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hidayah-Nya, Stasiun Pemantau Atmosfer Global (GAW) Bukit Kototabang
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diharapkan semakin memperkaya khasanah pembaca di bidang Meteorologi,
Klimatologi, Kualitas Udara, Geofisika, dan Lingkungan. Pada edisi kali ini,
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PREDIKSI (NOWCASTING) CURAH HUJAN
PAGI DAN SIANG HARI DI WILAYAH JAKARTA
DENGAN MODEL ANFIS
Muhammad Fadli
ABSTRACT
As the capital city of Indonesia, in which development and economic activity grew rapidly,
Jakarta is in need of weather information to support the planning and implementation of
sustainable development. Rainfall factor in the Jakarta area affected by monsoon and local
circulation (sea-land interaction), also influences from convective orographic rain which
cause heavy rainfall in a short time. A method to predict rainfall quickly, precisely and
accurately is needed to meet the demands and needs of data. ANFIS (Adaptive NeuroFuzzy Inference System) is an optimization technique that incorporates Neural Network and
Fuzzy Logic. Neural Network ANFIS has been can to be used to model nonlinear functions
with vague logic and to predict future value of the chaotic time series. It also can be applied
directly in identifying rainfall models and predicting rainfall pattern by using climate
parameters as the inputs. From the results, ANFIS model is capable in predicting rainfall in
the morning and afternoon in the Jakarta area by using three surface weather parameters:
air temperature, air humidity and air pressure difference of forecasts within 10 hours.
Moreover, a strong correlation coefficient of 0.9 is calculated for the period DJF, MAM, JJA
and SON, with average Root Mean Square Error (RMSE) for all periods of the season is
between 2.85 to 9.85 mm for rainfall prediction models during the day and 3.99 to 15.77 mm
rainfall prediction model for the morning. The average level of accuracy and threat score
(TS) for all periods of the season is 0.9, and the average refractive index shows the model
predictions are underforecast, except for the period DJF season for model predictions of rain
in the morning and the period MAM rainfall prediction model for daylight day, which are
overforecast.
Keywords: ANFIS, rainfall prediction, Root Mean Square Error, accuracy, Threat Score and
bias.
PENDAHULUAN
Cuaca yang memiliki proses yang cukup komplek dan bersifat chaos dalam dimensi ruang
dan waktu yang tidak akan pernah sama dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut menjadikan
tantangan tersendiri untuk menghasilkan metode prakiraan cuaca yang akurat. Secara
umum (Siang, 2005) menyatakan bahwa masalah prediksi cuaca dapat dinyatakan dalam
sejumlah deret waktu x1,x2.....xn. Permasalahnya adalah bagaimana mengetahui dan
memperkirakan beberapa nilai pada xn+1 berdasarkan pada x1,x2.....xn. Memprediksi cuaca
dalam hal ini memprediksi curah hujan sangat diperlukan suatu metode prediksi curah hujan
yang mampu memberikan akurasi tinggi dan stabil yang dapat diterapkan pada ruang dan
waktu yang berbeda. Metode dalam prakiraan cuaca berkembang cukup pesat dan
mengalami kemajuan yang signifikan. Teknik yang dipakai juga tidak terbatas pada
pendekatan statistik saja namun juga secara matematis melalui pendekatan komputasi.
Seiring dengan berkembangnya teknologi komputer, pola-pola pengembangkan dan
pendekatan secara stastistik dan numerik digunakan untuk mempelajari curah hujan.
Menurut Rainbird (1970) pembuatan teknik prediksi curah hujan (Quantitative Forecast of
Precipitation, QPF) dapat dilakukan dengan menggunakan teknik prediksi subyektif, teknik
prediksi statistik dan prediksi dinamik. Dimana teknik prediksi secara subyektif berdasarkan
pada pengalaman, keahlian dan pemahaman prakirawan, kemampuan ini biasanya dimiliki
oleh prakirawan yang berpengalaman dan teknik prediksi statistik berdasarkan pada
penggunaan prosedur statistik sedangkan teknik prediksi dinamik berdasarkan pada
penyelesaian persamaan-persamaan proses atmosfer yang disederhanakan.
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Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam memprediksi cuaca
khususnya prediksi curah hujan harian dilakukan dengan menggunakan metode
konvensional dan interpretasi model Numerical Weather Prediction (NWP) akan tetapi
dikarenakan sifat dari cuaca yang komplek, maka metode konvensional yang mempelajari
kondisi cuaca sebelumnya dan kemudian membandingkan kondisi terkini untuk melihat
kecendrungan ke depan masih cukup sulit untuk memprediksi hujan dengan tepat,
pemakaian model NWP yang menggunakan asumsi-asumsi menyebabkan persamaan
model kurang akurat dalam beberapa kondisi dan adanya galat yang disebabkan oleh
kurang baiknya kualitas data awal serta ketersediaan data historis NWP yang terbatas di
Indonesia, sehingga dalam memutuskan prakiraan cuaca khususnya curah hujan tetap
bergantung kepada prakirawan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melakukan prediksi
masih bersifat subjektif, dimana masing-masing prakirawan dapat memutuskan prakiraan
yang berbeda-beda tergantung pada pengetahuan dan pengalaman dari masing-masing
prakirawan. Maka untuk menghindari faktor subjektifitas diperlukan suatu model prediksi
yang bersifat objektif. Prediksi yang bersifat objektif telah banyak dilakukan dengan
berbagai metode seperti, MOS (Model Output Statistics), ARIMA (Auto Regressive
Integrated Moving Average), Wavelet dan ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System).
Dalam penelitian ini digunakan model prakiraan ANFIS dimana model ANFIS yang
merupakan suatu teknik optimasi yang menggabungkan Neural Network dan Fuzzy Logic.
Neural Network mengenal pola dan menyesuaikan dengan perubahan pola sedangkan
Fuzzy Logic menggabungkan pengetahuan manusia dan menarik kesimpulan untuk
membuat suatu keputusan. ANFIS terbukti dapat digunakan untuk memodelkan fungsi
nonlinier dengan logika samar dan dapat dipergunakan untuk memprediksi nilai yang akan
datang dari deret waktu yang chaos dan dapat diterapkan secara langsung dalam bidang
pemodelan, pengambilan keputusan, pengolahan sinyal dan kontrol (Jang et al., 1997).
Struktur dasar ANFIS terdiri dari tiga prinsip, yaitu:
a. Aturan dasar, yang memilih aturan-aturan logika samar.
b. Database, yang mendefinisikan fungsi keanggotan yang digunakan dalam aturanaturan logika samar.
c. Mekanisme reasoning, yang melaksanakan prosedur terhadap aturan logika samar
dan fakta yang diberikan untuk menarik suatu kesimpulan.

Gambar 1. Struktur ANFIS (Jang, 1997).

Lapisan 1:
Setiap simpul i pada lapisan ini merupakan simpul adaptif dengan fungsi simpul:
O1,i = µ Ai ( x ) , untuk i = 1, 2 atau

O1,i = µBi − 2 ( x ) , untuk i = 3, 4, ...

(1)

Dimana x atau y adalah input untuk setiap simpul i dan A i atau Bi-2 merupakan label
linguistik (rendah dan tinggi) yang berkaitan dengan simpul tersebut. Dengan kata lain O1,i
adalah derajat keanggotaan dari himpunan fuzzy A (=A1,A2) atau B (=B1,B2), O1,i
menentukan derajat pada input yang diberikan dan menentukan tingkat dimana input x atau
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y dikuantifikasi A. Disini fungsi keanggotan untuk A bisa sesuai dengan setiap fungsi
keanggotan yang diparameterisasi dengan menggunakan fungsi keanggotaan bel
(generalized bell):
µ

A

1

(x ) =

x − c

1 +

a

2b

(2)

i

i

Di mana {ai,bi dan ci} adalah himpunan parameter. Perubahan nilai parameter ini akan
merubah bentuk fungsi bel. Parameter-parameter dalam lapisan ini disebut parameter
premis.
Lapisan 2:
Setiap simpul dalam lapisan ini merupakan fix simpul yang dilambangkan dengan ∏ dan
mempunyai output hasil dari sinyal yang masuk secara keseluruhan :
(3)
O2 ,i = w I = O1,i = µ Ai ( x )µBi − 2 ( y ) , untuk i = 1,2
Lapisan 3:
Setiap simpul dalam lapisan ini merupakan fix simpul yang dilambangkan dengan N, hasil
dari lapisan ini merupakan faktor normalisasi :
wi
O3 ,i = w I =
, untuk i = 1, 2, ...
(4)
w1 + w 2
Lapisan 4:
Setiap simpul i lapisan ini merupakan suatu simpul adaptif dengan fungsi simpul :

O4 ,i = w i fi = w i ( pi x + qi y + ri )

(5)

Di mana w i merupakan faktor normalisasi dari lapisan 3 dan {pi,qi dan i} adalah himpunan
parameter dari simpul ini. Parameter-parameter dalam lapisan ini disebut juga parameterparameter konsekuen.
Lapisan 5:
Simpul tunggal ini merupakan simpul fix yang dilambangkan dengan ∑, yang menghitung
output keseluruhan sebagai penjumlahan dari semua sinyal input :
O5 ,i = ∑ w i fi =

∑w f
∑w
i

i i

(6)

i

Dengan arsitektur diatas dapat diketahui bahwa ketika premise parameter, nilai-nilai fixed,
keseluruhan ouput dapat diwujudkan dalam bentuk kombinasi linier parameter
konsekuennya sehingga f dapat dituliskan sebagai berikut :
f =

w1
w2
f1 +
f2
w1 + w 2
w1 + w 2

(7)

= w 1 ( p1 x + q1 y + r1 ) + w 2 ( p2 x + q2 y + r2 )
= ( w 1 x )p1 + ( w 1y )q1 + ( w 1 )r1 + ( w 2 x ) p1 + ( w 2 y )q2 + ( w 2 )r2
Untuk prediksi beberapa titik kedepan x(t+p) berdasarkan harga lampau sampai x(t) yang
diketahui adalah menentukan harga D (jumlah titik) dan ∆ (jarak) data lampau yang
digunakan metode standar dalam persamaan berikut (Jang, 1993) :
x( t − ( D − 1 )∆ ),......., x( t − ∆ ), x( t ).

(8)

Jakarta terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 meter di atas permukaan
laut terletak pada posisi antara 1050 – 1070 BT dan 60 – 6,50 LS. Luas wilayah provinsi DKI
Jakarat adalah 7659,02 km2, terdiri dari daratan seluas 661,52 km2 termasuk 110 pulau di
kepulauan Seribu dan lautan seluas 6997,50 km2. Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 5 wilayah
kotamadya dan satu kabupaten administratif, yakni: Kotamadya Jakarta Pusat, Jakarta
Utara, Jakarta Barat, Jakarata Selatan dan Jakarta Timur serta kabupaten administratif
Kepulauan Seribu.
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Gambar 2. Posisi geografis Jakarta.

Gambar 2 memperlihatkan kondisi geografis wilayah Jakarta, di sebelah selatan dan timur
berbatasan dengan kota Depok, kabupaten Bogor dan kabupataen Bekasi. Di sebelah barat
berbatasan dengan kota Tangerang dan kabupaten Tangerang serta di sebelah utara
dengan laut Jawa.
Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana model curah hujan
pagi (01.00-10.00 WIB) dan sore (13.00-22.00 WIB) hari menggunakan model ANFIS
dengan input parameter cuaca permukaan sebagai prediktor di Jakarta. Tujuan yang ingin
dicapai dalam penelitian ini adalah membuat model prediksi curah hujan pagi (01.00-10.00
WIB) dan sore (13.00-22.00 WIB) hari dengan model ANFIS dan menguji kelayakan model
dengan melihat akurasi prediksi berdasarkan harga kesalahan rata-rata kuadrat (Root
Means Square Error, RMSE), Threat Score (TS) dan faktor yang mempengaruhi curah hujan
tersebut.
METODE PENELITIAN
Data Penelitian
Dalam penelitian ini digunakan dua data utama yang digunakan yaitu data observasi
permukaan yang diperoleh dari Stamet (Stasiun Meteorologi) Cengkareng dan Stamet
Kemayoran serta Staklim (Stasiun Klimatologi) Pondok Betung dan data radiosonde yang
diperoleh dari Stamet Cengkareng. Periode data yang digunakan, baik data observasi
permukaan dan radiosonde harian dari tahun 2007 sampai dengan 2009.
Data Observasi Permukaan
Data observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah akumulasi curah hujan 12 jaman yaitu jumlah curah hujan antara pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan
jumlah curah hujan antara pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB, satuan
pengukurannya millimeter (mm). Suhu udara pukul 10.00 WIB dan pukul 22.00 WIB, satuan
pengukurannya derajat celcius (°C). Kelembapan udara pukul 10.00 WIB dan pukul 22.00
WIB, satuan pengukurannya persen (%). Selisih tekanan udara permukaan pukul 10.00
WIB dengan 07.00 WIB (10.00-07.00 WIB) dan pukul 22.00 WIB dengan 19.00 WIB (22.00-
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19.00 WIB), satuan pengukurannya milibar (mb) selama periode 3 tahun ( 2007-2009) dari
tiga stasiun pengamatan yang berada di sekitar wilayah Jakarta.
Tabel 1. Posisi lokasi penelitian.
Lokasi
Stasiun Meteorologi Kemayoran
Stasiun Klimatologi Pondok Betung
Stasiun Meteorologi Cengkareng

No.Stasiun
96745
96733
96749

Lintang
-6.21 LS
-6.27 LS
-6.08 LS

Bujur
106.85 BT
106.71 BT
106.65 BT

Pemilihan lokasi ini diharapkan dapat mewakili kondisi atmosfer wilayah Jakarta secara
umum. Posisi lokasi penelitian seperti terlihat pada Tabel 1.
Data Radiosonde
Data radiosonde diperoleh dari Stamet Cengkareng dari tahun 2007 sampai dengan 2009.
Data radiosonde ini diharapkan dapat mewakili kondisi fisis atmosfer udara atas di wilayah
Jakarta. Data ini digunakan untuk menganalisis pola sirkulasi yang terjadi pada periode
bulan DJF, MAM, JJA dan SON dan kaitannya dengan curah hujan yang terjadi pada
periode tersebut. Data yang dianalisis adalah komponen angin u dan v pada lapisan-lapisan
standar berdasarkan ketetapan WMO (World Meteorology Organization).
Pengolahan Data
Pada data observasi permukaan dilakukan dengan analisis korelasi (Correlation analysis)
untuk mengetahui derajat hubungan yang kuat antara parameter observasi permukaan
dengan curah hujan 12 jam-an sedangkan normalisasi dilakukan terhadap data curah hujan
12 jam-an dengan metode moving average untuk mereduksi noise sehingga dapat melihat
pola curah hujan tersebut.
Analisis Korelasi
Analisis korelasi (Correlation analysis) dilakukan untuk mengetahui derajat hubugan antara
curah hujan dengan suhu udara, kelembapan udara, selisih tekanan udara, lama penyinaran
matahari dan penguapan. Hasil analisis korelasi tersebut digunakan untuk mengetahui
unsur cuaca apa yang paling besar keterkaitannya dengan curah hujan pagi dan siang
sehingga dapat dijadikan sebagai input ANFIS. Unsur cuaca yang mempunyai derajat
hubungan yang paling kuat digunakan sebagai input ANFIS.
Dalam analisis ini, koefisien korelasi antara curah hujan dengan parameter cuaca tersebut
dihitung dengan menggunakan persamaan berikut.
r = ∑ (Yt − Yt )(Ut − Ut ) / {(N − 1)S1S2 }
S1 =

[∑ (U − U ) / (N − 1) ]

S2 =

2

0.5

[∑ (Y − Y ) / (N − 1) ]
t

t

2

t

0.5

t

(9)
(10)
(11)

di mana :
r = koefisien korelasi
Yt = curah hujan pagi atau siang
Ut = suhu udara, kelembapan udara, selisih tekanan udara,lama penyinaran matahari,
penguapan
S = standar deviasi
N = banyaknya data yang dianalisis
Normalisasi
Data harian yang terkumpul disusun secara time series. Sebelum diolah terlebih dahulu
dinormalisasikan sehingga nilai data antara 0 dan 1. Plotting data deret waktu seringkali
memperlihatkan osilasi frekuensi tinggi yang ditunjukkan dengan grafik naik turun yang
dikenal dengan noise. Keberadaan noise membuat sulit untuk melihat pola suatu data. Di
samping itu, noise juga mempersulit untuk menentukan efektivitas prediksi dari observasi
kedepan. Dengan mereduksi noise, maka pola yang terdapat dalam data dapat terlihat.
Karena itu perlu dilakukan denoisisasi pada data sehingga terlihat trend historisnya. Secara
statistika metode untuk mereduksi noise dikenal sebagai filtering. Banyak metode dalam
filtering, salah satunya adalah rata-rata bergerak (moving average). Moving average
menempatkan setiap nilai data dengan perata-rataan dirinya sendiri. Jika observasi pada
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waktu t ditandai dengan notasi Yt, dan N adalah banyaknya data. Maka persamaannya
dapat dinyatakan sebagai berikut :
AN ,t =

1
(Yt + Yt −1 + Yt −2 + ... + Yt −i +1 )
N

(12)

Moving average dilakukan dengan menggunakan tiga data kebelakang. Setelah data
tersortir dan terfilter dengan menggunakan moving average, data dibagi menjadi dua
bagian, satu bagian untuk pembelajaran (training) dan bagian lainnya untuk validasi hasil.
Verifikasi dan Vallidasi Hasil Prediksi
Metode verifikasi dilakukan terhadap hasil yang diperoleh, dimana untuk menentukan
kelayakan model curah hujan dilakukan dengan menganalisa menggunakan metode Threat
Score (TS), akurasi model dan indek bias serta koefisien korelasi yang digunakan untuk
verifikasi terhadap model prediksi kejadian hujan.
Root Mean Square Error (RMSE)
Metode ini dilakukan untuk mengetahui tingkat akurasi model curah hujan dalam
menghasilkan suatu prakiraan yang dinyatakan dalam kesalahan rata-rata model terhadap
data observasinya. Akurasi prakiraan model dianggap baik apabila nilai RMSE bernilai
semakin kecil mendekati nol yang dinyatakan dalam persamaan berikut:
n

RMSE =

∑ (x
t =1

− xt )

2

t

(13)

N −1

Di mana xt merupakan nilai variable x pada ke-t sedangkan x adalah nilai rata-rata
sejumlah sampel N. Nilai error yang dapat diterima jika nila RMSE lebih kecil dari
simpangan baku (standar deviasi) curah hujan obsevasi. Standar deviasi dapat dinyatakan
dengan persamaan :
SO =

(

1 N
∑ Oi − O
N − 1 i =1

)

(14)

2

Di mana SO merupakan simpangan baku observasi, Oi adaah nilai observasi ke-i dan

O merupakan nilai observasi rata-rata. Untuk menentukan baik atau tidaknya model curah
hujan digunakan standar deviasi observasi ( SO ) yang dijadikan sebagai acuan. Jika RMSE
>

SO , maka model tidak dapat dipakai dan sebaliknya jika RMSE < SO , maka model

curah hujan dapat digunakan sebagai model prediksi (Triton, 2006).
Untuk melihat kesesuaian pola (pattern) antara prediksi dan hasil observasi dilakukan
koefisien korelasi. Koefisien korelasi antara hasil prediksi dan observasi yang besar
menunjukkan pola prediksi mendekati observasi, demikian pula sebaliknya. Koefisien
korelasi dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

r =

(

)(

)

1 N ⎡ Fi − F Oi − O ⎤
∑⎢
⎥
N − 1 i =1 ⎣ SF
SO ⎦

(15)

Di mana Fi merupakan nilai prediksi ke-i dan Oi adalah nilai observasi ke-i dan

O merupakan nilai observasi rata-rata. SF adalah simpangan baku (standar deviasi) model
dan SO adalah simpangan baku (standar deviasi) observasi.
Threat Score (TS)
Kejadian hujan sebagai keluaran dari model ANFIS dalam studi ini diverifikasi dengan
menggunakan metode table kontingensi yang menunjukkan kesesuaian kejadian hujan
antara prediksi dengan observasi. Ambang batas dikatakan hujan jika intensitasnya lebih
dari 1,25 mm/jam (Bayong, 2004). Ambang batas ini ditentukan berdasarkan pada
pengertian istilah hujan. Dengan menggunakan metode ini, frekuensi kejadian hujan dan
tidak hujan dikombinasikan sesuai dengan Gambar 3. Jika model memprediksi hujan dan
pengamatan juga menunjukkan kejadian hujan maka kondisi ini disebut hits. Jika model
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memprediksi kejadian hujan tetapi kejadian sebenarnya tidak hujan maka kondisi disebut
false alarms. Jika model memprediksi tidak hujan, tetapi kejadian sebenarnya hujan maka
kondisi disebut misses. Jika model memprediksi tidak terjadi hujan dan kejadian sebenarnya
juga tidak terjadi hujan maka kondisi ini disebut correct negative.
Tabel 2. Tabel Kontigensi untuk dua kategori.
Prediksi
Tidak hujan

Hujan

Hits

False Alarms

Tidak hujan

Misses

Correct Negative

Observasi

Hujan

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dihitung tingkat akurasi model yang menunjukkan
ketepatan model dalam memprediksi hujan dan tidak hujan dengan rentang nilai antara 0
sampai dengan 1, yang dinyatakan dalam persamaan :

bias =

∑ hits

=

akurasi

+

i

∑ correctneg
i

ative

(16)

total

∑ hits + ∑ falsealarms
∑ hits + ∑ misses
i

(17)

i

i

TS = CSI =

i

∑ hits

(18)

i

∑ hits + ∑ misses + ∑ falsealarm s
i

i

i

Di mana total adalah jumlah data yang diverifikasi, bias menyatakan sifat dari prediksi, jika
bias > 1 maka model lebih sering memprediksi hujan dibanding kejadian sebenarnya dan
prediksi ini disebut overforcast dan sebaliknya jika bias < 1 maka model lebih jarang
memprediksi hujan dibanding kejadian sebenarnya, prediksi ini disebut underforcast.
Sedangkan TS (threat score) atau CSI (critical success index) menyatakan ketepatan model
dalam memprediksi kejadian hujan dengan rentang nilai 0 sampai dengan 1.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Prediksi Kejadian Hujan.
Hasil prediksi keluaran model, dikatagorikan dalam dua katagori yaitu kejadian hujan dan
tidak hujan. Secara observasi kejadian hujan dapat dinyatakan jika curah hujan terukur tidak
sama dengan nol dan sebaliknya jika tidak ada curah hujan yang terukur dinyatakan sebagai
kejadian tidak hujan. Penentuan ambang batas kejadian hujan ditentukan berdasarkan pada
ketentuan kejadian hujan sebesar 1,25 mm/jam. Maka dapat dikatakan jika curah hujan
yang diprediksi model ≥ 1,25 mm berarti hasil prediksi prediksi adalah kejadian hujan dan
sebaliknya jika model prediksi dibawah 1,25 mm berarti hasil prediksi adalah kejadian tidak
hujan.
Tabel 3. Persentase prediksi : (a) siang (13.00-22.00 WIB) dan (b) pagi (01.00-10.00 WIB).
Periode
DJF
MAM
JJA
SON

Persentase prediksi
(13.00 - 22.00 WIB)
Hujan
Tidak Hujan
26.2
71.9
17.0
82.6
5.4
93.8
14.4
84.4

(a)

Periode
DJF
MAM
JJA
SON

Persentase prediksi
(01.00 -10.00 WIB)
Hujan
Tidak Hujan
34.8
65.2
14.9
84.4
4.7
94.9
9.3
90.0

(b)
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Berdasarakan hasil persentase pada tabel II prediksi rata-rata untuk tiap-tiap periode musim
prediksi kejadian tidak hujan lebih besar dibandingkan dengan prediksi kejadian hujan baik
pada prediksi siang (13.00-22.00 WIB) dan prediksi pagi (01.00-10.00WIB) dengan
persentase kejadian tidak hujan tertinggi pada periode bulan JJA sebesar 93,8% untuk
periode kejadian siang dan 94,9% untuk kejadian pagi sedangkan persentase kejadian
hujan tertinggi terjadi pada periode bulan DJF sebesar 26,2% untuk periode kejadian siang
dan 34,8% untuk periode kejadian pagi. Hal ini dikarenakan pada periode bulan JJA yang
merupakan musim kering dimana jumlah curah hujan sedikit sehingga pesentase model
terhadap kejadian tidak hujan cukup tinggi sedangkan pada periode DJF yang merupakan
musim basah dimana jumlah curah hujan tinggi dibandingkan dengan periode bulan yang
lain sehingga pesentase model juga memprediksi kejadian hujan cukup besar.
Prediksi Curah Hujan Siang (13.00-22.00 WIB)
Prediksi curah hujan untuk periode siang (13.00-22.00 WIB) berdasarkan hasil model terpilih
hasil seperti ditunjukkan pada Gambar 3 di bawah ini:

Gambar 3. Hasil prediksi curah hujan siang (13.00-22.00 WIB) ANFIS untuk periode DJF Stamet
Cengkareng dengan mftype”gbellmf”.

Hasil model prediksi menunjukkan untuk prediksi hujan siang (13.00-22.00 WIB) kedepan
dapat mengikuti pola observasinya, hal ini sangat baik untuk mengetahui kejadian hujan
dengan intensitas tinggi. Secara lengkap hasil prediksi model dapat dilihat pada lampiran
2a sampai dengan 2c dan hasil ANFIS dengan MFType yang berbeda.

Gambar 4. Scatter plot dari nilai curah hujan observasi dengan model prediksi ANFIS periode DJF
siang Stamet Cengkareng beserta nilai koefisien korelasinya.
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Untuk menggambarkan distribusi curah hujan observasi dengan hasil model prediksi di
wilayah Jakarta dilakukan scatter plot data curah hujan observasi dan model prediksi
ANFIS pada tiap titik observasi untuk mengetahui tingkat kesesuainnya berdasarkan nila
koefisien korelasi yang diperoleh. Diperoleh hasil scatter plot yang cukup baik untuk
menggambarkan koefisien korelasi pada siang hari (13.00-22.00 WIB) dengan nilai korelasi
rata-rata 0,9 seperti terlihat pada Gambar 4.
Tabel 4. Standar deviasi, RMSE dan koefisien korelasi prediksi siang (13.00-22.00 WIB) dengan
observasi.

Gambar 5. Standar deviasi observasi, RMSE siang (13.00-22.00 WIB) dan koefisien korelasi pada
periode: DJF, MAM, JJA dan SON.

Tabel 4 dan Gambar 5 di atas menunjukkan nilai simpangan baku (standar deviasi) curah
hujan siang (13.00-22.00 WIB) hasil pengamatan, kesalahan (RMSE) rata-rata prediksi
curah hujan terhadap pengamatan dan koefisien korelasi antara model terhadap curah
hujan pengamatan.Secara umum menunjukkan kesalahan model prediksi yang cukup kecil
yaitu dibawah 3 mm terhadap curah hujan observasi. Untuk koefisien korelasi juga
menunjukkan hasil yang cukup baik dengan rata-rata diatas 0,9, Hal ini berarti pola curah
hujan prediksi dapat mengikuti terhadap pola curah observasi. Dengan demikian secara
umum hasil prediksi model curah hujan siang untuk semua periode musim dapat diterima
sebagai model prediksi.
Prediksi Curah Hujan Pagi (01.00-10.00 WIB)
Prediksi curah hujan untuk periode siang (01.00-10.00 WIB) berdasarkan hasil model terpilih
hasil seperti ditunjukkan pada Gambar 6. Hasil prediksi model curah hujan pagi (01.0010.00 WIB) periode DJF dapat mengikuti pola observasinya, hal ini sangat baik untuk
mengetahui kejadian hujan dengan intensitas tinggi ke depan.
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Gambar 6. Hasil prediksi curah hujan pagi (01.00-10.00 WIB) ANFIS untuk periode DJF Stamet
Cengkareng dengan mftype ”trapmf”.
Tabel 5. Member Function model prediksi curah hujan pagi dan siang pada periode bulan DJF, MAM,
JJA dan SON untuk Stamet Cengkareng, Kemayoran dan Staklim Pondok Betung.

Dapat disimpulkan bahwa model prediksi terhadap curah hujan pagi dan siang di wilayah
Jakarta tidak tetap hanya menggunakan satu member function saja, akan tetapi untuk
menghasilkan model prediksi yang cukup baik dengan melakukan percobaan (try and error)
menggunakan member function yang bereda-beda. Pada Tabel 5 merupakan hasil dari
percobaan dengan menggunakan member function yang berbeda-beda dan menghasilkan
model prediksi yang baik.

Gambar 7. Scatter plot dari nilai curah hujan observasi dengan model prediksi ANFIS periode DJF
pagi Stamet Cengkareng beserta nilai koefisien korelasinya.

Untuk menggambarkan distribusi curah hujan observasi dengan hasil model prediksi di
wilayah Jakarta dilakukan scatter plot data curah hujan observasi dan model prediksi ANFIS
pada tiap titik observasi untuk mengetahui tingkat kesesuainnya berdasarkan nila koefisien
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korelasi yang diperoleh. Diperoleh hasil scatter plot yang cukup baik untuk menggambarkan
koefisien korelasi pada pagi hari (01.00-10.00 WIB) dengan nilai korelasi rata-rata 0,9
seperti terlihat pada Gambar 7.
Tabel 6. Standar deviasi, RMSE dan koefisien korelasi prediksi siang (01.00- 10.00 WIB) dengan
observasi.

Gambar 8. Standar deviasi observasi, RMSE prediksi siang (01.00-10.00 WIB) dan Koefisien korelasi
pada periode: DJF, MAM, JJA dan SON.

Tabel 6. dan Gambar 8 di atas menunjukkan nilai simpangan baku (standar deviasi) curah
hujan siang (01.00-10.00 WIB) hasil pengamatan, kesalahan (RMSE) rata-rata prediksi
curah hujan terhadap pengamatan dan koefisien korelasi antara model terhadap curah
hujan pengamatan. Secara umum menunjukkan kesalahan model prediksi yang cukup kecil
dibawah 6 mm terhadap curah hujan observasi. Untuk koefisien korelasi juga menunjukkan
hasil yang cukup baik dengan rata-rata diatas 0,9, hal ini berarti pola curah hujan prediksi
dapat mengikuti terhadap pola curah pengamatan. Dengan demikian secara umum hasil
prediksi model curah hujan siang untuk semua periode bulan dapat diterima sebagai model
prediksi.
Verifikasi dan Validasi Model Prediksi
Berdasarkan hasil dari menjalankan model yang menggunakan beberapa fungsi Model yang
dijalankan dalam 4 periode musim menghasilkan kesalahan yang bervariasi terhadap
periode musim dan waktu prediksi. Dengan masukan dari parameter cuaca permukaan yaitu
suhu permukaan pukul 10.00 WIB dan pukul 22.00 WIB, kelembapan udara pukul 10.00
WIB dan pukul 22.00 WIB serta selisih tekanan udara antara pukul 10.00 WIB dengan pukul
07.00 WIB (10.00-07.00 WIB) dan selisih tekanan pukul 22.00 WIB dengan pukul 19.00 WIB
(22.00-19.00 WIB) diperoleh model terbaik pada masing-masing periode bulan dan waktu
prediksi pagi dan siang.
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Gambar 9. Akurasi, Threat Score dan Bias pada model prediksi siang (13.00-22.00 WIB) periode:
DJF, MAM, JJA dan SON.

Berdasarkan hasil verifikasi pada Gambar 9 di atas, terlihat bahwa rata-rata akurasi model
prediksi pada seluruh periode musim memiliki nilai akurasi diatas 90%, hal ini menunjukkan
ketepatan model prediksi mendekati terhadap curah hujan observasi. Besarnya nilai threat
score diatas 90% juga menunjukkan kebenaran model prediksi dalam memprediksi kejadian
hujan pada tiap-tiap periode bulan cukup tinggi sedangkan untuk rata-rata indek bias yang
menyatakan ratio antara prediksi kejadian hujan dengan observasinya. Untuk periode bulan
DJF, JJA dan SON rata-rata indeks bias berkisar pada nilai 0,92 – 0,94 yang berarti model
lebih sering memprediksi kejadian tidak hujan dibandingkan dengan kejadian sebenarnya
dalam hal ini model bersifat underforecast sedangkan pada periode bulan MAM nilai indek
bias sebesar 1,02 yang berarti model lebih sering memprediksi terjadinya hujan
dibandingkan kejadian sebenarnya dalam hal ini model bersifat overforecast.

Gambar 10. Akurasi, Threat Score dan Bias pada model prediksi pagi (01.00-10.00 WIB) periode :
DJF, MAM, JJA dan SON.

Hasil verifikasi pada Gambar 10 terhadap model prediksi curah hujan pagi terhadap seluruh
periode bulan terlihat memiliki akurasi yang tinggi dimanan secara rata-rata hampir
mendekati 100% sehingga dapat dikatakan model prediksi mendekati terhadap curah hujan
observasinya. Threat score pada model prediksi pagi menunjukkan bahwa ketepatan ratarata prakiraan model prediksi persentasenya hampir sama pada tiap-tiap periode bulan yaitu
diatas 90% dan indek bias pada model prediksi pagi pada periode bulan DJF menunjukka
nilai sebesar 1,00 yang berarti model prediksi lebih sering memprediksi terjadinya hujan
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dibandingkan kejadian sebenarnya dalam hal in model bersifat overforecast sedangkan
pada periode bulan yang lain MAM, JJA dan SON indek bias rata-rata menunjukkan nilai
leih besar dari 0,9 yang berarti model prediksi lebih sering memprediksi terjadinya kejadian
tidak hujan dibandingkan kejadian sebenarnya dalam hal in model bersifat underforecast
Analisis Fisis Kejadian Hujan
Dari hasil analisis menggunakan suhu udara, kelembapan udara dan selisih tekanan udara
dengan periode waktu 3 jam-an, diperoleh bahwa secara rata-rata curah hujan siang dapat
berpeluang terjadi saat suhu udara cendrung turun pada saat menjelang siang hari yang
diikuti dengan kenaikan kelempaban udara dengan selisih tekanan udara yang cukup
signifikan dan komponen angin meredional (v ) yang bergerak dari utara ke selatan. Dengan
kondisi demikian angin meredional mendorong uap air yang berada di Laut Jawa ke daratan
sehingga terjadinya penurunan suhu udara dan kenaikan uap air yang cukup tinggi di darat.
Sedangkan pada curah hujan yang terjadi pagi hari pola rata-rata suhu udara turun secara
signifikan menjelang tengah malam dan kelembapan udara naik secara signifikan tetapi pola
angin meredionalnya (v) tidak terlihat adanya suplai uap air dari Laut Jawa, kemungkinan
panas permukaan daratan pada malam hari menyebabkan perubahan suhu udara sehingga
meningkatkan ketidakstabilan di atmosfer dan kenaikan uap air di atmosfer. Sedangkan
pada kejadian tidak terjadinya hujan tidak terlihat pola yang jelas baik suhu udara,
kelembapan udara dan selisih tekanan udara begitupun dengan komponen angin u dan v.

Gambar 11. Grafik pola rata-rata suhu udara, kelembapan udara dan tekanan udara pada saat
terjadinya hujan pagi dan siang periode bulan DJF Stamet Cengkareng.

Gambar 11 di atas adalah grafik rata-rata pola suhu udara, kelembapan udara dan tekanan
udara serta pola rata-rata komponen angin u dan v pada periode DJF di Stamet Cengkareng
seperti terlihat pada Gambar 12.

Gambar 12. Grafik pola rata-rata kompoenen angin u dan v pada saat terjadinya hujan pagi dan siang
periode bulan DJF Stamet Cengkareng.
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Dengan menggunakan data angin udara atas di stasiun meteorologi Cengakareng yang
dianggap mewakili untuk wilayah Jakarta, maka akan dikaji pola sirkulasi angin meridional
(v) dan zonal (u) untuk melihat bagaimana pengaruh angin terhadap curah hujan pagi dan
siang hari yang terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Gambar 13. Komponren angin u dan v periode DJF pukul 07.00 LT dan 19.00 LT Stasiun Meteorologi
Cengkareng (96749).

Berdasarkan komponen u dan v (Gambar 13) secara rata-rata tampak adanya sirkulasi lokal
yang jelas yaitu tidak terlihatnya pergerakan angin laut dan darat ataupun pembalikan arah
angin di lapisan atas sebagai deteksi adanya sirkulasi angin laut. Secara rata-rata di periode
bulan DJF hasil olahan data udara atas pada pagi hari (07.00 LT) berasal dari arah barat –
barat laut, hal ini menunjukkan angin pada lapisan atas dari arah laut Jawa yang masuk ke
darat dan pada sore (19.00 LT) hari dari arah angin pada lapisan atas memiliki pola yang
sama dengan pola angin pada pagi hari yaitu berasal dari barat – barat laut, hal ini juga
menunjukkan angin lapisan atas pada sore hari juga berasal dari laut Jawa yang masuk ke
darat. Pola angin atas pada periode dipengaruhi oleh angin monsun barat yang dominan
dibandingkan dengan siruklasi lokal. Pada periode MAM secara rata – rata hasil olahan data
di pagi hari (07.00 LT) dan sore hari (12.00 LT) arah angin di lapisan bagian bawah hingga
lapisan atas berasal dari barat-barat daya, hal ini menunjukkan angin dari arah darat sangat
dominan baik pada pagi hari maupun sore hari. Pada periode ini merupakan musim
perlaihan atau transisi dari musim basih ke musim kering sehingga tidak terlihat pola
dominan yang jelas pada periode ini. Pada periode JJA secara rata-rata hasil olahan data di
pagi hari (07.00 LT) angin permukaan hingga lapisan atas dari timur – selatan, hal ini
menunjukkan pola angin pada pagi hari berasal dari arah darat dan sore hari (12.00 LT)
arah angin permukaan hingga lapisan atas dari arah utara-timur, hal ini menunjukkan pola
angin berasal dari arah laut. Maka pada periode ini terlihat sirkulasi lokal yang jelas terjadi,
dimana proses angin darat dan laut terjadi pergerakan angin darat dan luat secara
bergantian. Pada periode SON yang merupakan periode peralihan musim dari musim kering
ke musim basah angin lapisan bawah hingga atas pada pagi hari (07.00 LT) dari arah timur
– selatan, yang menunjukkan pola angin pada pagi hari berasal dari darat dan pada sore
hari pukul (19.00LT) angin lapisan bawah hingga atas berasal dari utara – timur, yang
menunjukkan pola angin pada sore hari berasal dari laut. Hal ini dimungkinkan karena
periode musim kering masih cukup kuat mempengaruhi musim peralihan pada periode
musim SON, sehingga sirkulasi lokal masih terlihat cukup jelas dimana peraliahan angin
darat dan laut pada pagi dan sore hari terjadi secara bergantian.
KESIMPULAN
Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa prediksi hujan di Jakarta
dapat diprediksi dengan model ANFIS dengan input suhu udara pukul 10.00 WIB,
kelembapan udara pukul 10.00 WIB dan selisih tekanan udara pukul 10.00 dengan 07.00
WIB untuk prediksi kejadian hujan siang antara pukul 13.00 – 22.00 WIB dan suhu udara
pukul 22.00 WIB, kelembapan udara pukul 22.00 WIB dan selisih tekanan udara pukul 22.00
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dengan 19.00 WIB untuk kejadian hujan pagi antara pukul 01.00-10.00 WIB. Penurunan
suhu udara diikuti oleh kenaikan kelembapan udara disebabkan adanya angin meredional
(v) yang bergerak dari utara ke selatan yang menyebabkan hujan pada siang hari dan panas
permukaan pada malam hari yang meyebabkan perubahan suhu udara dan ketidakstabilan
atmosfer dilapisan atas yang menyebabkan terjadinya awan dan hujan pada pagi hari.
Persentase kejadian hujan terbesar pada periode kejadian hujan siang (13.00-22.00 WIB)
dan pagi (01.00-10.00 WIB) pada periode DJF dengan persentase siang 26,2% dan pagi
34,8% sedangkan persentase kejadian tidak hujan terbesar pada siang dan pagi pada
periode JJA sebesar 93,8% pada siang hari dan 94,9% untuk pagi hari. Kejadian hujan pagi
dan siang pada periode DJF lebih dominan dipengaruhi oleh pengaruh monsun dan untuk
periode bulan JJA dan SON lebih dominan dipengaruhi sirkulasi lokal sedangkan pada
periode bulan MAM tidak terlihat pengaruh sirkulasi dominan. Akurasi model prediksi untuk
prediksi hujan pagi dan siang rata-rata 90% dengan nilai Threat Score diatas 0,9 dan indek
bias rata-rata dibawah 1 yang berarti prediksi bersifat underforcast kecuali untuk periode
bulan MAM untuk prediksi hujan siang dan DJF untuk perdiksi hujan pagi yang bersifat
overforecast.
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DETEKSI KECENDERUNGAN PERUBAHAN
TEMPERATUR MENGGUNAKAN METODE REGRESI
LINIER DAN UJI MANN-KENDALL DI SEJUMLAH
WILAYAH PAPUA
Robi Muharsyah
ABSTRACT
The performance of temperature changes analysis in Papua has been done but the trend
detection on this analysis was not studied. In this study, trend of means, maximum, and
minimum temperature changes ( , Tmax, Tmin) were investigated in Manokwari, Nabire,
Genyem, Sentani, Jayapura dan Merauke for 120 months started from 1998. Linier
regression and Mann-Kendall test used as the methods of trend detection. Mann Kendall
test gave the best results rather than Linear Regression at the significant level α=0.01 was
increased at Jayapura and Merauke. Tmax was decreased at Genyem and Jayapura, and
was increased at Manokwari. Tmin was increased at Manokwari, Nabire, Genyem, Jayapura
and was decreased at Sentani.
Keywords: linear regression, trend detectionof temperature, Mann-Kendall test.
PENDAHULUAN
Pendapat umum menyatakan bahwa saat ini telah terjadi perubahan iklim. Perubahan iklim
merupakan rangkaian sebab akibat dari perubahan unsur-unsur iklim, khususnya suhu
udara dan curah hujan. Perubahan tersebut terjadi secara berangsur-angsur dalam jangka
waktu yang panjang antara 50-100 tahun (Nur, 2009). Sedangkan variabilitas iklim adalah
perubahan iklim dalam jangka waktu pendek, semisal dekade (sepuluh tahunan) (Anonim,
2010). Ada pendapat bahwa perubahan iklim ini terjadi diskala global, tetapi perubahan di
setiap tempat (lokal) bisa berbeda-beda karena ada pengaruh kondisi local (Nawa Tunggal
2009).
Terkait dengan perubahan suhu, suhu udara merupakan salah satu unsur cuaca yang
selama 24 jam selalu mengalami perubahan. Suhu udara berubah sesuai dengan tempat
dan waktu. Di Indonesia suhu udara dinyatakan dalam skala Celcius (oC). Suhu udara yang
diukur setiap hari terdiri dari suhu harian rata-rata ( ), suhu maksimum (Tmax) dan suhu
minimum (Tmin). Suhu bulanan adalah jumlah dari suhu harian rata-rata dalam satu bulan
dibagi dengan jumlah hari pada bulan tersebut.
Perubahan suhu udara rata-rata kota-kota di Indonesia menunjukkan terjadi kenaikan lebih
dari 1 oC dalam 10 tahun. Analisis data iklim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
(BMKG) melaporkan bahwa kenaikan tersebut berkisar antara 0,036oC -1,383oC. Seperti
kenaikan yang terjadi di kota Jayapura sebesar 1,22oC, Wamena sebesar 1,38oC, dan
Merauke sebesar 1,15oC. Namun analisis yang dilaporkan belum meninjau kajian
perubahan suhu menggunakan uji kecenderungan seperti Uji Mann-Kendall (Anonim, 2009).
Oleh karena itu perlu dilakukan kajian untuk mendeteksi kecenderungan perubahan suhu
dengan uji kecenderungan untuk kota-kota di Papua.
Uji kecenderungan berguna untuk mendeteksi ada atau tidaknya kecenderungan pada
kajian perubahan suhu. Hal ini penting untuk menyimpulkan bahwa perubahan suhu yang
signifikan menandakan telah terjadinya perubahan iklim atau tidak. Perubahan suhu yang
terjadi dapat berupa kecenderungan naik, kecenderungan turun atau bahkan tidak ada
kecenderungan. Untuk mendeteksi adanya kecenderungan digunakan metode Regresi
Linier dan Uji Mann-Kendall (Haryoko, 2008; Onoz & Mehmetcik, 2003).
Regresi linier merupakan model sederhana untuk mendeteksi kecenderungan perubahan
data. Model persamaan regresi linier (Mangkoatmodjo, 1999), yaitu
(1)
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Y adalah data suhu yang disusun dalam time series sedangkan X adalah waktu.
sebagai intercept dan

disebut slope.

variabel Y terhadap perubahan variabel X. Nilai
naik dan nilai

disebut

merupakan nilai rata-rata perubahan dari
positif artinya terdapat kecenderungan

negatif artinya terdapat kecenderungan turun. Jika nilai

tidak signifikan

diuji menggunakan uji-t
maka diartikan tidak terdapat kecenderungan. Tingkat signifikan
dengan taraf uji sebesar α. Pada tulisan ini digunakan bantuan Ms. Excel untuk
mendapatkan koefisien
dan nilai t hitung (thit). Hipotesis yang digunakan yaitu H0 yang
berarti tidak terdapat kecenderungan perubahan suhu dan H1 berarti terdapat
kecenderungan perubahan suhu. H0 ditolak jika
.
Sedangkan Uji Mann-kendall merupakan uji yang sering digunakan dalam mendeteksi
kecenderungan pada data-data hidrologi dan meteorology (Tjasyono, 2004). Diberikan data
time series
, dengan n adalah panjang data. Sedangkan
adalah data
pada waktu ke-i dan ke-j (i < j). Statistik S uji Mann-Kendall didefenisikan sebagai berikut:

dengan,

(2)

Jika nilai S > 0 maka terdapat kecenderungan naik. Jika nilai S < 0 maka terdapat
kecenderungan turun. Jika S = 0 maka tidak terdapat kecenderungan. Selanjutnya dihitung
nilai varians dari S:
(3)
Nilai Var(S) selanjutnya digunakan untuk memperoleh nilai Zhitung sebagai berikut:

(4)

Hipotesis yang digunakan pada uji ini yaitu, H0 yang berarti tidak terdapat kecenderungan
perubahan suhu dan H1 berarti terdapat kecenderungan perubahan suhu. H0 ditolak jika
Deteksi kecenderungan pada data time series dapat juga dilakukan dengan alat bantu
software Hydrospect 2.0. Software ini berguna untuk mendeteksi adanya kecenderungan
yang dikembangkan oleh Dr. Maciej Radziejewski Faculty of Mathematics and Computer
Science, Adam Mickiewicz University (Polandia Radziejewski & Kundzewicz, 2004). Output
software ini akan memberikan persentase tingkat signifikan dari sebuah kecenderungan.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya kecenderungan perubahan
suhu pada 6 (enam) kota di provinsi Papua dan Papua Barat dan mengetahui tingkat
signifikannya, bukan untuk mengetahui besarnya nilai perubahan kecenderungan tersebut.
Selanjutnya disimpulkan metode yang memberikan tingkat signifikan terbaik untuk
mendeteksi kecenderungan.
METODE PENELITIAN
Data yang digunakan pada penelitian ini diambil dari database F-KLIM 71 BMKG Balai
Besar Wilayah V. Data yang dipakai berupa suhu bulanan rata-rata, maksimum dan
minimum pada enam kota di provinsi Papua dan Papua Barat dalam rentang tahun 1998 –
2007. Pemilihan data didasarkan pada kelengkapan yang ada pada database tersebut.
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Tabel 1. Kota-kota yang dipilih untuk diteliti perubahan suhunya.
No

Kota

Stasiun Pengamatan

Koordinat

Provinsi

1
Manokwari
Stamet Manokwari
0.89 LS, 134.05 BT Papua Barat
2
Nabire
Stamet Nabire
3.37 LS, 135.50 BT
Papua
3
Merauke
Stamet Merauke
8.47 LS, 140.37 BT
Papua
4
Genyem
Staklim Genyem
2.90 LS, 140.27 BT
Papua
5
Sentani
Stamet Sentani
2.50 LS, 140.48 BT
Papua
6
Jayapura
Stamet Dok II
2.53 LS, 140.72 BT
Papua
Keterangan : Stamet = Stasiun Meteorologi; Staklim = Stasiun Klimatologi.

Jumlah
bulan
120
120
120
120
120
120

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis statistik induktif. Tingkat signifikan yang
digunakan adalah pada taraf uji α = 1% atau peluang untuk menerima H0 sebesar 0,01,
dengan kata lain selang kepercayaan untuk menolak H0 sebesar 99%. Adapun langkahlangkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
•
Data suhu bulanan rata-rata, maksimum dan minimum dari setiap kota disusun dalam
bentuk time series.
•
Lakukan uji kecenderungan dengan metode Regresi Linier menggunakan Ms. Excel,
kemudian dari persamaan (1) gambarkan garis kecenderungan data pada grafik.
•
Lakukan uji kecenderungan dengan metode Uji Mann-Kendall. Pengujian dilakukan
secara manual untuk mendapatkan nilai S, Var(S) dan Zhit menggunakan persamaan
(2), (3) dan (4).
dan nilai Zhit dengan
untuk menarik keimpulan
•
Bandingkan nilai thit dengan
•
•
•

pada hipotesis.
Lakukan uji kecenderungan menggunakan alat bantu software Hydrospect 2.0.
Simpulkan metode dengan tingkat signifikan terbaik
Diperoleh hasil uji kecenderungan dari keenam kota berdasarkan metode terbaik
kemudian ditentukan kota-kota yang mengalami perubahan suhu.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Masing-masing data suhu bulanan rata-rata, maksimum dan minimum pada Tabel 1 disusun
dalam bentuk time series. Untuk uji kecenderungan dengan metode Regresi Linier
digunakan Ms.Excel sehingga diperoleh variabel-variabel pada Persamaan (1). Pada α =
= 2,62. Hasil analisis metode Regeresi Linier disajikan pada Tabel 2
0,01 diperoleh nilai
berikut:
Tabel 2. Hasil analisis metode Regresi Linier untuk data suhu bulanan rata-rata, maksimum dan
minimum pada enam kota di provinsi Papua dan Papua barat
No

Kota

1

Manokwari

2

3

4

Nabire

Genyem

Sentani

Suhu

βo

β1

t hit

Kesimpulan H0

27,16

0,0020

1,19

2,62

Terima

33,09

0,0041

2,41

2,62

Terima

23,27

0,0030

3,64

2,62

Tolak

27,35

0,0023

1,37

2,62

Terima

31,51

0,0024

1,10

2,62

Terima

22,02

0,0156

8,11

2,62

Tolak

26,80

-0,0017

-1,46

2,62

Terima

32,09

-0,0044

-2,24

2,62

Terima

23,18

0,0049

3,74

2,62

Tolak

27,03

0,0019

1,42

2,62

Terima

32,24

0,0001

0,04

2,62

Terima

23,61

-0,0045

-4,28

2,62

Tolak
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5

6

Jayapura

Merauke

27,82

0,0036

3,32

2,62

Tolak

32,95

-0,0104

-6,26

2,62

Tolak

21,82

0,0163

5,89

2,62

Tolak

26,28

0,0083

2,42

2,62

Terima

30,88

-0,0015

-0,48

2,62

Terima

23,48

-0,0016

-0,49

2,62

Terima

Berdasarkan Tabel 2, diperoleh hasil untuk kota Manokwari, Nabire, Genyem dan Sentani
tidak terdapat kecenderungan perubahan suhu bulanan rata-rata dan maksimum. Namun
untuk suhu bulanan minimum di kota Manokwari, Nabire, Genyem terdapat kecenderungan
naik sedangkan di kota Sentani terdapat kecenderungan turun. Pada kota Jayapura,
terdapat kecenderungan naik untuk suhu bulanan rata-rata dan minimum serta
kecenderungan turun untuk suhu bulanan maksimum. Sedangkan pada kota Merauke tidak
terdapat kecenderungan suhu bulanan rata-rata, maksimum dan minimum. Setiap nilai
yang diperoleh, dibentuk persamaan (1) sehingga dapat dibuat grafik kecenderungan
suhu bulanan rata-rata, maksimum dan minimum serta garis kecendrungannya seperti yang
disajikan pada Gambar 1.

(a)

(b)

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

80

Megasains 3(2): 77 – 85

R. Muharsyah

(c)

(d)

(e)
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(f)

Tmax
Trata

Trend Trata
Trend Tmax

Tmin

Trend Tmin

Gambar 1. Grafik suhu bulanan rata-rata, maksimum dan minimum beserta garis kecenderungannya
untuk tiap-tiap kota (a) Manokwari, (b) Nabire, (c) Genyem, (d) Sentani, (e) Jayapura, (f)
Merauke.

Sedangkan untuk analisis metode Uji Mann-Kendall dihitung secara manual menggunakan
persamaan (2), (3) dan (4). Pada tingkat signifikan α = 0,01 diperoleh nilai
= 2,57.
Setiap data pada Tabel 1, diperoleh hasil Uji Mann-Kendall seperti pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil analisis Uji Mann-Kendall untuk data suhu bulanan rata-rata, maksimum dan minimum
pada enam kota di provinsi Papua dan Papua Barat.
No

Kota

1

Manokwari

2

3

4

5

6

Nabire

Genyem

Sentani

Jayapura

Merauke

Suhu

S

Var(S)

Kesimpulan H0

Z hit

789

194366,67

1,78

2,57

Terima

1739

194366,67

3,94

2,57

Tolak

1501

194366,67

3,40

2,57

Tolak

566

194366,67

1,28

2,57

Terima

655

194366,67

1,48

2,57

Terima

2990

194366,67

6,78

2,57

Tolak

-744

194366,67

-1,69

2,57

Terima

-1166

194366,67

-2,64

2,57

Tolak

1642

194366,67

3,72

2,57

Tolak

428

194366,67

0,97

2,57

Terima

-79

194366,67

-0,18

2,57

Terima

-1614

194366,67

-3,66

2,57

Tolak

1422

194366,67

3,22

2,57

Tolak

-2268

194366,67

-5,14

2,57

Tolak

2013

194366,67

4,56

2,57

Tolak

1187

194366,67

2,69

2,57

Tolak

-227

194366,67

-0,51

2,57

Terima

17

194366,67

0,04

2,57

Terima

Berdasarkan Tabel 3, diperoleh hasil untuk kota Manokwari dan Genyem tidak terdapat
kecenderungan perubahan suhu bulanan rata-rata namun terdapat kecenderungan naik
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untuk perubahan suhu bulanan maksimum di Manokwari dan kecenderungan turun untuk
suhu maksimum di Genyem. Sedangkan untuk suhu bulanan minimum kedua kota tersebut
sama-sama terdapat kecenderungan turun. Di kota Nabire dan Sentani tidak terdapat
kecenderungan perubahan suhu bulanan rata-rata dan maksimum, namun untuk suhu
minimum terdapat kecenderungan naik di Manokwari dan kecenderungan turun di Sentani.
Selanjutnya di kota Jayapura, terdapat kecenderungan naik untuk suhu bulanan rata-rata
dan minimum serta kecenderungan turun untuk suhu bulanan maksimum. Sedangkan di
kota Merauke tidak terdapat kecenderungan suhu bulanan maksimum dan minimum namun
terdapat kecenderungan naik pada suhu bulanan rata-rata.
Selanjutnya data pada Tabel 1, dianalisis menggunakan software Hydrospect 2.0 untuk
mendapatkan presentase tingkat kepercayaan dari suatu kecenderungan. Hasil analisis
untuk metode Regresi Linier dan Uji Mann-Kendall yang diperoleh dari software tersebut
disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil analisis uji kecenderungan metode Metode Regresi Linier dan Uji Mann-Kendall
menggunakan software Hydrospect 2.0.
No

Kota

Suhu
(T)

β1
0.00201

1

Manokwari

2

Nabire

3

Genyem

4

Sentani

5

Jayapura

6

Merauke

Ket.:

Regresi Linier
Tingkat
Kepercayaan
76.32%

Ket.

Z
1.79

Mann-Kendall
Tingkat
Kepercayaan
92.61%

0.00415

98.23%

3.95

99.99%

0.00297

99.96%

3.40

99.93%

0.00234

82.75%

1.28

79.84%

0.00242

72.60%

1.48

86.20%

0.01550

99.99%

6.78

99.99%

-0.00169

85.43%

-1.71

91.63%

-0.00436

97.30%

-2.66

99.22%

0.00493

99.97%

3.72

99.98%

0.00193

84.20%

0.96

66.97%

0.00000

3.46%

-0.19

15.31%

-0.00450

99.99%

-3.71

99.97%

0.00359

99.88%

3.21

99.86%

-0.01044

99.99%

-5.16

99.99%

0.01620

99.99%

4.57

99.99%

0.00829

98.28%

2.69

99.29%

-0.00152

36.84%

-0.05

39.33%

-0.00155

37.54%

0.04

3.70%

= memenuhi tingkat kepercayaan 99%;

Ket.

= tidak memenuhi tingkat kepercayaan 99%.

Berdasarkan Tabel 4, diperoleh hasil bahwa di kota Manokwari dan Genyem terdapat
perbedaan antara kedua metode, dalam mendeteksi kecenderungan perubahan suhu
bulanan maksimum. Untuk tingkat signifikan α = 0.01, uji Mann Kendall lebih mampu
mendeteksi kecenderungan suhu bulanan maksimum hingga persentase tingkat
kepercayaan > 99% di kota tersebut. Sedangkan di kota Nabire dan Sentani, kedua metode
memberikan hasil yang sama dalam mendeteksi kecenderungan perubahan suhu bulanan
rata-rata, maksimum dan minimum. Di kota Jayapura, diperoleh hasil yang sama dari kedua
metode dalam mendeteksi terdapatnya kecenderungan perubahan suhu bulanan rata-rata,
maksimum dan minimum. Sedangkan di kota Merauke terdapat perbedaan antara kedua
metode dalam mendeteksi kecenderungan perubahan suhu bulanan rata-rata. Untuk tingkat
signifikan α = 0.01, uji Mann Kendall lebih mampu mendeteksi kecenderungan suhu bulanan
rata-rata hingga persentase tingkat kepercayaan > 99% di kota tersebut. Berdasarkan
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uraian tersebut disimpulkan bahwa metode uji Mann-Kendall lebih baik dalam mendeteksi
kecenderungan perubahan suhu.
Berdasarkan Tabel 2, 3 dan 4 diperoleh kesimpulan yang disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5. Kesimpulan hasil uji kecenderungan menggunakan metode Regresi Linier dan Uji MannKendall.

2

Nabire

3

Genyem

MannKendall

Manokwari

Regresi
Linier

1

Suhu

MannKendall

Kota

Regresi
Linier

No

O
O
+
O
O
+
O
O
+

O
+
+
O
O
+
O
+

X
X
V
X
X
V
X
X
V

X
V
V
X
X
V
X
V
V

No

Kota

4

Sentani

5

Jayapura

6

Merauke

Suhu

Regresi
Linier
MannKendall
Regresi
Linier
MannKendall

Metode uji
kecenderungan

Metode uji
kecenderungan

O
O
+
+
O
O
O

O
O
+
+
+
O
O

X
X
V
V
V
V
X
X
X

X
X
V
V
V
V
V
X
X

Keterangan :
+ : Kecenderungan Naik
- : Kecenderungan Turun
O : Tidak ada Kecenderungan
V : signifikan pada α = 0.01
X : tidak signifikan pada α = 0.01

Berdasarkan Tabel 5, uji Mann-Kendall sebagai metode mendeteksi kecenderungan yang
lebih baik dari metode Regresi Linier pada tingkat kepercayaan 99%, memberikan
kesimpulan bahwa suhu bulanan rata-rata di kota Manokwari, Nabire, Genyem dan Sentani
tidak mengalami perubahan dalam kurun waktu 1998 – 2007 (Tabel 5). Sedangkan di kota
Jayapura dan Merauke suhu bulanan rata-rata mengalami kenaikan dalam kurun waktu
tersebut. Begitu juga untuk suhu bulanan maksimum di kota Nabire, Sentani dan Merauke
tidak mengalami perubahan namun mengalami kenaikan di Manokwari serta mengalami
penurunan di kota Genyem dan Jayapura. Sedangkan untuk suhu bulanan minimum di kota
Merauke tidak mengalami perubahan, namun di kota Manokwari, Nabire, Genyem dan
Jayapura mengalami kenaikan dan di kota Sentani mengalami penurunan.
KESIMPULAN
Kedua metode yang digunakan untuk deteksi kecenderungan yaitu Regresi Linier dan Uji
Mann-Kendall, memberikan hasil yang cendrung sama namun metode Uji Mann-Kendall
lebih akurat. Software Hydrospect 2.0 dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menetukan
persentase tingkat kepercayaan dalam deteksi kecenderungan perubahan suhu. Analisis
deteksi kecenderungan perubahan suhu bulanan rata-rata, maksimum dan minimum dalam
kurun waktu 1998 – 2007 pada enam kota di provinsi Papua dan Papua Barat memberikan
kesimpulan bahwa memang telah terjadi kenaikan suhu bulanan rata-rata dengan tingkat
kepercayaan 99% di kota Jayapura dan Merauke seperti dilaporkan analisis data iklim
BMKG (Anonim, 2010).
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STUDI PENDAHULUAN PREDIKSI PENINGKATAN
KONSENTRASI KARBON DIOKSIDA (CO2) DALAM
FENOMENA PERUBAHAN IKLIM MENGGUNAKAN
JARINGAN SYARAF TIRUAN DENGAN METODE
BACKPROPAGATION
Firda Amalia Maslakah1 dan Syaifudin Ramadhani2
ABSTRACT
Artificial Neural Network Backpropagation method was applied to predict carbon dioxide
(CO2) concentration four year forward based on observation data from Global Atmosphere
Watch (GAW) Station Bukit Kototabang, West Sumatera. After being recognized, the data
was then normalized. Variation of error level was made from 1% to 10%. One input layer
and one output layer was applied. Denormalization was done after data training to get the
normal predicted data.The result shows that Artificial Neural Network Backpropagation gives
the most accurate prediction of CO2 concentration at error target 0,01 and epoch 1000 of
which Mean Square Error (MSE) value is 0,001789. Carbon dioxide concentration is
predicted to reach 386,7 ppm in 2014 with growth rate 1,2 ppm per year.
Keywords:

prediction, carbon
backpropagation

dioxide
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PENDAHULUAN
Perubahan iklim merupakan salah satu isu penting yang harus diperhatikan. Perubahan
iklim merupakan keadaan kondisi iklim yang berubah dari rata-rata jangka panjangnya.
Faktor yang mendorong terjadinya perubahan iklim adalah peningkatan konsentrasi gas
rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global (global warming) sehingga terjadi
peningkatan suhu permukaan bumi (Le Treut et al, 2007).
Ada beberapa gas yang tergolong sebagai gas rumah kaca, yaitu karbondioksida (CO2),
metana (CH4), nitrous oksida (N2O), senyawa halokarbon dan sulfur heksafluorida (SF6). Di
antara gas-gas tersebut, karbon dioksida (CO2) memberikan kontribusi terbesar terhadap
nilai radiative forcing, yaitu selisih energi radiasi yang masuk dan keluar tropopaus. Sebelum
dimulainya revolusi industri, rata-rata konsentrasi karbon dioksida di atmosfer adalah sekitar
280 ppm. Sejak tahun 1750, konsentrasi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya,
antara lain metana (CH4) dan nitrous oksida (N2O) mengalami peningkatan (Gambar 1).
Peningkatan konsentrasi karbon dioksida ini diperkirakan merupakan akibat dari
meningkatnya emisi karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil, produksi semen
dan perubahan fungsi lahan (Forster et al, 2007).

Gambar 1. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (sumber : Forster et al, 2007).

1. Stasiun Meteorologi Juanda
e-mail: amaliafirda01@gmail.com
2. Fakultas Teknik, Universitas Islam Lamongan

Megasains 3(2): 86 – 96

F. Amalia & S. Ramadhani

Perubahan iklim ditunjukkan dengan beberapa parameter yaitu peningkatan suhu
permukaan bumi, naiknya permukaan laut dan perubahan pola presipitasi. Perubahan iklim
berdampak pada berbagai sektor antara lain pertanian, transportasi, lingkungan dan
kesehatan. Untuk mengatasi masalah perubahan iklim perlu dilakukan upaya utuk
mengurangi resiko perubahan iklim (mitigasi) dan penyesuaian terhadap dampak yang
ditimbulkan oleh perubahan iklim (adaptasi) (Bernstein et al, 2007).
Salah satu upaya mitigasi perubahan iklim adalah pengurangan konsentrasi gas rumah
kaca. Untuk itu pemantauan terhadap gas rumah kaca harus terus menerus dilakukan dan
prediksi mengenai konsentrasi gas rumah kaca perlu dilakukan untuk mengetahui
bagaimana kontribusinya terhadap keadaan iklim ke depan sehingga dapat menjadi salah
satu aspek yang yang dapat dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan mengenai
perubahan iklim (Bernstein et al, 2007).
Dalam rangka memprediksi perubahan yang terjadi dalam sisem iklim, beberapa model
numerik telah dikembangkan. Model-model tersebut mensimulasikan mekanisme umpan
balik dan interaksi yang terjadi di antara komponen-komponen sistem iklim. Atmospheric
General Circulation Models (AGCMs) telah banyak digunakan untuk simulasi iklim. Untuk
menyelidiki perubahan iklim yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah
kaca, AGCM dikombinasikan dengan model-model yang mewakili kondisi perairan,
temperatur permukaan dan komponen sistem iklim lainnya (Randall et al, 2007).
Intergovernmental panel on Climate Change (IPCC) telah mengembangkan skenario emisi
gas rumah kaca jangka panjang pada tahun 1990 dan 1992 untuk mendukung strategi
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Skenario ini telah banyak digunakan dalam analisis
perubahan iklim yang mungkin terjadi, dampaknya dan opsi upaya mitigasi terhadap
perubahan iklim. Pada skenario ini emisi karbon dioksida dikelompokkan ke dalam empat
jenis skenario. Masing-masing skenario mewakili kondisi demografi, sosial, ekonomi, dan
lingkungan yang berbeda-beda. Hasil dari skenario tersebut disajikan pada gambar 2
(Nakicenovic et al, 2000).

Gambar 2. Emisi CO2 global tahunan berdasarkan skenario IPCC SRES
(sumber : Nakicenovic et al, 2000).

Selain menggunakan model prediksi iklim dan cuaca global yang telah dikembangkan,
prediksi iklim atau cuaca sederhana dapat dilakukan dengan metode Jaringan Syaraf Tiruan
Backpropagation. Keunggulan dari JST Backpropagation adalah bahwa JST
Backpropagation dapat memperkirakan fungsi yang luas. Metode ini lebih efisien daripada
diferensiasi numerik. Model JST yang dihasilkan memiliki kemampuan untuk menangkap
hubungan yang kompleks di antara faktor-faktor yang memberi kontribusi pada nilai suatu
parameter. Program JST Backpropagation yang diterapkan untuk prediksi temperature
(Baboo and Shereef, 2010) menunjukkan bahwa metode ini memberikan hasil yang bagus
dan mampu menunjukkan hubungan linier di antara data historis meteorologi. Di India,
penerapan JST Backpropagation untuk prediksi curah hujan memiliki akurasi 94,29% hingga
99,79% (Vamsidhar et al, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Paras et al (2007),
menunjukkan bahwa pada aplikasi JST Backpropagation untuk prediksi temperatur,
kelembaban relatif dan curah hujan, sebanyak 71% hingga 98% sampel memiliki tingkat
error kurang dari 3%. Pada penelitian ini, dilakukan studi pendahuluan prediksi konsentrasi
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CO2 dengan metode JST Backpropagation. Data time series karbondioksida di Bukit
Kototabang digunakan sebagai data input untuk menentukan parameter awal dalam
melakukan prediksi konsentrasi CO2 dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan.
METODE PENELITIAN
Variabel Data Masukan
Variabel data masukan merupakan sekumpulan data serial atau berkala dari konsentrasi
gas CO2 pada suatu jangka waktu tertentu. Di dalam sistem peramalan jaringan syaraf tiruan
ini, data masukan yang digunakan yaitu:
a. Konsentrasi CO2Tertinggi
Konsentrasi CO2 tertinggi diinisialisasikan dengan variabel X1.
b. Konsentrasi CO2Terendah
Konsentrasi CO2 terendah diinisialisasikan dengan variabel X2.
 Inisialisasi Parameter
Parameter yang diatur pada metode ini adalah parameter yang digunakan untuk melakukan
prediksi konsentrasi CO2 dengan melakukan trial and error dalam menentukan set
parameter yang disesuaikan dengan pola data hasil pengamatan konsentrasi gas CO2.
Terdapat beberapa nilai parameter yang harus diatur untuk pembelajaran. Parameterparameter tersebut yaitu :
a. Maksimum epoh
Epoh adalah perulangan atau iterasi dari proses yang dilakukan untuk mencapai target
yang telah ditentukan. Maksimum epoh adalah jumlah epoh/perulangan maksimum yang
boleh dilakukan selama proses pelatihan. Nilai standar untuk maksimum epoh adalah 10.
Pada penelitian ini, maksimum epoh ditentukan sebesar 100000.
b. Learning Rate
Learning rate adalah laju pembelajaran yang berupa perkalian negatif dari gradien untuk
menetukan perubahan pada nilai bobot dan bias. Semakin besar nilai learning rate akan
berimplikasi pada semakin besarnya langkah pembelajaran. Nilai standar untuk learning
rate adalah 0,01. Learning rate yang digunakan pada penelitian ini adalah 0,01 dan 0,1.
c. Momentum
Momentum adalah konstanta yang mempengaruhi besarnya perubahan bobot. Nilai
standar untuk momentum adalah 0 sampai 1. Pada penelitian ini momentum ditetapkan
sebesar 0,8.
d. Jumlah epoh yang akan ditunjukkan kemajuannya
Menunjukkan berapa jumlah epoh berselang yang akan ditunjukkan kemajuannya. Nilai
standar untuk jumlah epoh yang akan ditunjukkan adalah 10. Pada penelitian ini, jumlah
epoh yang ditunjukkan adalah 10, 100 dan 1000.
Pengambilan Sampel Data.
Dalam penelitian ini, data yang dipakai adalah data konsentrasi gas rumah kaca, dan
sampel yang diambil adalah data rata-rata bulanan Gas CO2 sejak tahun 2006 sampai tahun
2010. Prediksi dilakukan hanya untuk periode 4 (empat) tahun ke depan karena
keterbatasan komputer yang digunakan sehingga tidak memungkinkan proses iterasi yang
panjang.
Pelatihan Pola.
Tahapanpelatihan polasetelah pengambilan data adalah sebagai berikut:
a. Plot data untuk membentuk pola
Data-data yang akan digunakan dimasukkan ke perangkat lunak untuk melalui tahap
proses belajar/pengenalan pola. Pada bagian ini perlu ditentukan jumlah variabel
masukan, keluaran, dan jumlah pasangan pola yang diberikan.
b. Plot data tes
Data-data dimasukkan kedalam perangkat lunak dan akan digunakan untuk tahap proses
pengetesan atas hasil pembentukan pola peramalan oleh JST. Pengetesan pola
dimasukan untuk melihat kemampuan model yang telah dihasilkan oleh JST pada tahap
peramalan yang telah dibentuk sebelumnya.
c. Normalisasi data
Normalisasi data diperlukan untuk lebih mempercepat konvergensi pencarian
(pembentukan) pola dan proses yang dibutuhkan oleh fungsi sigmoid dalam kinerjanya
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sebagai fungsi. Jika masukan dari parameter tersebut diluar rentang (range) yang
dinginkan yaitu dalam range -1 sampai dengan 1, maka konvergensi pada saat
pembentukan pola tidak akan pernah tercapai.
Menentukan tingkat eror
Dalam penelitian ini akan digunakan tingkat error yang bervariasi, dengan tujuan untuk
melihat sejauh mana kemampuan JST dalam mengenal pola sampai membentuk pola.
Tingkat error yang digunakan mulai dari 0,1 (10 %) sampai dengan 0,01 (1 %).
Menentukan jumlah lapis (Layer)
Lapis (layer) yang digunakan pada JST terdiri dari 3 (tiga) lapis yaitu lapis masukan
(input layer), lapis tersembunyi (hidden layer), dan lapis keluaran (output layer). Pada
penelitian ini data-data yang digunakan memiliki satu lapis masukan dan satu lapis
keluaran. Pada lapis tersembunyi akan digunakan sistem trial and error untuk
mendapatkan hasil keluaran yang lebih baik.
Plot bobot interkoneksi
Menggunakan bobot secara acak untuk membentuk bobot koneksi yang dapat
memetakan vektor masukan ke vektor keluaran. Bobot acak ini merupakan bobot awal
yang akan digunakan untuk melatih pola oleh JST pada tahap pembentukan.
Melakukan Training data.
Pada proses tersebut data parameter dan data seri yang sudah dimasukkan akan dilatih
untuk mendapatkan polanya, apakah sudah dapat mendekati pola sesungguhnya
dengan mempertimbangkan berbagai aspek parameter yang ada. Data yang diambil
adalah 10 persen dari total data. Ini dilakukan agar sistem dapat mempelajari pola
sesungguhnya.
Melakukan Testing data dari hasil Training.
Pada proses tersebut bobot akhir hasil training akan diujicobakan untuk dilakukan
testing. Data yang diambil adalah sisa training data dari total data. Ini dilakukan apakah
sistem dapat mengenali pola sesungguhnya yang menjadi target pada proses pelatihan
sebelumnya.
Melakukan Denormalisasi data untuk mendapatkan data normal hasil prediksi dengan
metode Backpropagation.
Pada proses ini , hasil prediksi harus dinormalkan kembali datanya, sehingga plot data
akan tampak persamaan dan perbedaan yang signifikan pada pola data seri konsentrasi
gas CO2.

Flowchart Proses Backpropagation

Gambar 3. Flowchart proses backpropagation.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil prediksi konsentrasi CO2 dengan JST Backpropagation untuk periode 2011 s/d 2014
dengan input data hasil pengamatan tahun 2006 s/d 2010 disajikan pada gambar 5 hingga
16. Prediksi dilakukan dengan memvariasi show epoh, learning rate dan target error.
Prediksi dengan targer error 0,01 dan epoh 10
Hasil prediksi konsentrasi CO2 dengan target error 0,01, epoh 10 dan learning rate 0,01
disajikan pada gambar 4, sedangkan grafik MSE untuk prediksi tersebut ditampilkan pada
gambar 5.

Gambar 4. Grafik Hasil Prediksi dengan Target Error 0,01 dan epoh 10.

Gambar 5. Grafik MSE dengan Target Error 0,01, epoh 10.

Pada Gambar 4 dapat dilihat bahwa dalam proses prediksi ini, iterasi dihentikan pada epoh
ke-10, dan dapat dilihat pada nilai MSE nya (Gambar 5) yaitu sebesar 0,188999 (>0,01).
Nilai MSE tersebut masih relative besar dan lebih besar dari target error. Hal ini terjadi
karena dalam prosesnya, epoh yang dilakukan masih terlalu kecil dan pola yang dihasilkan
kurang signifikan dengan pola data seri, dimana hasil prediksi kecenderungannya menurun.
Prediksi dengan target error sebesar 0,01, epoh 100
Gambar 6 merupakan grafik hasil prediksi dengan target error 0,01, epoh 100 dan learning
rate 0,01. Pada proses prediksi ini iterasi dihentikan pada epoh ke-100 karena hasil prediksi
sudah tampak kemiripannya dengan pola data seri yang dimasukkan yang memiliki
kecenderungan mengalami peningkatan.
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Gambar 6. Grafik Hasil Prediksi dengan Target Error 0,01, epoh 100.

Pada Gambar 7 dapat dilihat nilai MSE untuk hasil prediksi di atas yaitu sebesar 0,0190891
(> 0,01). Nilai MSE ini secara signifikan sudah mendekati target error sehingga dalam
proses prediksi selanjutnya, nilai epoh ditingkatkan.

Gambar 7. Grafik MSE dengan Target Error 0,01, epoh 100.

Prediksi dengan target error sebesar 0,01, epoh 1000
Gambar 8 adalah grafik hasil prediksi dengan target error 0,01, epoh 1000 dan learning rate
0,01. Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa pada proses prediksi ini iterasi
dihentikan pada epoh ke-1000 karena hasil prediksi sudah tampak kemiripannya dengan
pola data seri yang dimasukkan yang kecenderungannya mengalami peningkatan dan dapat
dilihat pada gambar 10 MSE nya = 0,001789 (< 0,01) (Gambar 9). Nilai MSE ini lebih kecil
dari target error sehingga dengan menggunakan pola tersebut, maka target error sudah
dapat tercapai.

Gambar 8. Grafik Hasil Prediksi dengan Target Error 0,01, epoh 1000.
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Gambar 9. Grafik MSE dengan Target Error 0,01, epoh 1000.

Prediksi dengan target error sebesar 0,1, epoh 10
Pada proses prediksi konsentrasi CO2 dengan target error 0,1, epoh 10 dan learning rate
0,1, iterasi dihentikan pada epoh ke 10. Hal ini disebabkan karena hasil prediksi berbeda
kecenderungannya dengan pola data seri yang dimasukkan, dimana hasil prediksi (Gambar
10) memiliki kecenderungan mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai MSE
(Gambar 11) yang relative besar dan lebih besar dari target errornya yaitu 0,48563 (>0,1).
Epoh yang digunakan pada prediksi ini masih terlalu kecil dan hasil prediksi kurang
signifikan.

Gambar 10. Grafik Hasil Prediksi dengan Target Error 0,1, epoh 10.

Gambar 11. Grafik MSE dengan Target Error 0,1, epoh 10.
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Prediksi dengan target error sebesar 0,1, epoh 100
Hasil prediksi konsentrasi CO2 dengan target error 0,1, epoh 100 dan learning rate 0,1
disajikan pada gambar 12. Pada prediksi menggunakan parameter-parameter tersebut ,
iterasi dihentikan pada epoh ke-100, hasil prediksi sudah tampak kemiripannya dengan pola
data seri yang dimasukkan yang kecenderungannya mengalami peningkatan.

Gambar 12. Grafik Hasil Prediksi dengan Target Error 0,1, epoh 100.

Pada gambar 13 dapat dilihat nilai MSE untuk prediksi dengan parameter di atas yaitu
sebesar 0,11681 (>0,1). Nilai ini secara signifikan sudah mendekati target error sehingga
pada proses selanjutnya, epoh ditingkatkan kembali nilainya.

Gambar 13. Grafik MSE dengan Target Error 0,1, epoh 100.

Prediksi dengan target error sebesar 0,1, epoh 1000
Hasil prediksi konsentrasi CO2 dengan target error 0,1, epoh 1000 dan learning rate 0,1
disajikan pada gambar 14. Pada proses prediksi ini, iterasi dihentikan pada epoh ke-1000,
hasil prediksi agak berbeda dengan pola data seri yang dimasukkan yang
kecenderungannya menurun.
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Gambar 14. Grafik Hasil Prediksi dengan Target Error 0,1, epoh 1000.

Nilai MSE untuk prediksi tersebut di atas disajikan pada gambar 15. Nilai MSE yang
didapatkan adalah sebesar 0,01134 (< 0,1). Nilai MSE tersebut lebih kecil dari target error
sehingga dengan menggunakan pola tersebut, target error sudah dapat tercapai tetapi pola
yang dihasilkan kurang signifikan terhadap pola data seri.

Gambar 15. Grafik MSE dengan Target Error 0,1, epoh 1000.

Pada prediksi menggunakan backpropagation dengan beberapa variasi target error dan
epoh, didapatkan hasil dengan nilai MSE terkecil pada penggunaan target error 0,01 dan
epoh 1000 (Gambar 8). Dengan varisi target error dan epoh tersebut, JST Backpropagation
dapat mengenali pola data konsentrasi CO2 hasil pengamatan yang digunakan sebagai
input model, sehingga dapat memberikan hasil prediksi untuk 4 (empat) tahun ke depan
yang pola dan kecenderungannya sesuai dengan data awal. JST dapat melakukan prediksi
berdasarkan data awal dengan adanya parameter-parameter penunjang untuk melakukan
peramalan di antaranya learning rate yang merupakan parameter pembelajaran pada data
histori dan epoh sebagai proses iteratif dalam mencapai kondisi yang sesuai dengan data
masukan. Terdapat dua proses dalam prediksi dengan backpropagation yaitu proses maju
dan proses mundur. Proses maju digunakan untuk melakukan pembelajaran dan
menghasilkan output dengan menentukan bobot awal untuk pemrosesan. Apabila output
salah (tidak sesuai target), maka proses mundur dilakukan. Proses mundur dilakukan
dengan merubah bobot yang dihasilkan, setelah bobot dikoreksi, dilakukan proses maju
sampai menghasilkan output benar. Besarnya nilai error yang dicapai tersebut menentukan
seberapa besar nilai ketepatan yang dapat dilakukan dalam peramalan. Serangkaian data
yang akan ditentukan nilainya memiliki tingkat penyimpangan berbeda yang secara
terakumulasi membentuk hasil peramalan tersebut.
Pada proses prediksi konsentrasi CO2 dengan data input hasil pengamatan tahun 2006
hingga 2010, apabila parameter learning rate diset terlalu besar, maka algoritma akan
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menjadi tidak stabil. Sebaliknya, jika learning rate diset terlalu kecil maka algoritma akan
mencapai target dalam jangka waktu yang sangat lama. Pengambilan parameter learning
rate 0,01 dan epoh 1000 dapat dijadikan acuan untuk proses prediksi dengan jangka waktu
yang lebih panjang.
Pada prediksi konsentrasi CO2 dengan backpropagation didapatkan hasil bahwa
konsentrasi CO2 memiliki kecenderungan meningkat dan mencapai 386,8 ppm pada tahun
2014 dengan laju pertumbuhan rata-rata 1,2 per tahun dari tahun 2006. Data hasil prediksi
juga menunjukkan adanya fluktuasi konsentrasi CO2 bulanan yang merupakan variasi
musiman konsentrasi CO2 yang antara lain dipengaruhi oleh pergerakan massa udara.
Walaupun tidak dapat menunjukkan konsentrasi CO2 untuk jangka waktu yang panjang
dikarenakan keterbatasan perangkat komputer, hasil prediksi ini cukup memberikan indikasi
kecenderungan peningkatan konsentrasi karbon dioksida.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil simulasi pada perangkat lunak hasil prediksi dalam bentuk grafik, maka
pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Metode Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation dapat digunakan untuk prediksi
konsentrasi CO2 dengan memvariasi target error, epoh dan learning rate untuk
mendapatkan nilai MSE terkecil.
2. Kecepatan untuk mendapatkan pola hasil pelatihan tidak ditentukan oleh kecepatan
komputasi tetapi ditentukan oleh parameter jaringan dan ruang solusi yang dicari.
3. Semakin kecil tingkat ketelitian error yang digunakan maka akan semakin kecil
penyimpangan hasil JST dengan target yang diinginkan.
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OTOMATISASI PENAKAR HUJAN DENGAN
MIKROKONTROLER MENGGUNAKAN JARINGAN GSM
Budi Satria1 dan Plato Siregar2
ABSTRACT
Rainfall observation is one of the meteorological observer routine duties, as an effort for data
collections, weather analysis and predictions. There are two kind type of rainfall
measurements, observation rainfall measurement and automatic rainfall. Indonesia, which
varies on topography, usually has some trouble in rainfall measurements and rainfall reports
as well. So the equipment which could help for automatic rainfall measurement and rainfall
report is needed. In this study, the design of automatic rainfall measurement use a tippingbucket type sensor based on Atmega 16 microcontroller, which is equipped with a data
transmission system use GSM networks and automatic Short Message Service (SMS). For
microcontroller programing used areed as visioncode compiler of C program. Based on
calibration results between observation rainfall type and microcontroller rainfall creation
conducted both lab test and field tests at GAW Kototabang Station and Cemara Bandung
Station, results have shown good correlations 0.991 and 0.998 mean while RMSE 0.95 and
0.62. For rainfall intensity information report this tool has been setting that could be sent
rainfall intensity report by automatic Short Message Service ( SMS) every ten minute.
Keywords: rainfall, tipping bucket, microcontroller, short message service (SMS).
PENDAHULUAN
Pengukuran curah hujan menjadi suatu yang sangat penting dilakukan di Indonesia. Karena
sebagai daerah tropis, hujan merupakan indikasi keadaan cuaca bagi Indonesia. Dengan
dilakukannya pengukuran curah hujan secara benar, maka akan memberi kemudahan bagi
para ahli meteorologi dalam hal analisa dan prediksi cuaca di Indonesia. Namun karena
luasnya wilayah Indonesia, serta bentuk topografi daerah yang beragam membuat
pengukuran curah hujan secara manual dan otomatis hanya dapat dilakukan pada tempattempat tertentu yang ada stasiun cuacanya. Menempatkan penakar hujan pada suatu
tempat yang berada jauh dari stasiun cuaca, baik itu penakar hujan manual maupun
otomatis dalam hal ini Automatic Weather Station (AWS) tidak efektif, karena membutuhkan
biaya operasional yang tinggi.
Untuk itu diperlukan suatu instrumen penakar hujan yang memiliki keunggulan dalam
pengukuran serta dapat melakukan pengiriman data secara otomatis, salah satunya dengan
membuat penakar hujan otomatis dengan sistem pengiriman data curah hujan
memanfaatkan jaringan GSM melalui layanan Short Message Service (SMS) yang dapat
ditempatkan di daerah yang berada jauh dari stasiun cuaca. Dengan terwujudnya instrumen
ini diharapkan kendala-kendala didalam pengukuran dan pengiriman curah hujan untuk
daerah yang terpencil dapat diatasi. Perancangan instrumen penakar hujan otomatis
dengan sistem SMS ini menggunakan mikrokontroler yang dapat diprogram sesuai dengan
keinginan dari output sistem yangdibuat. Instrumen ini dirancang untuk dapat mengirim data
hujan setiap 10 menit dengan skala terkecil 0.2 mm.

1. Stasiun GAW Bukit Kototabang
e-mail: budi_bmg@yahoo.com
2. Program Studi Meteorologi FITB, ITB Bandung
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Penakar Hujan Jenis Tipping Bucket

Gambar 1. Penakar hujan jenis Tipping Bucket (Sumber: weathershack.com).

Penakar hujan tipping bucket, air hujan akan masuk melalui permukaan corong penakar,
kemudian mengalir untuk mengisi salah satu bucket / wadah timbangan. Setiap air hujan
yang masuk sebanyak 0.2 mm atau sejumlah 20 ml maka bucket akan berjungkit, bucket
yang satunya akan terangkat dan siap untuk menerima air hujan yang akan masuk
berikutnya. Pada saat bucketnya saling berjungkit, secara elektrik terjadi kontak dan
menghasilkan keluaran nilai curah hujan, yang nilainya dapat dilihat pada monitor.
Pada penakar hujan tipe tipping bucket ini, nilai curah hujannya tiap bucket berjungkit tidak
sama, serta luas permukaan corongnya beragam tegantung dari merk pembuatnya. Jadi
dalam mengoperasikan penakar hujan jenis tipping bucket harus pula diketahui secara teliti
dasar dari perhitungan data yang dihasilkannya.
Mikrokontroler
Mikrokontroller yang kadang disebut juga sebagai pengendali mikro, merupakan piranti
elektronik berupa IC (Integrated Circuit) yang memiliki kemampuan manipulasi data atau
informasi berdasarkan suatu urutan instruksi (program) yang dibuat oleh programmer.
Dalam sebuah struktur mikrokontroller ,di dalamnya sudah dilengkapi dengan komponenkomponen pendukung seperti: processor, flash memory, clock dan lain sebagainya,
sehingga dalam penerapannya pada sebuah rangkaian, microkontroller tidak memerlukan
komponen tambahan yang banyak. Dengan alasan tersebut maka mikrokontrol menjadi
pilihan untuk melakukan suatu proses kendali (Fakih, 2011).

Gambar 2. Struktur Mikrokontroler Atmega 16.

Real-Time Clock (RTC)
RTC adalah jenis pewaktu yang bekerja berdasarkan waktu yang sebenarnya. Agar dapat
berfungsi, pewaktu ini membutuhkan dua parameter utama yang harus ditentukan, yaitu
pada saat mulai (start) dan pada saat berhenti (stop). DS1307 merupakan salah satu tipe IC
RTC yang dapat bekerja dalam daya listrik rendah. Di dalamnya berisi waktu jam dan
kalender dalam format BCD. Waktu jam dan kalender memberikan informasi detik, menit,
jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Untuk bagian jam dapat berformat 24 jam atau 12 jam.
Pendeteksi sumber listrik juga disediakan untuk mendeteksi kegagalan sumber listrik dan
langsung mengalihkannya ke sumber baterai.
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Gambar 3. IC DS1307.

Pin-pin RTC DS1307 beserta penjelasannya adalah sebagai berikut :
 X1, X2 – dihubungkan dengan kristal quartz 32,768 kHz. Rangkaian osilator internal ini
didesain untuk beroperasi dengan sebuah kristal yang mempunyai kapasitansi beban
tertentu (CL) yakni 12,5 pF.
 Vcc, GND – sebagai power supply utama. Vcc merupakan tegangan input +5 Volt
sedangkan GND merupakan ground. Ketika tegangan 5 Volt digunakan pada batas
normal, RTC dapat diakses secara penuh dan data dapat ditulis dan dibaca. Ketika Vcc
kurang dari 1,25 x Vbat, proses penulisan dan pembacaan menjadi terhalang. Namun
demikian, proses penghitungan waktu tetap berjalan. Pada saat Vcc kurang dari Vbat,
RAM dan penghitung waktu terhubung dengan batere 3 Volt. Vbat – tegangan input
batere lithium cell 3 Volt. Tegangan batere harus berada antara 2,5 Volt sampai 3,5 Volt.
 SCL (Serial Clock Input) – digunakan untuk mensinkronkan perubahan data pada
antarmuka serial. SDA (Serial Data Input/Output) – merupakan pin input/output untuk
antarmuka serial 2 kawat. Pin SDA membutuhkan resistor pull-up eksternal.
 SQW/OUT (Square Wave/Output Driver).
Perintah AT-Command
Dibalik tampilan menu message pada ponsel sebenarnya adalah AT Command yang
bertugas mengirim atau menerima data ke atau dari SMS-Center. AT Command tiap-tiap
SMS device bisa berbeda-beda, tetapi pada dasarnya sama. Beberapa AT Command yang
penting untuk SMS seperti pada Tabel 1.
Tabel 1. Perintah AT-Command.
AT Command
AT

Keterangan
Mengecek apakah modem telah terhubung.

AT+CMGF

Menetapkan format model terminal.

AT+CSCS

AT+CPMS

Menetapkan jenis encoding
Mendeteksi pesan SMS baru masuk secara
otomatis
Menentukan pembacaan pesan di memori atau SIM

AT+CMGS

Mengirim pesan SMS

AT+CMGR

Membaca pesan SMS

AT+CMGL

Membuka daftar SMS yang ada pada SIM card

AT+SMGD

Menghapus pesan SMS

AT+CNMI

AT Command untuk SMS, biasanya diikuti oleh data I/O yang diwakili oleh unit-unit PDU.
Perintah Kirim SMS
AT+CMGS=x
x adalah jumlah pasang karakter data PDU yang ingin dikirimkan. Dalam data PDU nanti
akan tersimpan nomor tujuan pengiriman dan pesan SMS yang ingin dikirimkan.Handphone
atau GSM/CDMA modem kemudian akan merespon untuk mempersilakan memasukkan
data PDU yang harus diakhiri dengan karakter CTR-Z.
METODE PENELITIAN
Perancangan Sistem
Diagram blok di bawah ini menggambarkan cara kerja dari sistem penakar hujan otomatis
dengan mikrokontroler menggunan modem GSM untuk pengiriman data melalui sms.
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Gambar 4. Diagram blok rangkaian elektronika penakar hujan otomatis berbasis mikrokontroler.

Prinsip kerja alat berdasarkan gambar diatas adalah, sensor hujan berfungsi sebagai input
yang memberikan nilai berupa sinyal on-off atau logika 0 dan 1 melalui Port D yang
terdapat pada mikrokontroler, sinyal ini diproses dengan sebuah program yang dibuat dalam
bahasa C dan dijadikan suatu informasi curah hujan yang dapat diamati langsung oleh user.
Dalam penentuan waktu atau jam dari sistem maka rangkaian RTC yang terdiri dari IC
Ds1307 berfungsi untuk mengatur jam dan tanggal. IC Ds1307 sendiri merupakan IC yang
sering dipakai oleh computer untuk memberi tanda waktu atau jam internal. Sedangkan
sinyal dari sensor yang telah dirubah menjadi data curah hujan akan dikirim ke sebuah
modem dengan menggunakan komunikasi serial RS-232. Modem akan mengirim data
melalui jaringan GSM dengan sistem SMS kepada user.

Gambar 5. Konstruksi sistem elektronik.

Rangkaian Minimum Sistem Atmega16
Rangkaian minimum sistem mikrokontroler adalah sistem elektronika yang terdiri dari
komponen-komponen dasar yang dibutuhkan oleh suatu mikrokontroler untuk dapat
berfungsi dengan baik. Pada rangkaian minimum sistem mikrokontroler AVR Atmega16
terdapat dua elemen utama (selain power supply) untuk berfungsi yaitu:
 Kristal Oscillator (XTAL)
Fungsi Kristal oscillator menghasilkan detak yang kontinu yang bermanfaat untuk
mikrokontroler untuk mengalirkan data. Nilai XTAL dituliskan dalam Hertz (frekuensi).
Semakin besar nilai XTAL yang digunakan semakin cepat eksekusi data yang dapat
dilakukan oleh mikrokontroler. XTAL yang digunakan di rangkaian ini adalah 11.0592
Mega Hertz.
 Fungsi RESET
Fungsi dari rangkaian RESET adalah untuk membuat mikrokontroler memulai eksekusi
program dari alamat awal memori program, hal tersebut dibutuhkan pada saat
mikrokontroler mengalami gangguan dalam mengeksekusi program.
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Gambar 6. Rangkaian minimum sistem AVR Atmega 16.

Gambar 7. Skematik rangkaian RTC.1307.

Rangkaian Real-Time Clock (RTC )
Dalam pembuatan sistem penakar hujan dengan pengiriman data menggunakan SMS dan
yang dirancang agar dapat mengirimkan data pada jam-jam tertentu, maka untuk itu
dibutuhkan jam internal yang berguna untuk menentukan waktu dan tanggal. Dalam hal ini,
rangkaian RTC dapat digunakan untuk keperluan tersebut di atas. Rangkaian RTC sendiri
terdiri dari sebuah IC Ds1307 dimana di dalam IC Ds1307 telah tersimpan jam dan kalender
hingga tahun 2100. Sedangkan untuk dapat bekerja, IC ini membutuhkan tegangan dc
sebesar 5 volt dan sebuah crystal 32,768 khz yang berfungsi untuk menghasilkan detak bagi
IC DS1307. Berikut ini adalah gambar rangkain RTC dengan menggunakan IC Ds1307.

Gambar 8. Skematik rangkaian LCD Matrik16X2.

Aliran Program Penakar Hujan Otomatis
Proses pembuatan program untuk Instrumen penakar hujan otomatisdengan sistem sms
dapat dilihat seperti diagram alir Gambar 9.

MEGASAINS • Buletin Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, Geofisika, dan Lingkungan 101

Megasains 3(2): 97 – 106

B. Satria & P. Siregar

Gambar 9. Diagram alir program penakar hujan otomatis.

Diagram alir di atas menggambar satu proses loop program. Loop akan berlangsung terus
menerus ketika sistem diberi sumber tegangan. Kecuali bagian inisialisasi yang cukup
dilakukan di awal program. Program diawali dengan inisialisasi komponen-komponen
program yang digunakan: LCD, RTC, komunikasi serial, PORT D, dan external interupt.
Selanjutnya mengambil data dari PORT D yang dijadikan sebagai PORT input dari sensor
hujan. Sistem akan melakukan penghitungan setiap ada sinyal input dari sensor dan setiap
sinyal input yang di hitung akan dikonversi langsung menjadi data curah hujan dengan cara
mengalikan dengan skala pembacaan dari sensor. Untuk satu sinyal input akan dikali
dengan 0.2 dan akan terus di akumulasi selama ada proses input. Proses ini akan terus
berlangsung selama ada input berupa curah hujan. Curah hujan dikirim sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan menggunakan sebuah modem. Dan data hujan akan dilakukan
proses reset setiap jam 7.00 wib atau jam 00:00 UTC karena BMKG melakukan
pengamatan curah hujan harian dimulai pada jam tersebut.
Pemograman dengan Codevision
Dengan mempehatikan diagram alir program (flowchart) sebelumnya, maka dapat terlihat
bagian-bagian program terdiri dari; program pengendalian LCD karakter, program untuk
Real-time clock (RTC), program eksternal interrupt dan program komunikasi serial. Berikut
potongan program panakar hujan otomatis dengan sistem sms.
1. Library Program
#include <mega16.h> // library untuk mikrokontroler ATmega 16
#include <delay.h> // library untuk waktu tunda.
#include <stdio.h> // library untuk standar input - output
#include <stdlib.h> // standar library
2. eeprom int input_sensor,input_sensor=0; // variable input sensor dengan nilai awal 0.
3. eeprom float R; Variable untuk R adalah float karena nilai R berbentuk desimal
char bstr[16];
4. Perintah pengiriman SMS setiap 10 menit.
if ((mn==00 || mn==10 || mn==20 || mn==30 || mn==40 || mn==50) && dt==0);
5. Perintah pengiriman SMS ke handphone.
putsf("AT+CMGS=082117706119");
delay_ms(500); // waktu tunda setengah detik.
6. Konversi nilai dari sensor menjadi data curah hujan.
R=input_sensor*0.2;
ftoa(R,1,bstr); // R ditampilkan dalam bentuk decimal dengan 1 angka dibelakang
koma
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putsf("hujan= ");
puts(bstr);
putchar(0x1A); // setiap selesai mengirim SMS selalu di akhiri dengan ini.
delay_ms(500); // waktu tunda setengah detik
{
7. Proses reset data hujan pada setiap jam 7 pagi.
if (jm==07 && mn==0 && dt==0).
input_sensor=0;
Pengujian dan verifikasi
Pengujian dan verifikasi dilakukan dengan cara pengujian laboratorium dilakukan di lab
kalibrasi BMKG dengan menggunakan kalibrator instrumen penakar hujan Hanillab Korea.
Sedangkan pengujian lapangan dilakukan di Stasiun Geofisika Cemara Bandung. Data hasil
pengukuran diverifikasi dengan hasil pengukuran Automatic Weather Station dan data
curah hujan biasa atau observasi. Selain itu, pengujian juga dilakukan di taman alat
Meteorologi ITB dengan mengukur intensitas curah hujan setiap 10 menit dengan tujuan
untuk menguji kemampuan instrumen dalam mengukur pengiriman data secara otomatis
menggunakan sms.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Pengujian Laboratorium
Pengujian laboratorium dilakukan dengan cara membandingkan data pengukuran dari alat
rekayasa dengan data pengukuran dari alat kalibrator. Dari hasil pengujian pertama terjadi
penyimpangan akibat ketidakstabilan dari rangkaian elektronik yang dirancang. Hal ini
terlihat seperti Tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2. Data pengujian Laboratiorium Kalibrasi BMKG.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Tinggi air tercatat (mm)
PH Obs
PH rekayasa
9.4
9.4
9.4
9.6
9.6
9.8
18.8
19.2
18.6
19.4
18.8
19.4
47
49
47.6
48.8

Selisih (mm)
0
0.2
0.2
0.4
0.8
0.6
2
1.2

Dari tabel di atas, pengukuran alat rekayasa selalu lebih besar dari hasil pengukuran dari
kalibrator. Penyimpangan ini terjadi karena port input dari mikrokontroler kondisinya aktif
low, artinya input membutuhkan ground untuk dapat bekerja. Kondisi tersebut
mengakibatkan rangkaian menjadi floating yang dapat membuat input rentan terhadap
gangguan. Kondisi rangkaian yang menyebabkan hal tersebut di atas dapat dilihat pada
Gambar 4.1.

Gambar 10. Kondisi awal rangkaian.

Dengan memberi tegangan 5 volt pada input sensor, rangkaian berubah kondisinya dari
floating menjadi lebih stabil. Namun karena yang dibutuhkan mikrokontroler adalah kondisi
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ground, perlu dilakukan pembalik logika yaitu sebuah inverter yang dapat merubah logika 1
menjadi logika 0. Maka IC 7414 sebagai inverter. Oleh karena itu susunan rangkaian
berubah dari kondisi awal (seperti Gambar 4.1) menjadi seperti yang terlihat pada Gambar
4.2.

Gambar 11. Kondisi rangkaian setelah ditambah inverter.

Hasil Pengujian Lapangan
Pengujian atau tes lapangan dilakukan dengan mengoperasikan Penakar hujan rekayasa
secara bersamaan dengan penakar hujan AWS dan Penakar hujan Obs.

Gambar 12. Curah hujan hasil pengukuran Obs, AWS, dan rekayasa alat di Stasiun Geofisika
Cemara, Bandung.

Berdasarkan data hasil pengujian untuk Stasiun Cemara, terdapat perbedaan pengukuran
curah hujan dari masing-masing instrumen. Hal ini wajar karena ada aspek-aspek tertentu
yang mempengaruhi hasil pengukuran diantaranya letak masing-masing instrumen yang
agak berjauhan antara satu dengan yang lainnya. Namun untuk mengetahui kedekatan nilai
pengukuran masing-masing alat ukur, dilakukan uji korelasi untuk masing-masing instrumen.
Berdasarkan hasil pengujian lapangan yang dilakukan di stasiun Geofisika Cemara
2
Bandung, didapatkan nilai korelasi dengan nilai R = 0.998 dan nilai RSME = 0.62 untuk
lokasi pengujian di Stasiun Geofisika Cemara Bandung (lihat gambar 4.3).

Gambar 13. Nilai Korelasi antara Penakar hujan di Stasiun Geofisika Bandung (a). Penakar hujan Obs
dengan alat rekayasa, (b). Penakar hujan Obs dengan AWS.
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Hasil Pengujian di Taman Alat Meteorologi ITB
Pengujian yang dilakukan di Taman alat Meteorologi ITB dengan mengukur curah hujan
intensitas 10 menit dan dengan pengiriman data menggunakan SMS. Pengujian dilakukan
pada tanggal 26 April , 29 April, 30 April, 4 Mei, 15 Mei tahun 2012. Berikut data hasil
rekapitulasi hasil pengujian lapangan.
Tabel 3. Rekapitulasi Data Curah hujan hasil pengujian di Taman Alat Meteorologi ITB Bandung.
Tanggal

26-4-2012

29-4-2012

30-4-2012

4-5-2012
15-5-2012

Waktu hujan
(waktu lokal)

Durasi hujan

Jumlah curah
hujan (mm)

18:20 -19:20
21:20-22:30
00:00 - 00:30
03:20-03:30
04:10-04:20
15:50 - 16:00
18:00-19:00
20:20-21:20
13:40-14:20
14:40-14:50
15:20-15:30
17:20 - 21:10
15:40-16:10
16:40-16:50

1 jam
1 jam 10 menit
30 menit
10 menit
10 menit
10 menit
1 jam
1 jam
50 menit
10 menit
10 menit
40 menit
30 menit
10 menit

7.4
14.6
0.8
0.4
0.4
0.2
2.4
16.4
10.4
0.2
2.6
13.8
19.8
0.2

16:30-17:10

40 menit

11.8

Total curah hujan
satu hari (mm)

23.6

19

19

20
11.8

Gambar 14. Intensitas hujan tanggal 26 April 2012.

Pengukuran intensitas hujan berdasarkan tabel di atas, alat ini sudah bisa mencatat dan
melaporkan data intensitas hujan tiap 10 menit.
KESIMPULAN
1. Hasil pengujian di lokasi Stasiun GAW dan Stasiun Geofisika Cemara Bandung dengan
membandingkan antara data curah hujan dari penakar Obs dengan rekayasa alat
masing-masing nilai korelasinya adalah 0, 991 dan 0,998. Sedangkan nilai RMSE
masing-masing adalah 0,95 dan 0,62.
2. Penakar hujan otomatis hasil rekayasa ini sudah mampu mencatat dan memberikan
informasi curah hujan melalui SMS setiap 10 menit.
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ANALISIS DEKOMPOSISI SPEKTRAL DATA SEISMIK
DENGAN TRANSFORMASI WAVELET KONTINU
Marzuki Sinambela1 ,Usman Baafai2, dan Muhammd Zarlis2
ABSTRACT
Seismic data, is naturally a non-stasionary signals that have different frequencies and in the
form of time. Non-stasionary signal is the seismic waves generated by elastic disturbances
that propagate from one city to another, in a medium, namely the earth. Characteristics of
seismic data needs to be researched and analyzed for parameters of tectonic eartquake
which arrival time determination of earthquake and seismic amplitude.In this case the data
used is real seismic data is Tarutung regional tectonic earthquake on May 19, 2008.
Tarutung earthquake seismic signal analysis used in this study wavelet Gauss4, Mexh,
Morlet, and Haar. From the analysis of seismic signals with the wavelet used, the type of
wavelet Mexh show better image resolution of this type of Gaussian 4 wavelet, Morlet and
Haar. The resulting scale was smaller, this means that wavelet shortened and high
frequency result with the wavelet analysis of seismic signals show arrival time Mexh Primary
(P) wave on the GSI range sensor 1800 ms and the maximum amplitude is localized at 2000
ms, the sensor SISI Primary (P) wave arrival time ranges from 3000 ms and the maximum
amplitude is localized arround 4500 ms, the sensor PSI, Primary wave arrival time 3500 ms
and amplitudo ranging from localized maximum of approximately 4500 ms.
Keywords: seismic data, continous wavelet transformation, Gauss 4, Morlet, Haar.

PENDAHULUAN
Gempa bumi merupakan getaran yang bersifat alamiah yang terjadi pada lokasi tertentu dan
sifatnya tidak berkelanjutan. Gempa bumi mempunyai kandungan frekuensi yang bervariasi.
Jadi untuk mengenali jenis gempa dapat dilakukan dengan melakukan analisa frekuensi
sinyal. Dalam penelitian ini akan dibahas analisa terhadap parameter gempa tektonik yaitu
penentuan waktu tiba gempa bumi dan informasi amplitudo maksimum sinyal gempa bumi.
Waktu tiba gempa merupakan parameter gempa yang sangat penting dan dipakai untuk
mendalami lebih lanjut mengenai parameter sumber gempa, baik itu posisi gempa secara
azimuthal maupun waktu terjadinya gempa atau disebut sebagai origin time.
Penentuan waktu tiba dan amplitudo gempa dalam penelitian ini menggunakan penguraian
sinyal berdasarkan frekuensi atau dekomposisi sinyal menggunakan transformasi wavelet.
Metode ini mengacu pada asumsi bahwa waktu tiba ditentukan berdasarkan fase
gelombang Primer (P) yang tiba pertama kali dan terpolarisasi linear pada arah radial
terhadap sumber gempa.
Sistem pemrosesan sinyal digital saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat
pesat. Pemrosesan sinyal seperti transmisi, perekaman, penapisan, kompresi dan ekspansi
dapat dikerjakan dengan menghasilkan distorsi yang kecil dan dengan SNR (signal to noise
ratio) yang lebih baik dari pada pemrosesan sinyal analog[1]. Sinyal informasi yang akan
diproses biasanya telah terkontaminasi dengan sinyal lain yang tidak dikehendaki. Sinyal
kontaminan umumnya merupakan sinyal yang sangat kompleks, misalnya berupa sinyal
derau yang memiliki sifat statistik tertentu, yang mempunyai sebaran spektrum frekuensi
Gaussian atau sinyal-sinyal lain yang periodis stasioner maupun sinyal periodis yang non
stationer yang bersifat acak. Sinyal masukan dalam penelitian ini merupakan hasil rekaman
seismik yang tercatat dan terekam pada sensor deteksi gempa bumi (seismogram). Hasil
rekaman seismik gempa bumi ini menghasilkan tiga komponen seismogram yaitu komponen
Broadband Horizontal North-South (BHN), komponen Broadband Horizontal East-West
(BHE) dan komponen Broadband Horizontal Vertikal (BHZ) [2].
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Transformasi wavelet memberikan sebuah pendekatan yang berbeda pada analisis waktufrekuensi. Spektrum waktu-frekuensi yang dihasilkan, direpresentasikan dalam bentuk peta
waktu-skala yang disebut scalogram[5]. Beberapa peneliti menggunakan skala berbanding
terbalik terhadap frekuensi tengah dari wavelet dan merepresentasikan scalogram sebagai
peta waktu-frekuensi[6]. Peneliti [7] mengenalkan analisis spektral sesaat (ISA) berbasis
transformasi wavelet (Matching Pursuit Decomposition) dengan metode dekomposisi
spektral lainnya termasuk Fast Fourier Transform (FFT), Discrete Fourier Transform (DFT),
dan Maximum Entropi Method (MEM). Sinyal seimik menunjukkan adanya bidang batas
antar dua medium. Pada medium yang tebal direpresentasikan oleh frekuensi sinyal seismik
yang rendah, sementara medium yang tipis direpresentasikan oleh frekuensi sinyal tinggi.
Pemilihan sinyal-sinyal seismik pada frekuensi yang tepat dan penggabungan kembali sinyal
terpilih akan menghasilkan sinyal seismik yang bebas noise (baik noise karena akuisisi
maupun pengolahan data yang tidak tepat) dan tetap mengandung informasi refleks[8].

Gambar 1. Peta Seismisitas Sumatera Periode 2010.

Masalah yang terjadi adalah bagaimana melakukan analisis dekomposisi spektral sinyal
seismik untuk mendapatkan parameter sinyal seismik dengan menggunakan wavelet
Gauss4, Mexh, Morlet dan Haar, apa metode yang tepat digunakan daritransformasi wavelet
untuk menganalisa sinyal seismik, sehingga mendapatkan informasi waktu tiba gelombang
Primer (P) dan amplitudo maksimum yang baik.
Berdasarkan latar belakang diatas maka dilakukan analisis dekomposisi spektral data
seismik dengan metode transformasi wavelet kontinu. Analisis ini bertujuan untuk untuk
menghasilkan parameter sinyal seismik yang baik dan mendapatkan metode apa yang tepat
digunakan untuk analisis sinyal seismik. Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi
penelitian gempa tektonik dengan menerapkan metode transformasi wavelet kontinu, dan
gambaran terhadap parameter gempa untuk menghasilkan origin time gempa bumi dan
jenis wavelet mana yang baik digunakan.
METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan menggunakan beberapa metode analisis pada sinyal sintetis dan sinyal
real. Analisis sinyal non stasioner yang dilakukan dalam penelitian ini dengan Transformasi
Wavelet Kontinu. Data yang dianalisis yaitu data waveform digital. Data waveform digital ini
merupakan data seismik dengan volume terbesar yang dipertukarkan di seluruh dunia.
Dalam interaktif analisa spektral dapat memilih jenis wavelet dan frekuensi terbaik yang
dapat dipilih.
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Data seismik gempa Tarutung merupakan gempa bumi yang berkekuatan 6.5 SR dan
gempa bumi ini menghancurkan bangunan didareh sekitar Tarutung. Gempa bumi ini
merupakan rekaman seismik gempa bumi pada tanggal 19 Mei 2008 (Lampiran B).
Data seismik bersumber dari rekaman sensor GSI, SISI dan PSI. Peta penyebaran gempa
bumi tektonik 19 Mei 2008 dapat dilihat pada Gambar 3.6. Pada gambar tersebut
menggambarkan kejadian gempa bumi utama dan gempa bumi susulan(Lampiran C).
Wavelet adalah tubuh gelombang yang berupa fungsi matematika yang memotong data
menjadi beberapa frekuensi[23]. Transformasi wavelet melibatkan minimal 3 proses, yaitu
penskalaan, dilatasi dan translasi. Bentuk persamaan umumnya dapat dilihat pada
Persamaan (1.)

ψσ,τ (t) =

1 ⎛ t −τ ⎞
ψ⎜
⎟
σ ⎝ σ ⎠

(1)

dimana σ, τ , R adalah tidak sama dengan nol dan σ adalah parameter dilatasi atau skala.
wavelet nilai dinormalisasikan L2 - || ψ ||. Transformasi Wavelet Kontinu didefiniskan
sebagai inner product dari family wavelet ψ, dalam bentuk Persamaan (2.6)
∞

FW(σ,τ) = f(t),ψσ,τ (t) = f(t)

∫

−∞

1 ψ− ⎛ t − τ ⎞
⎜
⎟dt
σ ⎝ σ ⎠

(2)

Dimana fungsi jendela φ adalah dipusatkan pada waktu t = τ dan φ adalah complex
conjugate dari φ. Operator mother wavelet terdiri translasi dan dilatasi dari skala yang
dirubah pada saat melakukan transformasi wavelet. Skala ini akan menentukan seberapa
besar tingkat korelasi dari skala yang dipakai dan peak gelombang seismiknya.
Perangkat lunak yang digunakan dalam penilitian pengolahan data seismik ini adalah
perangkat lunak berupa Matlab 7.10.0.499 (R2010a). Perangkatkeras dalam penelitian ini
dengan spesifikasi: Lenovo, Sistem Model Lenovo Win 7 PC S10-3S, Processor Intel ( R
)Atom Dual Core CPU :T6400@2.00GHz"N550 @ 1.50 GHz, Memory 1 GB, Sistem
Operasi Microsoft Windows7.
Gambar 2, terlihat pengolahan data dilakukan dengan mengumpulkan data kejadian gempa
bumi yang terjadi di daerah Tarutung (Lampiran A), kemudian data mentah diolah dengan
menggunakan pembacaan sinyal yang di konversi dengan seed converter di matlab.
Pengolahan data seismik ini akan ditentukan skala nya dengan frekuensi tertentu, setelah
itu diproses dengan transformasi wavelet sampai menghasilkan dekomposisi dan resolusi
yang baik untuk digunakan dalam analisa dan diperoleh penentuan parameter dan ekstrasi
sinyal gempa.
Mulai

Ambil data
SEED

Proses transformasi
wavelet kontinu

Data ASCII

Horizon Hasil
Transformasi

Hasil Spektral
Data
Konversi
data seed

Tampilan dan
Kesimpulan

Selesai

Gambar 2. Diagram alir dekomposisi spektral data real seismik.

Gambar 3. merupakan sensor waveform sinyal gempa yang akan di analisa. Gambar ini
memperlihatkan posisi sensor seismik yang ada di pulau Sumatera dan sudah terpasang.
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Gambar 3. Peta jaringan sensor waveform di Sumatera.

Gambar 4 s/d Gambar 6 merupakan sinyal seismik gempa Tarutung 19 Mei 2008 yang
terekam pada sensor GSI, SISI dan PSI yang diletakkan di Gunung Sitoli Sumatera Utara.
Data hasil konversi sinyal ke ASCII.

Gambar 4. Sinyal GSI.

Gambar 5. Sinyal SISI.
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Gambar 6. Sinyal PSI.

Dari pengolahan menggunakan metode Transformasi Wavelet Kontinu didapatkan hasil
transformasi terhadap sinyal seismik yang terekam pada sensor GSI. Gambar 7 merupakan
hasil transformasi wavelet sinyal seismik gempa Tarutung 19 Mei 2008. Hasil transformasi
wavelet Gauss 4, Mexh, Morlet dan Haar yang ditunjukkan pada Gambar 7 menunjukkan
adanya perubahan skala yang dihasilkan dengan slice frekuensi 60 Hz. Analisa wavelet
Mexh pada Gambar 7(b) menghasilkan skala yang lebih kecil dibanding jenis wavelet yang
lain, hal ini menunjukkan adanya pelebaran wavelet dan frekuensi dari sinyal cukup tinggi.

(a)

(b)

(c)

(d)

Gambar 7. Transformasi Wavelet sinyal Seismik Gempa Tarutung Sensor GSI (a) Gauss 4, (b) Mexh.
(c) Morlet, (d) Haar.

Pada Gambar 8 merupakan hasil transformasi wavelet sinyal seismik sensor SISI. Pada
gambar ini menunjukkan adanya informasi sinyal seismik. Dari jenis wavelet yang digunakan
analisa wavelet Mexh pada Gambar 8(b) menghasilkan skala yang lebih kecil dibanding
dengan wavelet Gauss 4, Morlet dan Haar.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Gambar 8. Transformasi Wavelet Sinyal Seismik Sensor SISI (a) Gauss 4, (b) Mexh. (c) Morlet,
(d) Haar.

Pada Gambar 9 merupakan hasil transformasi wavelet sensor PSI. Pada Gambar 9(b)
merupakan analisa wavelet Mexh menggambarkan skala yang lebih kecil dibanding Gauss
4, Morlet dan Haar.

(a)

(b)

(c)

(d)

Gambar 9. Transformasi Wavelet Sinyal Seismik Sensor PSI (a) Gauss 4, (b) Mexh. (c) Morlet, (d)
Haar.

Dari hasil transformasi sinyal seismik gempa Tarutung 19 Mei 2008 menunjukkan
perubahan sinyal awal dan sinyal hasil transformasi wavelet. Perubahan sinyal dapat dilihat
pada Gambar 10, yang merupakan hasil filter sinyal. Hasil filter sinyal yang ditunjukkan pada
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Gambar 10 ini merupakan representasi dari hasil transformasi wavelet kontinu dengan
wavelet Gauss 4, Mexh, Morlet dan Haar pada sensor GSI.

(a)

(b)

(c)

(d)

Gambar 10. Hasil Filter Sinyal Seismik Gempa Tarutung sensor GSI (a) Gauss 4, (b) Mexh. (c) Morlet,
(d) Haar.

Demikian juga dengan Gambar 11 merupakan hasil filter sinyal seismik gempa Tarutung
Sensor SISI yang meggambarkan hasil transformasi wavelet pada sensor SISI. Hasil filter
sinyal dihasilkan ditunjukkan oleh sinyal warna hijau.

(a)

(c)

(b)

(d)

Gambar 11. Hasil Filter Sinyal Seismik Sensor SISI (a) Gauss 4, (b) Mexh. (c) Morlet, (d) Haar.
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Pada Gambar 12 merupakan hasil filter sinyal seismik sensor PSI.

(a)

(b)

(c)

(d)

Gambar 12. Hasil filter sinyal Seismik Sensor PSI (a) Gauss 4, (b) Mexh. (c) Morlet, (d) Haar.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil penelitian ini didapat informasi data seismik baik amplitudo sinyal dan waktu tiba
gelombang Primer, seperti pada Gambar 13. Pada Gambar 13(a) perkiraan waktu tiba
gelombang Primer sekitar 1800 ms dan amplitudo maksimum terlokalisir sekitar 2000 ms.
Pada Gambar 13(b) perkiraan waktu tiba gelombang Primer sekitar 1800 ms dan amplitudo
maksimum gempa terlokalisir sekitar 2000 ms. Pada Gambar 13(c) perkiraan waktu tiba
gelombang Primer (P) sekitar 1800 ms dan amplitudo maksimum gempa terlokalisir sekitar
2000 ms. Pada Gambar 13(d) perkiraan waktu tiba gelombang Primer (P) sekitar 1800 ms
dan amplitudo maksimum gempa terlokalisir sekitar 2000 ms.

(a)

(b)
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(d)

Gambar 13. Spektral Data Seismik sensor GSI (a) Gauss 4, (b) Mexh. (c) Morlet, (d) Haar.

Gambar 14 merupakan hasil spektral data seismik sensor SISI. Pada gambar tersebut
memberikan informasi waktu tiba dan ampitudo maksimum gempa lebih jelas. Pada Gambar
14(a) menghasikan waktu tiba gelombang Primer (P) sekitar 3000 ms dan amplitudo
maksimum terlokalisir 5000 ms. Pada Gambar 14(b) menghasilkan waktu tiba gelombang
Primer (P) sekitar 3000 ms dan amplitudo maksimum terlokalisir sekitar 4500 ms. Pada
Gambar 14(c) menghasilkan waktu tiba gelombang Primer (P) sekitar 3000 ms dan
amplitudo maksimum terlokalisir sekitar 8000 ms. Pada Gambar 14(d) menghasilkan waktu
tiba gelombang Primer (P) sekitar 3000 ms dan amplitudo maksimal terlokalisir 3000 ms.
Dari hasil waktu tiba dan amplitudo gempa, analisa wavelet Mexh menunjukkan kejelasan
spektrum warna dibanding dengan Gauss 4, Morlet dan Haar.

(a)

(b)

(c)

(d)

Gambar 14. Spektral Data Seismik sensor SISI (a) Gauss 4, (b) Mexh. (c) Morlet, (d) Haar.

Gambar 15 merupakan hasil spektral data seismik sensor PSI. Dari gambar tersebut
menghasilkan waktu tiba dan amplitudo gempa. Pada Gambar 15(a) menghasilkan waktu
tiba gelombang Primer (P) sekitar 3500 ms dan amplitudo maksimum terlokalisir sekitar
4000 ms. Pada Gambar 15(b) waktu tiba gelombang Primer (P) sekitar 3500 ms dan
amplitudo maksimum terlokaisir sekitar 4500 ms. Pada Gambar 15(c) perkiraan waktu tiba
gelombang Primer (P) sekitar 2500 ms dan amplitudo maksimum terlokalisir sekitar 3800
ms. Pada Gambar 15(d) perkiraan waktu tiba gelombang Primer (P) sekitar 2500 ms dan
amplitudo maksimum terlokalisir sekitar 3500 ms.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Gambar 15. Spektral Data Seismik PSI (a) Gauss 4, (b) Mexh. (c) Morlet, (d) Haar.

Dari seluruh data yang diolah maka dapat dilihat bahwa adanya perubahan amplitudo
maksimum dan waktu tiba gelombang Primer (P) pada Tabel 1.
Tabel 1. Perubahan waktu tiba gelombang Primer dan amplitudo maksimum.
Sensor
GSI
SISI
PSI

Wavelet
Mexh
Mexh
Mexh

Waktu Tiba Gelombang P
1800 ms
3000 ms
3500 ms

Amplitudo
2000 ms
4500 ms
4500 ms

Hasil Penelitian ini memberi gambaran kareteristik sinyal seismik gempa Tarutung 19 Mei
2008. Hasil dekomposisi sinyal juga menunjukkan hasil spektral yang menggambar
perkiraan waktu tiba gelombang Primer (P) pada sensor GSI lebih kecil dibanding sensor
SISI dan PSI. Hal ini menunjukkan bahwa sinyal dideteksi lebih awal pada sensor GSI dan
sensor GSI lebih dekat ke sumber gempa.
KESIMPULAN
Dari hasil penelitian analisis dekomposisi spektral data seismik gempa bumi Tarutung 19
Mei 2008 dengan transformasi wavelet kontinu dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa
hasil analisa dekomposisi spektral sinyal seismik dengan metode transformasi wavelet
kontinu mendapatkan informasi waktu tiba gelombang Primer (P) dan amplitudo maksimum.
Dari data seismik yang diteliti diperoleh waktu tiba gelombang Primer (P) pada sensor GSI
lebih kecil dibanding dengan sensor SISI dan PSI. Baik dengan jenis wavelet Gauss4,
Mexh, Morlet dan Haar menunjukkan waktu tiba gelombang Primer (P) berkisar 1800 ms
dan amplitudo maksimum berkisar 2000 ms. Metode Transformasi wavelet dengan jenis
wavelet Mexh menghasilkan nilai skala lebih kecil dibanding Gauss4, Morlet dan Haar
terhadap sensor GSI, sensor SISI dan sensor PSI. Nilai skala wavelet Mexh untuk sensor
GSI 52 satuan skala dan untuk sensor SISI dan PSI 54 satuan skala. Hasil skala yang kecil
ini menunjukkan frekuensi sinyal tinggi dan wavelet di perlebar. Hal ini memberikan
gambaran wavelet Mexh lebih tepat digunakan dalam analisis sinyal seismik.
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VERIFIKASI KINERJA pH METER INOLAB pH LEVEL 1
MENGGUNAKAN pH METER ORION TRI STAR
Agusta Kurniawan
ABSTRACT
Data verification of rain water samples acidity level in Bukit Kototabang, measured by
INOLAB pH meter Level 1 has been carried out. Verification was performed by comparing
measurement results from INOLAB pH meter Level 1 with ORION Tri Star pH meter. Results
showed that there are considerable differences between the two pH meters. Replacement of
one of the electrodes used in INOLAB or the whole new set should be considered.
Keywords: verification, acidity level, INOLAB pH meter, Orion Tri Star.
PENDAHULUAN
Air hujan menjadi komponen pokok pada siklus hidrologi dan memegang peranan penting
dalam siklus pelarutan bahan-bahan kimia di alam. Air hujan juga berperan sebagai pencuci
berbagai polutan yang ada di atmosfer, dengan cara membawa polutan tersebut dari udara
ke permukaan tanah dan ke permukaan air. Parameter air hujan yang diukur menggunakan
pH meter adalah tingkat keasaman (pH). Konsep pH pertama kali dikemukan oleh peneliti
Denmark pada tahun 1909 bernama Sorensen. pH merupakan singkatan dari pondus
hydrogenii yang berfungsi untuk menyatakan konsentrasi ion hidrogen yang sangat kecil.
Denifisi pH yang digunakan sekarang adalah logaritma negatif aktivitas ion hidrogen.
10
+
pH = - log aH
(1)
Untuk larutan encer, aktivitas ion H+, sama dengan konsentrasi ion H+. Air hujan termasuk
dalam larutan encer, sehingga pH dikatakan sebagai logaritma negatif konsentrasi H+.
pH = -10log [H+]
(2)
pH Meter adalah alat untuk mengukur tingkat keasaman (pH). pH meter mengukur beda
potensial (mV) antara elektrode referensi dengan elektroda indikator (misalnya: elektroda
gelas) dan menampilkannya sebagai unit pH. Secara sederhana komposisi pH meter terdiri
dari elektroda referensi (reference electrode), elektroda indikator (measuring electrode), dan
sensor temperature.

Gambar 1. Gambar skematis sistem pH meter.

Secara komersial, ada elektroda pH meter yang terpisah antara elektroda referensi dan
elektroda indikator, dan elektroda pH meter yang tergabung menjadi satu.

Stasiun GAW Bukit Kototabang
e-mail: agusta.kurniawan@bmkg.go.id
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Gambar 2. Elektroda pH meter yang terpisah antara elektroda referensi dan elektroda indikator
(misalnya: elektroda gelas).

Gambar 3. Elektroda pH meter yang tergabung menjadi satu.

Hubungan antara beda potensial terukur (E),tingkat keasaman (pH), dan temperatur dapat
diterangkan dengan persamaan Nerst.
(3)

(4)
Di mana:
E(T) :Beda potensial terukur (mV) pada temperatur T (K)
EO(T) : Nilai konstanta, beda potensial standar (mV) tergantung temperatur (K)
R
: Konstanta gas molar (8,3144 J mol-1 K-1)
T
: Temperatur Absolut (K)
F
: Konstanta Faraday (96485 C mol-1)
M
: Konversi dari Ln ke Log (2,303)
Berdasarkan persamaan di atas maka dapat dibuat persamaan linier sederhana
Y = a+ Bx
dengan membuat grafik E(T) Versus pH, maka akan didapatkan, di mana:
intersep = a = EO(T)
Slope = b = - RT/ MF = -R/MF x T = - 0,1985 xT

(5)
(6)
(7)
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Nilai slope tergantung pada temperatur, sehingga pada temperatur 25OC, slope yang
dihasilkan secara ideal sebesar -59.18 mV/pH

Gambar 4. Nilai slope (mV/pH) berdasarkan perhitungan Persamaan Nerst

Pada tulisan ini penulis berusaha melakukan verifikasi atau evalusi kinerja dari pH meter
INOLAB pH level 1 dengan cara membandingkannya dengan pH meter ORION Tri Star.
METODE PENELITIAN
Pengukuran Tingkat Keasaman (pH) air hujan menggunakan pH Meter Inolab pH Level 1

Gambar 5. 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
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Gambar 6. 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, 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 ORION Tri Star masih berfungsi dengan baik jika
slope % berada dalam kisaran range 90 % sampai 110 %.
Larutan Buffer

Gambar 7. Larutan Buffer

Larutan Buffer adalah campuran 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.
Air Bebas Ion
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 µScm-1, sehingga kontaminasi sangat diminimalkan
(Operator‘s Manual Ultra-Pure Water System Ultra Clear, 2005).
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Gambar 8. Ultra Pure Water System Ultra Clear- alat produksi air bebas ion.

Sampel Round Robin

Gambar 4. Sampel Round Robin air hujan (pekat:091W) dan (encer:092W).

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).
Tahapan Verifikasi
pH Meter INOLAB pH
Level 1

pH Meter ORION Tri
Star

Kalibrasi dengan Buffer pH 4 dan 7,
Catat slope (mV/pH) dan asimetri (mV)

1.
2.
3.

Kalibrasi dengan Buffer pH 4 dan 7, catat
slope (%)

Ukur dan catat nilai pH dari :
Larutan Buffer pH 4 dan pH 7
Sampel air hujan
Sampel Round Robin

Verifikasi dengan cara
Hitung nilai koefisien korelasi r dan nilai
persen perbedaan

Gambar 5. Diagram alir proses verifikasi pH meter INOLAB pH level 1 dengan pH meter ORION Tri
Star.
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Tahapan Pengukuran Sampel Round Robin
Ambil 1 mL masingmasing sampel (091w
dan 092w) dengan pipet
gondok 1 mL
Tambahkan air
bebas ion
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)

Gambar 6. Diagram alir proses pengukuran sampel round robin dengan pH meter INOLAB pH level 1
dan dengan pH meter ORION Tri Star.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Kalibrasi pH meter
pH meter INOLAB pH Level 1
Berdasarkan persamaan Nerst, hasil kalibrasi pH meter akan ideal pada suhu 25OC, dengan
nilai slope -59,18 mV/pH. Sedangkan manual pH meter, memberikan batas
keterberterimaan/tolerasi bahwa pH meter masih berjalan dengan baik dibuktikan dengan
nilai slope dalam kisaran range -60,5 sampai -58,0 (mV/pH) dan nilai asimetri berkisar dari 15 sampai 15 (mV). Bila nilai slope maupun asimetri menyimpang dari kisaran itu
disarankan untuk membersihkan elektroda dan bila terlalu jauh dari kisaran tersebut
dipertimbangkan untuk pergantian elektroda atau pergantian pH meter.
-55.0
Slope (mV/pH)

Asimetri (mV)

28

-55.5
24
-56.0
20
-56.5
16
-57.0

8

-58.0
12 Aug 12 Nov 14 Dec 11 Jan 06 Feb 08 Mar 05 Apr 10 May 14 Jun 12 Jul 23 Aug 15 Nov 10 Jan 21 Feb 28 Mar 09 May 19 Jul 19 Sep 24 Oct 14 Nov 12 Jan 06 Feb 12 Mar 09 Apr 04 Jun 16 Jul
2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012

-58.5

4
0

-59.0

-4

-59.5

-8

-60.0

-12

-60.5

-16

-61.0

Asimetri (mV)

Slope (mV/pH)

12
-57.5

-20
Tanggal

Gambar 7. Hasil kalibrasi pH meter INOLAB berupa slope (mV/pH) (hijau) dan asimetri (mV) (biru).
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Gambar 7 menunjukkan, hasil kalibrasi pH meter INOLAB menggunakan larutan buffer pH 4
dan 7, terlihat bahwa dari agustus 2009 sampai akhir Oktober 2011, desember asimetri
(mV), dari nilai slope masih menunjukkan berada dalam kisaran toleransi -60.5 sampai -58,
namun setelah itu slope menunjukkan kecenderungan penyimpangan berada lebih dari – 58
mV/pH. Hal itu didukung pula dengan data nilai asimetri (mV) hasil pengukuran, nilai
asimetri berada pada kisaran normal adalah -15 sampai 15 mV, mulai akhir oktober 2011
teramati asimetri lebih dari 15 mV, dan setelah itu walaupun nilainya berfluktuasi, namun
ada kecenderungan terjadi penyimpangan, nilai asimetri lebih besar daripada 15 mV.
Sebagai kontrol kualitas terhadap hasil pengukuran, diukur tingkat keasaman larutan buffer
pH 4 dan larutan buffer pH 7. Pengukuran dengan pH meter itu baik apabila pembacaan pH,
larutan buffer pH 4 pada temperatur 20OC sampai 30OC terbaca antara pH 3,98 sampai 4,02
; sedangkan untuk larutan buffer pH 7 pada temperatur 20OC sampai 30OC terbaca antara
pH 6,98 sampai 7,02.
7.100
Pengukuran Buffer pH 7

7.090

4.140

Pengukuran Buffer pH 4

7.080
7.070
7.060
4.080

7.040
7.030
7.020
7.010
7.000

4.020

6.990
6.980
12 Aug 2009

14 Dec 2009

06 Feb 2010

05 Apr 2010

14 Jun 2010

23 Aug 2010

10 Jan 2011

28 Mar 2011

19 Jul 2011

24 Oct 2011

12 Jan 2012

12 Mar 2012

04 Jun 2012

6.970
6.960
6.950

Pengukuran Larutan Buffer pH 4

Pengukuran Larutan Buffer pH 7

7.050

3.960

6.940
6.930
6.920
6.910
3.900

6.900
Tanggal

Gambar 8. Pengukuran Larutan Buffer pH 4 dan pH 7 dengan pH meter INOLAB pH Level 1.
Hasil pengukuran larutan buffer pH 4 dan 7 sebagai larutan kontrol, menunjukkan hasil yang kurang
baik, banyak point pengukuran data dimana keluar dari kisaran toleransi keberterimaan, untuk larutan
buffer pH 4, pH yang terukur keluar dari kisaran pH 3,98 sampai 4,02 dan untuk larutan buffer pH 7,
pH yang terukur keluar dari kisaran pH 6,98 sampai 7,02. Dari data hasil kalibrasi (slope dan asimetri)
dan pengukuran larutan kontrol menunjukkan bahwa elektroda pH meter sudah tua dan memerlukan
penggantian dengan yang baru.

pH meter ORION Tri Star
pH meter ORION Tri Star mulai digunakan sejak November 2011. Berbeda dengan pH
meter INOLAB pH levei 1,dimana nilai kalibrasi dinyatakan sebagai slope (mV/pH) dan
asimetri (mV), hasil kalibrasi pH meter ORION Tri Star dinyatakan dalam slope (%), artinya
bila nilai slope yang terbaca -59,18 mV pada temperatur 25OC, akan terbaca 100 %.
Instrumen ini masih baik bila hasil kalibrasi menunjukkan slope pada kisaran 90 % sampai
110 %. Bila nilai slope menyimpang dari kisaran itu disarankan untuk membersihkan
elektroda dan bila terlalu jauh dari kisaran tersebut dipertimbangkan untuk pergantian
elektroda atau pergantian pH meter. Selama dioperasikan dari November 2011 sampai
Agustus 2012, hasil kalibrasi menunjukkan slope berada pada kisaran 90 % sampai 110 %,
yaitu dengan nilai minimum slope 96,1 % dan nilai maksimum slope 101,9 %.
Sebagai kontrol kualitas terhadap hasil pengukuran, diukur tingkat keasaman larutan buffer
pH 4 dan larutan buffer pH 7. Pengukuran dengan pH meter itu baik apabila pembacaan pH,
larutan buffer pH 4 pada temperatur 20OC sampai 30OC terbaca antara pH 3,98 sampai 4,02
; sedangkan untuk larutan buffer pH 7 pada temperatur 20OC sampai 30OC terbaca antara
pH 6,98 sampai 7,02.

MEGASAINS • Buletin Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, Geofisika, dan Lingkungan 125

Megasains 3(2): 119 – 130

A. Kurniawan

110.0

Slope (%)

105.0

100.0

95.0

06 Agustus 2012

23 Juli 2012

16 Juli 2012

09 Juli 2012

03 Juli 2012

02 Juli 2012

25 Juni 2012

11 Juni 2012

04 Juni 2012

07 Mei 2012

30 April 2012

23 April 2012

17 April 2012

09 April 2012

02 April 2012

31 Maret 2012

26 Maret 2012

19 Maret 2012

12 Maret 2012

05 Maret 2012

27 Februari 2012

20 Februari 2012

13 Februari 2012

06 Februari 2012

30 Januari 2012

23 Januari 2012

16 Januari 2012

09 Januari 2012

12 Desember 2011

05 Desember 2011

01 Desember 2011

21 Nopember 2011

90.0

Tanggal

Gambar 9. Hasil kalibrasi pH meter ORION Tri Star
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Gambar 10. Pengukuran Larutan Buffer pH 4 dan pH 7 dengan pH meter ORION Tri Star

Hasil pengukuran larutan buffer pH 4 dan 7 sebagai larutan kontrol, menunjukkan hasil yang
baik, semua data pengukuran berada dalam kisaran toleransi keberterimaan, untuk larutan
buffer pH 4 (dalam kisaran pH 3,98 sampai 4,02), pH yang terukur minimal 4,002 dan
maksimum 4,013, sedangkan untuk larutan buffer pH 7(dalam kisaran pH 6,98 sampai
7,02), pH yang terukur minimal 6.989 dan maksimum 7,001. Dari data hasil kalibrasi
(slope:%) dan pengukuran larutan kontrol menunjukkan bahwa pH meter dalam kondisi baik
dan siap digunakan.
Pengukuran 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 air hujan
buatan ini diproduksi oleh Wako Pure Chemical Industry. Sampel ini dua jenis, yaitu sampel
air hujan pekat (kode 091W) dan sampel air hujan encer (kode 092W). Pengukuran sampel
round robin dilakukan pada 9 April 2012. Sebagai data perbandingan digunakan nilai
pengukuran dari laboratorium kualitas udara Pusarpedal (Pusat Sarana Pengendali Dampak
Lingkungan).
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Hasil kalibrasi menunjukkan bahwa pH meter ORION pada kondisi baik, dilihat dari nilai
slope 99,1 % berada dalam kisaran 90 % sampai 110 %. Sedangkan pada pH meter
INOLAB menunjukkan pada kondisi kurang baik dilihat dari nilai slope -57.3 mV/pH, berada
di luar kisaran -58 sampai -60,5 mV/pH, walaupun nilai asimetrinya 12 mV berada dalam
kisaran diterima, -15 sampai 15 mV/pH.
Sebanyak 1 mL sampel Round Robin (sampel encer kode 092W dan sampel pekat kode
091W) kemudian diencerkan 100 kali menggunakan labu takar polietilen 100 mL, kemudian
sampel hasil pengenceran diukur tingkat keasamannya. Proses pengukuran diulang
sebanyak tiga kali. Hasil pengukuran tingkat keasaman sampel Round Robin dari
laboratorium kualitas udara Pusarpedal (Pusat Sarana Pengendali Dampak Lingkungan)
dianggap sebagai nilai referensi, karena hasil pengukuran tingkat keasamannya masuk
dalam kisaran keberterimaan sampel round robin.
Tabel 1. Sampel Round Robin dan nilai pH referensi (pengukuran dari Laboratorium Kualitas Udara
Pusarpedal).
Kode Sampel
091w
091w
091w
092w
092w

pH Pusarpedal (Referensi)
4.53
4.53
4.53
4.98
4.98

092w

4.98

Hasil pengukuran tingkat keasaman sampel round robin (sampel encer kode 092W dan
sampel pekat kode 091W) dengan pH meter INOLAB dan pH meter ORION dibandingkan
dengan pH meter dari laboratorium kualitas udara Pusarpedal. Ternyata setelah tiga kali
perulangan pengukuran, penyimpangan pengukuran pH yang dilakukan oleh pH meter
INOLAB jauh lebih besar daripada penyimpangan yang dilakukan oleh pH meter ORION.
Penyimpangan yang terjadi pada pH meter ORION sangat unik, karena untuk sampel air
hujan pekat (kode 091W), pengukuran pH meter ORION lebih besar daripada pengukuran
pH meter referensi (pH Pusarpedal), sedangkan untuk sampel air hujan encer (kode 092W),
pengukuran pH meter ORION lebih kecil daripada pengukuran pH meter referensi (pH
Pusarpedal), hal itu menunjukkan tidak ada pola penyimpangan terhadap ketergantungan
konsentrasi sampel. Akan tetapi lain halnya dengan pH meter INOLAB, pengukuran tingkat
keasaman sampel selalu menghasilkan nilai pH yang lebih kecil daripada nilai pH referensi
(pH Pusarpedal),hal itu menunjukkan adanya pola penyimpangan terhadap konsentrasi
sampel, yang memperlihatkan indikator bahwa elektroda pH meter INOLAB sudah tua dan
memerlukan penggantian dengan yang baru.
pH Pusarpedal

pH ORION

pH INOLAB

5.5

5

pH

4.5

4

3.5

3
091w

091w

091w

092w

092w

092w

Jenis Sampel

Gambar 11. Hasil Pengukuran pH pada sampel round robin dilakukan pada 9 April 2012
(biru-pH referensi dari Pusarpedal, ungu-pH meter ORION, kuning-pH meter INOLAB).
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pH(INOLAB-PUSARPEDAL)

0.8
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0.4

0
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091w
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092w

092w

092w

-0.4

-0.8
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-1.6
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Gambar 12. Besarnya nilai penyimpangan pengukuran pH.

Pengukuran Tingkat Keasaman (pH) sampel air hujan
Sampel air hujan di SPAG Bukit Kototabang yang diukur tingkat keasamannya (pH) ada dua
jenis, yaitu dari penakar hujan Observasi (Obs) dan dari penakar hujan ARWS (Automatic
Rain Water Sampler). Sampel air hujan dari kedua jenis penakar diukur tingkat
keasamannya dengan pH meter INOLAB dan pH meter ORION, kemudian kedua hasilnya
dibandingkan.
INOLAB

ORION

Data pH Inolab > pH Orion
Data pH Inolab > pH Orion

Tingkat keasaman (pH)

7.000

5.500

4.000
25 Oktober 2011

25 Nopember 2011

25 Desember 2011

25 Januari 2012

25 Februari 2012

25 Maret 2012

25 April 2012

25 Mei 2012

25 Juni 2012

25 Juli 2012

TANGGAL

Gambar 13. Tingkat keasaman (pH) air hujan dari Penakar Hujan OBS dan dari Penakar Hujan ARWS
di SPAG Bukit Kototabang diukur dengan pH meter INOLAB dan pH meter ORION

Hasil pengukuran tingkat keasaman sampel air hujan di SPAG Bukit Kototabang, sejak 25
Oktober 2011 sampai 8 Agustus 2012 (pengukuran sampel air hujan diparalelkan), sebagian
besar pembacaan pH meter ORION lebih besar daripada pH meter INOLAB, artinya bila
sampel air hujan diukur dengan pH meter INOLAB sebagian besar data selalu terbaca lebih
asam. Walaupun demikian dari pengukuran kedua instrument dari 25 Oktober 2011 sampai
8 Agustus 2012 ada beberapa data dimana pH air hujan dari pH meter INOLAB lebih besar
daripada pH meter ORION, yaitu untuk sampel air hujan dari penakar hujan Observasi
(OBS) pada 21 Des 2011, 24 Des 2011, 2 Mar 2012, 8 Mar 2012, 28 Mar 2012, 29 Mar
2012, 8 Apr 2012,2 Mei 2012, 22 Mei 2012, 23 Mei 2012, 28 Mei 2012, 1 Juni 2012, 10 Juni
2012, 21 Juni 2012, 24 Juni 2012, 28 Juni 2012, 30 Juni 2012 dan 2 Juli 2012. Sedangkan
untuk sampel air hujan dari penakar hujan ARWS dimana pH air hujan dari pH meter
INOLAB lebih besar daripada pH meter ORION adalah pada minggu III Jan 2012, minggu IV
Mar 2012, minggu I Apr 2012, minggu IV Apr 2012, minggu I Mei 2012, minggu I Juni 2012,
minggu II Juni 2012 dan 2 Juli 2012.
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Kemudian data difilter dimana pengukuran tingkat keasaman pH ORION lebih besar
daripada pH INOLAB dianalisa untuk mendapatkan persentase perbedaannya. Hasilnya
menunjukkan bahwa beda minimum sebanyak 0,03 % dan beda maksimum sebanyak 46,07
%.
50
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Gambar 14. Persentase Perbedaan Pembacaan Pengukuran pH Meter Orion dikurangi Pembacaan
pH meter ORION di SPAG Bukit Kototabang selama 2011.
Untuk melihat kelinieran data antara pH meter INOLAB dengan pH meter ORION, maka data
pengukuran sampel air hujan dari 25 Oktober 2011 sampai 8 Agustus 2012 dibuat plot, dimana

sumbu x adalah pengukuran pH meter INOLAB dan sumbu y adalah pengukuran pH meter
ORION. Semakin r mendekati 1 atau -1, atau -1<r<1, berarti hasil pengukuran pH meter
INOLAB semakin mendekati hasil pengukuran pH meter ORION.
7.500

7.000

y = 0.3732x + 4.1894
2
R = 0.1185
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Gambar 15. Kesesuai antara hasil pengukuran sampel air hujan antara pH meter INOLAB dengan pH
meter ORION dari 25 Oktober 2011 sampai 8 Agustus 2012.

Dari hasil pengukuran sampel air hujan secara paralel dari 25 Oktober 2011 sampai 8
Agustus 2012, menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan yang cukup besar pengukuran pH
meter INOLAB dari pengukuran pH meter ORION, dibuktikan dengan nilai linieritas R2
sebesar 0,1185, untuk itu disarankan untuk penggantian elektroda pH meter INOLAB
dengan elektroda yang baru atau dengan cara mengganti satu set pH meter baru.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil kalibrasi pH meter, hasil pengukuran sampel round robin dan hasil
pengukuran sampel air hujan maka dapat di ambil kesimpulan bahwa ada perbedaan yang
cukup besar antara hasil pengukuran pH meter INOLAB dibandingkan dengan pH meter
ORION, kemungkinan besar karena elektroda pH meter INOLAB sudah tua. Oleh karena itu,
diperlukan adanya penggantian elektroda atau mengganti satu set pH meter baru.
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