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MEGASAINS 

 
MEGASAINS  merupakan buletin yang 
diterbitkan oleh Stasiun Pemantau Atmosfer 
Global (GAW) Bukit     kototabang     sebagai 
media      penuangan Karya Tulis ilmiah (KTI) 
yang bersumber dari kegiatan      penelitian 
berbasis      ilmu-ilmu Meteorologi ,  
Klimatologi, Kualitas udara, dan Geofisika 
(MKKuG),  serta lingkungan. 
 
Dewan  Redaksi membuka kesempatan bari 
parapakar ataupun praktisi untuk dapat 
mengirimkan naskah   KTI,    terutama   yang 
berkaitan    dengan fokus  utama dari Buletin 
MEGASAINS. 
 
Naskah KTI yang  dikirimkan hendaknya asli 
dan belum pernah  dipublikasikan.  Naskah 
diketik dengan menggunakan aplikasi 
MicrosoftTM  Word dengan ketentuan panjang 
naskah maksimal 20 halaman pada kertas 
ukuran A4; batas kiri 3 cm,kanan 3 cm, atas 
dan bawah 2,54 cm ; dua kolom;  font   Arial; 
judul ditulis menggunakan  font 12  pts, rata 
tengah , spasi tunggal, huruf capital,dan cetak 
tebal; isi ditulis menggunakan font 10 pts, rata 
kiri-kanan, dan spasi tunggal; tulisan  disertai 
dengan abstrak sepanjang satu alinea, dicetak 
dengan font 10, spasi tunggal, dan disertai 
dengan 2-5 kata kunci. 
 
Dewan Redaksi berhak mengubah  isi naskah 
sepanjang  tidak mengubah  substansinya. Isi 
naskah adalah sepenuhnya tanggungjawab 
penulis. Pemilihan naskah yang laik cetak 
adalah sepenuhnya hak Dewan Redaksi. 
 
Informasi    lebih  lanjut  dapat  mengunjungi 
laman:www.megasains.gaw-kototabang.com 
atau mengirimkan email ke alamat: 
stagaw.kototabang@bmkg.go.id
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KAJIAN  TINGKAT KEKERINGAN DI BALI PADA TAHUN EL NINO 
MENGGUNAKAN METODA STANDARDIZED PRECIPITATION INDEX (SPI) 
 
I Nyoman Suarsa1, 2 Made Dwi Jendra2 
 
1ProgramStudiAgroteknologi, ProgramPascasarjanaUniversitas Udayana 
2Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wil. III 
 
 
Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui pola curah hujan bulanan di 
wilayah Bali, mengetahui tingkat kekuatan El 
Nino terhadap curah hujan di Bali dan untuk 
mengetahui tingkat kekeringan secara 
meteorologis di wilayah Bali ketika terjadi El 
Nino. Tingkat kekeringan di wilayah Bali 
diukur menggunakan metode SPI 
(Standardized Precipitation Index). Intensitas 
El Nino ditentukan dengan menggunakan 
nilai Anomali Suhu Muka Laut daerah 
Samudera Pasifik Ekuator bagian tengah 
atau daerah Nino 3,4. Penelitian ini 
menggunakan data curah hujan bulanan 53 
(lima puluh tiga) titik pos hujan yang tersebar 
merata diseluruh Bali dan data suhu muka 
laut daerah El Nino 3,4 periode tahun 1991-
2010. Kondisi curah hujan bulanan dan 
panjang musim di wilayah Bali sangat 
bervariasi, bagian tengah wilayah Bali adalah 
daerah yang memiliki nilai curah hujan 
bulanan yang lebih tinggi dan lama musim 
hujan lebih panjang jika dibandingkan 
dengan wilayah lainnya. El Nino yang terjadi 
pada tahun 1997/1998 dengan Intensitas 
Kuat, sedangkan El Nino yang terjadi pada 
tahun 2009/2010 dengan Intensitas Lemah – 
Sedang.. El Nino dengan Intensitas Kuat 
(1997/1998) curah hujan seluruh wilayah Bali 
mengalami penurunan dari normalnya 
dengan sifat hujan bawah normal. El Nino 
dengan intensitas lemah-sedang (2009/2010) 
sifat hujan yang terjadi di wilayah Bali sangat 
bervariasi dari Bawah Normal hingga Atas 
Normal. El Nino dengan Intensitas Kuat 
(1997/1998) kondisi kekeringan agak kering 
hingga sangat kering konsisten terjadi di 
bagian selatan Bali, pesisir pantai Gianyar, 
Klungkung dan sebagian Karangasem. El 
Nino tahun 2009/2010 dengan Intesitas 
Lemah-Sedang umumnya kondisi kekeringan 
di wilayah Bali dalam kategori Normal.  
Kata kunci:Kekeringan, El Nino, Curah 
Hujan dan SPI 
 
 
 
 

Pendahuluan 
 

El Nino merupakan penampakan air 
permukaan laut yang panas yang tidak 
normal di wilayah Pasifik Equator bagian 
Timur dan Tengah. Pendapat lain 
mengartikan bahwa El Nino sebagai 
penampakan air permukaan laut yang panas 
dari waktu ke waktu di wilayah Pasifik 
Equator bagian Timur sepanjang pantai Peru 
dan Equator. Peningkatan atau penurunan 
suhu permukaan laut yang melebihi suhu 
klimatologisnya dalam suhu rata-rata 30 
tahun mengakibatkan adanya penyimpangan 
atau anomali. Anomali positif berarti suhu 
permukaan lautnya lebih panas dari kondisi 
normalnya maka terjadi El Nino, dan 
sebaliknya bila anomalinya negatif berarti 
terjadi suhu permukaan laut lebih dingin dari 
kondisi normalnya maka terjadi La Nina 
(Bayong, 2008). Interaksi dinamis antara 
atmosfir dan lautan Pasifik Equator 
menimbulkan fenomena El Nino yang 
merupakan pergerakan dan sirkulasi dengan 
arah timur barat yang terjadi dikawasan 
Samudera Pasifik Equator (Yulihastin, 2009). 

Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan Yamagata (2003) dan Harijono 
(2008) menunjukkan bahwa curah hujan di 
wilayah Indonesia sangat dipengaruhi oleh 
fenomena El Nino dan sangat dirasakan 
terjadi di wilayah Indonesia bagian Timur dan 
Tengah. Semakin ke Barat El Nino kurang 
berpengaruh terhadap kondisi curah hujan di 
wilayah tersebut. 

Indonesia mengalami kekeringan 
selama terjadinya El Nino, dan pada kondisi 
normal atau tidak ada El Nino, wilayah 
Indonesia merupakan pusat pertumbuhan 
awan-awan konvektif terbesar di dunia, 
awan-awan konvektif bergeser ke arah timur 
yaitu pada daerah subsidensi (turunnya 
masa udara) yang berakibat sulitnya 
terbentuk awan konveksi yang 
mendatangkan hujan. Selama kejadian El 
Nino langit di atas wilayah Indonesia cerah 
dan tidak mungkin hujan karena kelembaban 
relatifnya sangat rendah. Hujan dapat 
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terbentuk kalau kelembaban relatif dalam 
awan melebihi 65% (Wiratno, 1998). 

Keberadaan pulau Bali yang 
merupakan bagian dari wilayah  Indonesia 
yang terdiri dari daratan dan lautan dan diapit 
oleh dua samudera (Samudera Hindia dan 
Pasifik) kemudian diapit oleh dua benua 
(benua Australia dan Asia). Dengan demikian 
Indonesia adalah wilayah yang dipengaruhi 
dua sistem monsun besar yang berpasangan 
(Webster dan Fasullo, 2003) yaitu monsun 
Asia di Belahan Bumi Utara (BBU) dan 
monsun Australia di Belahan Bumi Selatan 
(BBS). Selain itu, sirkulasi atmosfer yaitu  
sirkulasi zonal (Walker) melintasi wilayah 
tersebut, Sirkulai ini mengindikasikan 
kejadian El Nino.  

Monsun Asia-Australia adalah 
gerakan udara pada lapisan bawah atmosfer 
yang terus-menerus melintasi wilayah 
Indonesia dan berganti arah secara periodik 
setiap 6 bulan atau setengah tahun. Di Pulau 
Bali,  perubahan arah aliran Monsun  secara 
periodik tersebut mengakibatkan perbedaan 
musim yang sangat jelas,  musim hujan 
terjadi di bulan Desember-Januari-Februari 
(DJF) dan musim kemarau di bulan Juni-Juli-
Agustus (JJA), sedangkan bulan lain Maret-
April-Mei (MAM) dan bulan September-
Oktober-Nopember (SON) merupakan 
periode transisi. Walaupun monsun terjadi 
secara periodik, tetapi awal musim hujan dan 
musim kemarau tidak selalu sama sepanjang 
tahun. Hal tersebut terjadi karena wilayah 
Bali dipengaruhi juga oleh fenomena El Nino. 
Berkurangnya jumlah curah hujan akan 
berimplikasi terjadinya kekeringan secara 
meteorologis. Kekeringan merupakan sebuah 
bencana yang sering terjadi di Indonesia.  

Dampak yang disebabkan oleh 
kekeringan dalam kehidupan sangat luas, 
maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk 
menanggulangi bahaya kekeringan salah 
satunya dengan cara melakukan sistem 
monitoring kekeringan yang dapat 
menghasilkan peringatan dini (early warning 
system) akan terjadinya maupun berakhirnya 
suatu fenomena kekeringan. 

Standardized Precipitation Index 
(SPI), telah digunakan oleh The National 
Drought Mitigation Center  untuk 
mengidentifikasi dan  memonitoring 
kekeringan secara meteorologis. Selama ini 
di Indonesia Badan Meteorologi Klimatologi 
dan Geofisika telah melakukan pembuatan 
peta kekeringan wilayah Indonesia dengan 
menggunakan rata-rata curah hujan bulanan 
dalam pembuatannya dengan menggunakan 
metode SPI ini.  
 
  
 
 

Metodologi 
 
Lokasi Penelitian 
 

Penelitian ini dilakukan di wilayah 
daratan pulau Bali, dengan menggunakan 
data hujan yang diambil dari pos hujan 
BMKG yang tersebar merata di seluruh 
wilayah Bali. Pola sebaran data hujan yang 
digunakan terlihat dalam Gambar 1 (titik 
merah). Penelitian data hujan yang 
digunakan dari 53 Pos hujan yang dianggap 
mewakili kondisi curah hujan di wilayah 
daratan pulau Bali (Tabel 1). 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Gambar 1. Daerah Penelitian dan Sebaran Pos 
Hujan BMKG 

 
Data 

Data yang digunakan dalam penelitian 
ini berupa data Anomali Suhu Muka Laut 
daerah Nino 3,4 yang diunduh 
melaluihttp://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/in
dices/sstoi.indices. Data tersebut digunakan 
untuk menentukan indikator terjadinya El 
Nino. Untuk menentukan indeks 
kekeringannya menggunakan data curah 
hujan yang diambil dari 53 pos penakar 
hujan BMKG yang tersebar merata di seluruh 
Bali.Lokasi pos pengamatan curah hujan 
yang digunakan dalam penelitian ini, terletak 
pada titik koordinat bujur dan lintang di setiap 
kabupaten, dapat dilihat secara rinci dalam 
Tabel 1.  Periode seluruh data yang 
digunakan tahun 1991-2010.
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Tabel 1. Lokasi Pos Pengamatan Curah 
Hujan Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perhitungan Indeks Kekeringan dengan 
Metode SPI 

Tingkat kekeringan di wilayah Bali 
dalam penelitian ini menggunakan metode 
SPI (Standardized Precipitation Index). 
Metode ini dikembangkan oleh McKee pada 
tahun 1993. Perhitungan nilai SPI 
berdasarkan jumlah sebaran gamma yang 
didefinisikan sebagai fungsi frekuensi atau 
peluang kejadian sebagai berikut (Sonjaya, 
2007 dan Rejeki, 2013).  
 

 .............  (4.1) 

   
Dimana : 

  

 
 

 
  

 
Nilai  dan  diestimasi untuk setiap stasiun 
hujan dengan menggunakan rumus sebagai 
berikut : 

 ...............  (4.2) 

 ......................................... (4.3) 

 
Dimana : 

 ..................  (4.4) 

 
Karena fungsi gamma tidak terdefinisi untuk 

 dan distribusi curah hujan dapat 
mengandung nol, maka nilai  menjadi : 

 ........  (4.5) 
 

Dengan  
/juml

ah data 
 

Nilai SPI merupakan transformasi dari 
distribusi gamma  menjadi standard 
normal dengan rata-rata  0 dan 
standar deviasi 1, atau menggunakan 
rumusan di bawah ini : 

 

 
 ..........  (4.6) 

 

 
.......  (4.7) 

 
Dimana  

  

......... (4.8) 
 

  

 ...... (4.9)             
Dengan : 

 
 
 

 
Kriteria tingkat kekeringan meteorologis 

dengan menggunakan metode analisis SPI 
(BMKG, 2012) dan Standard Norman 
Distribution (Gambar 2), terdiri dari : 
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a. Sangat Basah : nilai SPI : ≥ 2.00, 

dengan probabilitas 2.3 % 
b. Basah : nilai SPI : 1.50 s/d 1.99, 

dengan probabilitas 4.4 % 
c. Agak Basah : nilai SPI : 1.00 s/d 

1.49, dengan probabilitas 9.2 % 
d. Normal : nilai SPI : -0.99 s/d 0.99, 

dengan probabilitas 68.2 % 
e. Agak Kering : nilai SPI : -1.49 s/d -1.00, 

dengan probabilitas 9.2 % 
f. Kering : nilai SPI : -1.99 s/d -1.50, dengan 

probabilitas 4.4 % 
g. Sangat Kering : nilai SPI : ≤ -2.00, dengan 

probabilitas 2.3 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar  2. Distribusi Normal Baku dengan 
Mean 0 dan Standar Deviasi 1 
 

Analisis kekeringan secara 
meteorologis dengan menggunakan metode 
SPI ini dapat dilakukan dengan periode 
waktu bulanan, tiga bulanan, dan sesuai 
dengan tujuan dilakukannya analisis tersebut 
(Sonjaya, 2007). Dalam penelitian ini 
penentuan tingkat kekeringan dengan 
metode SPI dikerjakan dengan 
menggunakan software Microsoft Excell. 
 
2.4   Penentuan Tingkat Intensitas El 

Nino 
Dalam penelitian ini penentuan 

intensitas El Nino dengan data ASML daerah 
Nino 3,4 menggunakan kriteria BMKG, 
seperti terlihat pada Tabel 2. 
 
Tabel  2. Kriteria El Nino berdasarkan ASML 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5  Prosedur Pengolahan Data 

Tahap awal dalam penelitian ini 
adalah melakukan pengecekan terhadap 
seluruh data curah hujan yang diambil dari 
53 pos pengamatan curah hujan BMKG yang 
tersebar merata diseluruh Bali. Hal ini 
dilakukan untuk mengetahui kesinambungan 
data curah hujan bulanan yang tersedia. 
Ketika ditemukan adanya data yang kosong, 
maka dilakukan pengisian data tersebut 
dengan metode interpolasi. 
 

Mendapatkan pola dari curah hujan 
bulanan wilayah Bali, selanjutnya data curah 
hujan bulanan yang dari 53 pos pengamatan 
curah hujan tersebut dihitung nilai dari rata-
rata curah hujan bulanannya selama 20 
tahun. Hasil dari perhitungan tersebut 
disajikan dalam bentuk grafik, untuk 
mempermudah proses analisis pola curah 
hujan bulanan di wilayah Bali. 
 

Selanjutnya dilakukan 
pengidentifikasikan intensitas El Nino yang 
terjadi dari tahun 1991 – 2010. Setelah 
diketahui tahun-tahun yang terjadi El Nino 
dengan intensitas kuat, sedang, lemah 
ataupun normal, selanjutnya dilakukan 
pemisahan data curah hujan bulanan yang 
sudah dinyatakan lengkap dari periode tahun 
1991 – 2010 berdasarkan intensitas kejadian 
El Nino yang telah teridentifikasi. Proses 
pengidentifikasian dari intensitas El Nino 
menggunakan  data ASML daerah Nino 3,4 
berdasarkan kriteria yang telah dijelaskan 
pada bagian sebelumnya. 
 

Mengetahui pengaruh dari Intensitas 
El Nino terhadap curah hujan bulanan di 
wilayah Bali, dilakukan proses penghitungan 
pengurangan atau penambahan curah hujan 
bulanan yang terjadi selama periode El Nino 
berlangsung. Hasil dari perhitungan tersebut 
dilakukan pemetaan untuk mempermudah 
proses analisis dari pengaruh El Nino 
terhadap pengurangan atau peningkatan 
curah hujan bulanan di wilayah Bali.  
 

Data curah hujan bulanan yang 
sudah dikelompokkan berdasarkan dari 
intesitas El Nino yang terjadi digunakan 
untuk menghitung indeks kekeringan wilayah 
Bali dengan menggunakan metode SPI, 
selanjutnya didapatkan nilai dari indeks 
kekeringan secara meteorologi di wilayah 
Bali ketika kondisi El Nino normal, lemah, 
sedang dan kuat. Proses pengolahan data 
dalam penelitian ini dapat dilihat pada 
Gambar 3  dalam diagram alir dibawah ini :
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Gambar  3. Diagram Alir Pengolahan Data 
 
Hasil dan Pembahasan 
 
Pola Curah Hujan di Bali 
3.1.1 Kabupaten Badung 
Kabupaten Badung memiliki bentangan 
memanjang dari selatan hingga utara, 
dimana bagian selatan merupakan dataran 
rendah sedangkan bagian utara merupakan 
dataran tinggi sehingga memiliki pola curah 
hujan yang berbeda. Berdasarkan hasil 
analisa data rata-rata curah hujan bulanan 
yang diperoleh dari data pos pengamatan 
curah hujan Kabupaten Badung bagian 
selatan yang diwakili oleh pos pengamatan 
curah hujan Kapal dan Stasiun meteorologi 
(Stamet) Ngurah Rai termasuk Stasiun 
Geofisika (Stageof) Sanglah menghasilkan 
masing-masing rata-rata curah hujan bulanan 
seperti terlihat pada Gambar 4, secara umum 
menunjukkan bahwa musim hujan terjadi 
pada bulan November – Maret dengan 
puncak curah hujan terjadi pada bulan 
Januari, sementara musim kemarau terjadi 
pada bulan April – Oktober. Intensitas curah 
hujan tertinggi pada saat musim hujan 
sebesar 442 mm sementara Intensitas curah 
hujan terendah saat musim kemarau sebesar 
15 mm terjadi pada bulan Agustus dengan 
asumsi selama musim kemarau masih ada 
hujan di bulan kemarau lainnya. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Gambar  4. Grafik rata – rata curah hujan 
bulanan (a). Kapal (b). Ngurah Rai 

 
Sementara untuk wilayah Kabupaten 

Badung Utara rata-rata curah hujan bulanan 
yang diperoleh dari analisis data 
pengataman pos curah hujan Pelaga dan 
Abiansemal seperti terlihat pada Gambar 5, 
musim hujan terjadi pada bulan November – 
April dengan puncak hujan terjadi pada bulan 
Januari dan musim kemarau terjadi pada 
bulan Mei – September. Intensitas curah 
hujan tertinggi terjadi pada saat musim hujan 
sebesar 353 mm, sedangkan Intensitas 
curah hujan terendah terjadi pada saat 
musim kemarau sebesar 38 mm pada bulan 
Agustus, Intensitas curah hujan pada saat 
musim kemarau di wilayah Badung utara 
lebih tinggi dibandingkan dengan Badung 
selatan pada bulan - bulan kemarau lainnya. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar  5. Grafik rata – rata curah hujan 
bulanan (a). Plaga (b). Abian Semal 
 
3.1.2 Kabupaten Gianyar 
Rata-rata curah hujan bulanan yang 
diperoleh dari analisis data pos pengamatan 
curah hujan Celuk dan Gianyar terlihat 
musim hujan terjadi pada bulan Nopember – 
Maret dengan puncak hujan terjadi pada 
bulan Februari, sementara musim kemarau 
terjadi pada bulan April – Oktober. Intensitas 
curah hujan  tertinggi terjadi pada saat 
musim hujan sebesar 336 mm dan Intensitas 
curah hujan terendah  terjadi pada saat 
musim kemarau sebesar 18 mm yang terjadi 
pada bulan Agustus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar  6. Grafik rata – rata curah hujan 
bulanan (a). Celuk (b). Peliatan 
 

Sementara rata-rata curah hujan 
bulanan yang diperoleh dari analisis data pos 
pengamatan curah hujan Kemenuh dan 
Peliatan terlihat musim hujan terjadi pada 
bulan Oktober – April dengan puncak hujan 
terjadi pada bulan Februari dan musim 
kemarau terjadi pada bulan Mei – 
September. Intensitas curah hujan tertinggi 
pada saat musim hujan sebesar 450 mm dan 
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Intensitascurah hujan terendah pada saat 
kemarau sebesar 38 mm yang terjadi pada 
bulan Agustus dengan asumsi masih terjadi 
hujan di bulan kemarau lainnya. Dapat dilihat 
pada Gambar 6 bahwa pada pos 
pengamatan curah hujan Peliatan 
memperlihatkan pada bulan Mei dan Juni 
Intensitas curah hujan diatas 100 mm dan 
Intensitas curah hujan terendah pada saat 
musim kemarau sebesar 83 mm, hal ini 
menunjukkan bahwa intensitas hujan yang 
terjadi masih cukup tinggi di sekitar pos 
pengamatan curah hujan Peliatan. 
 
3.1.3 Kabupaten Tabanan 

Sama halnya dengan Kabupaten 
Badung, Kabupaten Tabanan juga memiliki 
luasan wilayah antara dataran rendah dan 
dataran tinggi, memperlihatkan rata-rata 
curah hujan bulanan yang diperoleh dari 
analisis data pos pengamatan curah hujan 
yang mewakili dataran rendah antara lain pos 
pengamatan curah hujan Bajera, Buruan, 
Kerambitan, dan Bongan yang menunjukkan 
secara umum musim hujan terjadi pada 
bulan Oktober – April dengan puncak hujan 
terjadi pada bulan Desember dan Januari 
sementara musim kemarau terjadi pada 
bulan Mei – September. Intensitas curah 
hujan tertinggi saat musim hujan sebesar 441 
mm sementara Intensitas hujan terendah 
terjadi pada saat musim kemarau sebesar 28 
mm terjadi pada bulan Agustus dengan 
asumsi masih terjadi hujan di bulan-bulan 
kemarau lainnya (Gambar 7). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gambar 7. Grafik rata – rata curah hujan 
bulanan (a). Kerambitan (b). Bongan 
 

Rata - rata curah hujan bulanan yang 
diperoleh dari analisis data pengamatan pos 
curah hujan Pupuan, Luwus, Baturiti dan 
Candi Kuning yang terletak pada dataran 
tinggi menunjukkan musim hujan terjadi pada 
bulan Oktober – Mei dengan puncak hujan 
terjadi pada bulan Januari dan Februari, 
sementara musim kemarau terjadi pada 
bulan Juni – September. Intensitas curah 
hujan tertinggi terjadi pada saat musim hujan 
sebesar 525 mm dan Intensitas curah hujan 
terendah terjadi pada saat kemarau sebesar 
33 mm pada bulan Agustus dan September 
dengan asumsi selama kemarau masih ada 
hujan di bulan kemarau lainnya. Pos 
pengamatan curah hujan Candi Kuning 

musim hujan terjadi pada bulan Oktober – 
April dan musim kemarau pada Mei – 
September yang sedikit berbeda dengan 
hasil analisis data rata-rata curah hujan yang 
diperoleh dari datapos pengamatan curah 
hujan Pupuan, Luwus dan Baturiti yang awal 
musim hujannya lebih panjang di bandingkan 
Candi Kuning dan memiliki Intensitas curah 
hujan terendah meskipun posisi berada di 
dataran tinggi (Gambar 8) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Grafik rata – rata curah hujan 
bulanan (a). Baturiti (b). Candi Kuning 
 
3.1.4 Kabupaten Bangli 

Data pos pengamatan curah hujan 
Kembangsari, Pengotan dan Catur 
menunjukkan musim hujan terjadi pada bulan 
November – April dengan puncak hujan pada 
bulan Februari dan musim kemarau terjadi 
pada bulan Mei – Oktober. Intensitas curah 
hujan tertinggi terjadi pada saat musim hujan 
sebesar 650 mm dan Intensitas terendah 
terjadi pada saat musim kemarau sebesar 0 
mm pada bulan Agustus di sekitar pos 
pengamatan curah hujan Kembangsari dan 
masih ada hujan di sekitar pos pengamatan 
curah hujan Catur dan pada bulan-bulan 
kemarau lainnya. Sementara pada pos 
pengamatan curah hujan Kimtamani musim 
hujan di mulai pada bulan Desember – April 
dan musim kemarau pada bulan Mei – 
November. Terlihat jelas pada Gambar 9, 
saat musim hujan intensitas curah hujan 
cukup tinggi sementara pada saat musim 
kemarau intensitas curah hujan sedikit 
bahkan tidak terjadi hujan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 9. Grafik rata – rata curah hujan 
bulanan (a). Pengotan (b). Kintamani 
 

Pos pengamatan curah hujan Susut, 
Sidembunut dan Bangli menunjukkan musim 
hujan terjadi pada bulan Oktober – April 
dengan puncak musim hujan pada bulan 
Januari, sementara musim kemarau terjadi 
pada bulan Mei – September (Gambar 10). 



7 

Megasains 7 (3): 1-14, 2016  ISSN: 2086-5589 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar  10. Grafik rata – rata curah hujan 
bulanan (a). Bangli (b). Sidembunut 
 

Pos pengamatan curah hujan ini 
terlihat hampir sepanjang tahun terjadi hujan, 
pada saat musim hujan intensitas cukup 
tinggi dan merata begitu juga saat musim 
kemarau masih terjadi hujan yang 
intensitasnya cukup tinggi jika dibandingkan 
dengan pos pengamatan curah hujan 
Kembangsari, Pengotan, Kintamani dan 
Catur (Gambar 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 11. Grafik rata – rata curah hujan 
bulanan (a). Kembangsari (b). Catur 

 
3.1.5 Kabupaten Buleleng 

Wilayah Buleleng terbentang dari 
pesisir utara Bali hingga barat dan sebagian 
dataran tinggi. Dari hasil analisis data 
pengamatan curah hujan di beberapa pos 
pengamatan curah hujan rata-rata curah 
hujan bulanan yang berada di pos 
pengamatan curah hujan berada di Sumber 
Klampok, Gerokgak, Tukad Mungga, Patas, 
Sukasada, Bengkala,Tejakula, Wanagiri, 
Munduk, Tangguwisia, Busungbiu dan 
Gretek, secara umum menunjukkan pada 
musim hujan terjadi pada bulan November – 
April dengan puncak hujan terjadi pada bulan 
Februari, sementara musim kemarau terjadi 
pada bulan Mei – Oktober. Intensitas curah 
hujan tertinggi terjadi pada saat musim hujan 
sebesar 649 mm terjadi di daerah Wanagiri 
dan Intensitas curah hujan terendah sebesar 
0 mm pada bulan September terjadi di 
daerah Gretek. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 12. Grafik rata – rata curah hujan 
bulanan (a). Busungbiu (b). Wanagiri 
 

Gambar 12. menunjukkan bahwa 
hasil analisis rata-rata curah hujan bulanan 
yang diperoleh dari data pos pengamatan 
curah hujan Busungbiu, Munduk dan 
Wanagiri merupakan pos pengamatan curah 
hujan yang terletak di dataran tinggi dengan 
musim hujan terjadi pada bulan Nopember – 
April sedangkan musim kemarau terjadi pada 
bulan Mei – Oktober. Intensitas curah hujan 
masih cukup tinggi pada saat musim hujan 
sedangkan pada saat kemarau intensitas 
hujan sangat sedikit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 13. Grafik rata -  rata curah hujan 
bulanan (a). Tejakula (b). Sumberklampok 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 14. Grafik rata – rata curah hujan 
bulanan (a). Bengkala (b). Gretek 
 

Gambar 13 dan 14 rata-rata curah 
hujan bulanan yang diperoleh dari hasil 
analisis data curah hujan di beberapa pos 
pengamatan curah hujan terlihat kondisi 
wilayah Buleleng bagian pesisir musim hujan 
terjadi pada bulan Desember – Maret 
sedangkan musim kemarau terjadi pada 
bulan April – Nopember. Intensitas hujan 
yang terjadi baik pada musim hujan dan 
kemarau tidak terlalu besar jika dengan 
dibandingkan dengan pos pengamatan curah 
hujan Busungbiu, Munduk dan Wanagiri. 
Pada musim kemarau terlihat intensitas 
hujan sangat rendah hingga tidak hujan.  
 
3.1.6 Kabupaten Jembrana 
 Dari hasil analisis rata-rata curah 
hujan bulanan secara umum wilayah 
Jembarana mengalami musim hujan pada 
bulan Oktober – April dengan puncak hujan 
terjadi pada bulan Januari, sementara musim 
kemarau terjadi pada bulan Mei – 
September. Intensitas curah hujan tertinggi 
terjadi pada saat musim hujan sebesar 398 
mm dan Intensitas terendah terjadi pada saat 
musim kemarau sebesar 18 mm terjadi pada 
bulan Agustus dengan asumsi masih ada 
hujan dibulan kemarau lainnya. 
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Gambar 15. Grafik rata – rata curah hujan 
bulanan (a). Tetelan (b). Pohsanten 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar  16. Grafik rata – rata curah hujan 
bulanan (a). Melaya (b). Palasari 
 

Hasil analisis rata-rata curah hujan 
bulanan yang diperoleh dari data pos 
pengamatan curah hujan yang digunakan 
seperti Melaya, Palasari, Tetelan, Pohsanten 
dan Negara terdapat perbedaan puncak 
musim hujan, dimana pada pos pengamatan 
curah hujan Melaya puncak hujan terjadi 
pada bulan Februari dengan nilai 246 mm, 
pos pengamatan curah hujan Palasari 
puncak hujan terjadi pada bulan Desember 
dengan nilai 258 mm, sementara pos 
pengamatan curah hujan Tetelan, Pohsanten 
dan Negara puncak hujan terjadi pada bulan 
Januari (Gambar 15). Pada Gambar 16 juga 
terlihat intensitas hujan cukup merata di 
wilayah Jembrana baik pada saat musim 
hujan maupun musim kemarau, dimana pada 
saat musim kemarau hujan masih terjadi di 
beberapa bulan kemarau. 

 
3.1.7 Kabupaten Karangasem 
 Secara umum kondisi musim hujan 
di wilayah Karangasem yang diperoleh dari 
hasil analisis rata-rata curah hujan bulanan 
yang diperoleh dari beberapa data pos 
pengamatan curah hujan terjadi pada bulan 
Oktober – Mei dengan puncak hujan terjadi 
pada bulan Desember, sementara musim 
kemarau terjadi pada bulan Juni – 
September. Intensitas curah hujan tertinggi 
pada saat musim hujan sebesar 697 mm 
terjadi di daerah Besakih dan Intensitas 
terendah pada saat musim kemarau sebesar 
1 mm pada bulan September terjadi di 
daerah Kubu. 

 
Gambar 17. Grafik rata – r ata curah hujan 
bulanan (a). Kubu (b). Besakih 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 18. Grafik rata – rata curah hujan 
bulanan (a). Duda (b). Sidemen 
 

Pada Gambar 17 dan 18 terlihat 
intensitas hujan yang terjadi dari beberapa 
pos pengamatan curah hujan seperti pos 
hujan Kubu, Besakih, Duda dan Sidemen 
menunjukkan nilai yang cukup rendah pada 
musim kemarau, intensitas curah hujan 
diatas 100 mm terjadi hampir di setiap bulan 
kemarau dan dapat dikatakan terjadi hujan 
sepanjang tahun terutama di daerah 
Besakih. Namun di daerah Kubu rata-rata 
curah hujan bulanan pada musim kemarau 
sangat rendah berkisar antara 1 mm – 26 
mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Gambar 19. Grafik rata – rata curah hujan 
bulanan (a). Singarata (b). Ulakan (c). 
Amlapura 

 
Diikuti oleh pos pengamatan curah 

hujan lainnya yaitu di Singarata, Ulakan dan 
Amlapura seperti terlihat pada Gambar 19. 
Hasil pengamatan curah hujan menunjukkan 
intensitas curah hujan lebih rendah 
dibandingkan pos pengamatan curah hujan 
yang berada di Duda, Sidemen dan Besakih, 
dengan intensitas curah hujan yang terjadi 
masih di bawah 100 mm di setiap bulan-
bulan kemarau, namun masih dapat
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 dikatakan bahwa hujan masih terjadi hampir 
sepanjang tahun.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 20. Grafik rata – rata curah hujan 
bulanan (a). Tista (b). Abang (c). KubuGambar 
20 menjelaskan bahwa dari hasil analisis 
rata-rata curah hujan bulanan yang diperoleh 
dari data pos pengamatan curah hujan Tista, 
Abang dan Kubu yang terletak di sebelah 
timur Karangasem memiliki intensitas curah 
hujan yang sedikit, dimana curah hujan 
terendah sebesar 1 mm yang diperoleh dari 
data di pos pengamatan curah hujan Kubu 
pada bulan September dan diikuti bulan 
kemarau lainnya yang intensitasnya tidak 
lebih dari 50 mm selama musim kemarau. 
Intensitas curah hujan yang diperoleh dari 
data pos pengamatan curah hujan Tista, 
Abang dan Kubu lebih rendah dibandingkan 
pos hujan lainnya yang ada di Karangasem 
dan tidak mengalami curah hujan sepanjang 
tahun. 
 
3.1.8 Kabupaten Klungkung 

Kondisi rata-rata curah hujan 
bulanan di wilayah Klungkung secara umum 
musim hujan terjadi pada bulan Desember – 
Februari dengan puncak curah hujan terjadi 
pada bulan Januari, sementara musim 
kemarau terjadi pada bulan Maret – 
Nopember. Intensitas curah hujan tertinggi 
pada saat musim hujan sebesar 265 mm dan 
Intensitas terendah terjadi pada saat musim 
kemarau sebesar 2 mm terjadi pada bulan 
Agustus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 21. Grafik rata – rata curah hujan 
bulanan (a). Dawan (b). Sampalan (c). Prapat 
 

Pos pengamatan curah hujan Dawan 
Klungkung Bali memiliki pola yang berbeda 
dengan pos pengamatan curah hujan 
Sampalan dan Prapat yang berada di Pulau 
Nusa Penida. Pos pengamatan curah hujan 
di Dawan menunjukkan intensitas hujan yang 
cukup tinggi pada musim kemarau hampir 
100 mm di setiap bulan kemarau dan 
intensitas terendah sebesar 45 mm pada 
bulan Agustus. Sementara padapos 
pengamatan curah hujan di Prapat dan 
Sampalan yang berada di pulau Nusa Penida 
menunjukkan intensitas hujan yang sangat 
sedikit dibandingkan dengan pos 
pengamatan curah hujan di Dawan. 
Intensitas terendah sebesar 2 mm pada 
bulan Agustus, seperti pada Gambar 21  
dibawah ini. 
 
3.2 Intensitas El Nino 

Dalam Penelitian ini, untuk 
mengetahui tingkat intensitas fenomena El 
Nino yang terjadi menggunakan data ASML 
daerah Nino 3,4. Penentuan intensitas El 
Nino menggunakan ketetapan kriteria BMKG 
seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. 
Berdasarkan data ASML periode tahun 1991-
2010 ditentukan bahwa El Nino dengan 
Intensitas Kuat terjadi pada tahun 1997 – 
1998 dengan nilai ASML daerah Nino 3,4 
pada periode tahun tersebut melebihi nilai 
1.5⁰ C seperti terlihat pada Gambar 22. 
Berdasarkan nilai yang terlihat dalam Tabel 
5.1 El Nino dengan intensitas Kuat mulai 
terjadi pada bulan Juli 1997 dengan nilai 
ASML 1.7⁰ C hingga bulan Maret 1998 
dengan nilai ASML 1.45⁰ C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 22. Grafik Intensitas El Nino dengan 
menggunakan data anomali suhu muka laut 
bulanan daerah Nino 3.4 tahun 1991 – 2010 
(lingkaran coklat El Nino, lingkaran hijau La 
Nina) 
 

Untuk nilai intensitas El Nino dalam 
kategori lemah-sedang ditentukan terjadi 
pada periode tahun 2009 – 2010 dengan nilai 
ASML daerah Nino 3,4 pada periode tersebut 
> 0.5⁰ C hingga < 1.72⁰ C. Berdasarkan nilai 
yang terlihat dalam Tabel 3 El Nino dengan 
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intensitas Lemah hingga Sedang mulai 
terjadi pada bulan Juli 2009 dengan nilai 
ASML 0.72⁰ C hingga bulan April 2010 
dengan nilai ASML 0.59⁰ C 
 
Tabel  3. Nilai ASML (ºC) bulanan daerah Nino 
3.4 periode tahun 1991 – 2010 (Warna Merah 
Tahun Kejadian El Nino yang diteliti, warna 
kuning tahun El Nino ketika normal yang 
digunakan untuk menghitung SPI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penghitungan penurunan atau 

peningkatan curah hujan dan kondisi 
kekeringan secara meteorologis dengan 
metode SPI ketika terjadi El Nino 
menggunakan kasus yang terjadi pada tahun 
1997 – 1998 untuk kejadian El Nino dengan 
Intensitas Kuat dan kasus tahun 2009 – 
2010 untuk kejadain El Nino dengan 
Intensitas Lemah hingga Sedang. Khusus 
untuk penghitungan kondisi kekeringan 
dengan SPI pada saat kondisi Normal 
diambil beberapa tahun ketika El Nino 
dalam kategori Normal yaitu pada tahun 
1993, 1994, 2003, 2004 dan 2005. Dimana 
kisaran normal ketika nilai ASML daerah 
Nino 3,4 lebih besar dari -0.5⁰ C dan lebih 
kecil dari 0.5⁰ C. Lebih jelasnya fluktuasi nilai 
ASML yang digunakan untuk menghitung El 
Nino dalam kategori Normal dapat dilihat 
dalam Tabel 5.1 dengan nilai ASML yang 
berwarna kuning. 

 
3.3 Kondisi Sifat Hujan Bulanan 

Provinsi Bali ketika El Nino 
Penghitungan sifat hujan bulanan 

dilakukan selama periode El Nino tersebut 
berlangsung. Selama periode El Nino 
dengan intensitas kuat pada bulan Juli 1997 
hingga Maret 1998 kondisi sifat hujan hampir 
seluruh Bali memperlihatkan dalam kategori 
di Bawah Normal (Gambar 23). Kondisi 
tersebut dapat diartikan bahwa ketika terjadi 
El Nino dengan intensitas kuat hampir 
diseluruh Bali mengalami penurunan jumlah 
curah hujan dibandingkan biasanya. 

 

 
 
Gambar 23. Peta Sifat Hujan selama periode El 
Nino dengan Intensitas Kuat Tahun 1997/1998 
di Wilayah Bali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 24. Peta Sifat Hujan selama periode El 
Nino dengan Intensitas Lemah – Sedang 
Tahun 2009/2010 di Wilayah Bali. 
 

Kondisi sifat hujan bulanan ketika 
terjadi El Nino dengan intensitas lemah-
sedang pada bulan Juli 2009 hingga April 
2010 sangat bervariasi. Sifat hujan bawah 
normal terjadi disekitar wilayah pesisir pantai 
utara, selatan dan timur wilayah Bali serta 
daerah Nusa Penida. Untuk daerah bagian 
tengah dan barat wilayah Bali sifat hujan 
bulanan yang terjadi normal bahkan hingga 
di atas normal. Dengan demikian, kondisi 
sifat hujan bulanan selama terjadi El Nino 
dengan intensitas lemah-sedang periode 
tahun 2009-2010 di wilayah Bali sangat 
bervariasi, seperti terlihat pada Gambar 24.  

 
3.4 Kondisi kekeringan secara 

Meteorologis di wilayah Bali  
 
3.4.1 Tingkat kekuatan El Nino dengan 

Intensitas Kuat pada Tahun 1997 – 
1998 
Pembahasan kondisi kekeringan 

secara meterologis di wilayah Bali ketika 
terjadi El Nino dengan periode 3 (tiga) 
bulanan. Hal ini untuk mempermudah dalam 
proses analisis pengaruh dari El Nino 
terhadap kondisi kekeringan di wilayah Bali.  
Pada periode bulan Januari, Februari, Maret 
(JFM) Tahun 1997 kondisi kekeringan di 
wilayah Bali secara keseluruhan masih 
dalam kategori Normal (Gambar 25). 
Diketahui pada nilai ASML daerah Nino 3,4 
dari bulan Maret Tahun 1996 hingga bula
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 April tahun 1997 masih dalam keadaan 
Normal. Kondisi fluktuasi dari ASML Nino 3,4 
perlu diketahui, karena perhitungan 
kekeringan dengan SPI sangat berkaitan 
dengan kondisi curah hujan bulanan sebelum 
dilakukan perhitungan kondisi kekeringan 
pada bulan yang ingin diketahui. 
 

Periode April, Mei, Juni (AMJ) tahun 
1997 (Gambar 26) kondisi kekeringan yang 
terjadi di wilayah Bali umumnya Agak Kering 
hingga Sangat Kering kecuali Kabupaten 
Badung, Tabanan dan Bangli bagian utara, 
pesisir pantai Kabupaten Gianyar dan 
Klungkung dalam keadaan Normal. Pada 
bulan April 1997 nilai ASML sudah mulai 
menunjukkan penyimpangan yang 
menunjukkan mulai terjadinya El Nino 
dengan intensitas lemah - sedang. Periode 
AMJ untuk wilayah Bali merupakan musim 
transisi dari Musim Hujan ke Musim 
Kemarau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 25. Peta  Kondisi Kekeringan 
Berdasarkan Metode SPI periode JFM tahun 
1997 di Wilayah Bali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 26. Peta Kondisi Kekeringan 
berdasarkan Metode SPI periode AMJ tahun 
1997 di wilayah Bali 
 

Periode bulan Juli, Agustus, 
September (JAS) tahun 1997 (Gambar 27) 
secara keseluruhan kondisi kekeringan di 
wilayah Bali dalam keadaan Normal. Periode 
JAS secara rata-rata merupakan puncak dari 
musim kemarau di wilayah Bali. Bulan Juli 
tahun 2007 merupakan periode awal nilai 
ASML Nino 3,4 menunjukkan nilai dalam 
kategori El Nino dengan Intensitas Kuat.  

 
Bulan Oktober, Nopember dan 

Desember secara rata-rata merupakan 

periode awal musim hujan hingga menjelang 
puncak musim hujan di wilayah Bali. 
Berdasarkan Gambar 28 kondisi kekeringan 
pada bulan Oktober, November, Desember 
(OND) tahun 1997 terlihat jelas kondisinya 
sebagi besar Agak Kering hingga Sangat 
Kering. Daerah yang mengalami kondisi 
kering hingga sangat kering sangat jelas 

terlihat di wilayah Badung bagian selatan, 
Denpasar, pesisir pantai  Kabupaten 
Gianyar, Klungkung hingga Karangasem. 
Pada periode bulan ini sangat jelas terlihat 
pengaruh dari intensitas El Nino yang kuat 
yang mulai terjadi pada bulan Juli 1997 
dirasakan pada periode musim hujan 
Oktober hingga Desember tahun 
1997.Gambar 27. Peta Kondisi Kekeringan 
berdasarkan Metode SPI periode JAS tahun 
1997 di wilayah Bali Kabupaten Gianyar hingga 
Klungkung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 28. Peta Kondisi Kekeringan 
Berdasarkan Metode SPI periode OND tahun 
1997 di wilayah Bali 
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Gambar 29. Peta Kondisi kekeringan 
berdasarkan Metode SPI periode JFM tahun 
1998 di wilayah Bali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar  30. Peta Kondisi Kekeringan 
berdasarkan metode SPI periode AMJ tahun 
1998 di wilayah Bali 
 
Penjalaran kondisi kekeringan dengan 
kondisi Kering hingga Sangat Kering pada 
periode bulan Januari, Februari, Maret Tahun 
1998 (Gambar 29) masih sangat jelas terlihat 
di daerah Kabupaten Badung bagian selatan, 
Kota Denpasar, Pesisir Pantai Kabupaten 
Gianyar dan pesisir pantai bagian selatan 
Kabupaten Tabanan. Kondisi El Nino dengan 
Intesitas Kuat yang berlangsung dari bulan 
Juli tahun 1997 berakhir pada bulan Maret 
tahun 1998. 

Kondisi kekeringan setelah 
mengalami El Nino dengan Intensitas Kuat 
pada periode bulan April, Mei, Juni tahun 
1998 (Gambar 30), kekeringan dengan 
kategori Kering hingga Sangat Kering masih 
terjadi di Kota Denpasar, Pesisir pantai 
Kabupaten Gianyar hingga Klungkung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 31. Peta Kondisi Kekeringan 
Berdasarkan metode SPI periode JAS tahun 
1998 di wilayah Bali. 
 
Kondisi perubahan yang sangat signifikan 
terjadi pada periode Juli, Agustus, 
September (JAS) tahun 1998 (Gambar 31), 
kondisi kekeringan yang terjadi di wilayah 
Bali sangat berbeda dengan kondisi 
kekeringan ketika terjadi fenomena El Nino 
dengan Intensitas Kuat. Pada periode bulan 
tersebut kondisi kekeringan umumnya 
dengan kategori Agak Basah hingga Sangat 
Basah. Untuk diketahui, berdasarkan data  
 

ASML Nino 3,4 (Tabel 3) setelah dalam 
kisaran anomali positif yang mencirikan 
terjadinya El Nino, pada bulan Juni tahun 
1998 hingga awal tahun 1999 disusul dengan 
ASML daerah Nino 3,4 bernilai negatif yang 
mencirikan dari kebalikan El Nino yaitu La 
Nina. La Nina yang terjadi dalam kategori 
Sedang hingga Kuat.    
 
3.4.2 Tingkat Kekuatan El Nino dengan 

Intensitas Lemah - Sedang pada 
Tahun 2009 – 2010. 

 
Untuk kejadian El Nino dengan 

Intensitas Lemah - Sedang menggunakan 
data tahun 2009-2010. Berdasarkan data 
ASML daerah Nino 3,4 El Nino dengan 
intensitas Lemah - Sedang berlangsung dari 
bulan Juli tahun 2009 hingga April tahun 
2010. Periode Juli, Agustus dan September 
tahun 2019 (Gambar 32) secara keseluruhan 
kondisi kekeringan di wilayah Bali dalam 
Kategori Normal.  

 
Gambar 32. Peta Kondisi Kekeringan 
Berdasarkan Metode SPI periode JAS tahun 
2009 di wilayah Bali. 

 
Periode bulan Oktober, November 

dan Desember tahun 2009 (Gambar 33) 
kondisi kekeringan umumnya wilayah Bali 
dalam kategori Normal. beberapa lokasi 
mengalami kekeringan dalam kategori Agak 
Kering hingga Sangat Kering, tetapi kondisi 
ini tidak signifikan. Kondisi kekeringan yang 
terjadi pada periode JFM tahun 2010 tidak 
berbeda jauh dengan kondisi kekeringan 
pada periode OND tahun 2009. Umumnya 
kekeringan pada periode JFM 2010 (Gambar 
34) dalam kategori Normal. Seperti diketahui, 
secara rata-rata pada periode bulan Oktober 
hingga Maret merupakan rata-rata panjang 
musim hujan di Wilayah Bali. 
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Gambar 33. Peta Kondisi Kekeringan 
Berdasarkan Metode SPI periode OND tahun 
2009 di wilayah Bali. 
 

Berdasarkan hasil pemetaan kondisi 
kekeringan wilayah Bali pada kejadian El 

Nino dengan intensitas lemah - sedang tahun 
2009-2010 (Gambar 32–34) secara 
keseluruhan dalam kondisi Normal, artinya 
fenomena El Nino dengan Intensitas Lemah - 
Sedang seperti yang terjadi pada tahun 
2009-2010 tidak berdampak signifikan 
terhadap kondisi kekeringan di wilayah Bali. 
Gambar 34. Peta Kondisi Kekeringan 
berdasarkan Metode SPI periode JFM tahun 
2010 di wilayah Bali 

 
3.4.3 Tingkat kekuatan El Nino dengan 

kondisi normal. 
Melakukan perhitungan kondisi 

kekeringan dalam kondisi El Nino Normal 
dilakukan dengan menggunakan analisis 
rata-rata kondisi kekeringan dari beberapa 
kejadian El Nino dalam keadaan normal yang 
terjadi pada tahun: 1993, 1994, 2003, 2004 
dan 2005. Proses perhitungan analisis rata-
rata kondisi kekeringan pada periode tahun - 
tahun tersebut di atas didapatkan kondisi 
kekeringan diseluruh wilayah Bali dalam 
keadaan Normal seperti yang terlihat dalam 
Gambar 35. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gambar  35. Peta Kondisi Kekeringan 
berdasarkan Metode SPI pada kasus El Nino 
Normal (Tahun 1993, 1994, 2003, 2004, 2005) 
(a). Periode JFM (b). Periode AMJ (c). Periode 
JAS (d). Periode OND 
 
Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas 
dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai 
berikut : 
1. Curah hujan bulanan dan panjang 

musim di wilayah Bali sangat bervariasi, 
bagian tengah wilayah Bali adalah 
daerah yang memiliki nilai curah hujan 
bulanan yang lebih tinggi dengan lama 
musim hujan lebih panjang  jika 
dibandingkan dengan wilayah lainnya.  
 

2. Tingkat kekuatan El Nino terhadap 
dampak kekeringan secara meteorologi 
dengan metoda SPI yang terjadi pada 
tahun 1997/1998 memperlihatkan 
Intensitas Kuat, sedangkan El Nino 
pada tahun 2009/2010 dengan 
Intensitas Lemah – Sedang, dan El Nino 
pada tahun 1993, 1994, 2003, 2004 dan 
2005 dengan kondisi normal. 

   a. Tingkat Kekuatan El Nino dengan 
Intensitas Kuat (1997/1998) 
memperlihatkan curah hujan di 
seluruh wilayah Bali mengalami 
penurunan dari biasanya dengan 
sifat hujan di bawah normal, 
sedangkan tingkat kekuatan El 
Nino dengan intensitas lemah-
sedang (2009/2010) dengan sifat 
hujan yang terjadi di wilayah Bali 
sangat bervariasi dari di Bawah 
Normal hingga di Atas Normal.  

b. Tingkat Kekuatan El Nino dengan 
Intensitas Kuat (1997/1998) 
memperlihatkan kondisi kekeringan 
dengan kondisi agak kering dan 
kondisi ini hingga sangat kering 
konsisten terjadi di bagian selatan 
Bali dan pesisir pantai Kabupaten 
Gianyar, Klungkung dan sebagian 
Karangasem. Tingkat Kekuatan El 
Nino dengan intensitas Lemah-
Sedang (2009/2010) umumnya 
memperlihatkan kondisi kekeringan 
di wilayah Bali dalam kategori 
Normal. 

c.Tingkat Kekuatan El Nino dalam Kondisi 
Normal (1993, 1994, 2003, 2004 dan 
2005) memperlihatkan kondisi 
kekeringan dalam keadaan normal 
yang terjadi di seluruh wilayah Bali. 

 



 I Nyoman Suarsa: Kajian Tingkat Kekeringan Di Bali Pada Tahun El Nino  

Megasains 7 (3): 1-14, 2016  ISSN: 2086-5589 

14

3. Metoda SPI dapat untuk membuat peta 
kekeringan secara meteorologi di 
wilayah Bali. 
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Abstrak. Gerhana matahari merupakan 
fenomena alam yang terjadi  saat  matahari, 
bulan dan bumi berada dalam satu garis 
lurus. Fenomena gerhana matahari sangat 
berkaitan dengan penurunan nilai radiasi 
yang sampai ke permukaan bumi. Radiasi 
matahari sebagai sumber energi memiliki 
pengaruh terhadap nilai-nilai parameter 
meteorologi. Oleh karena itu, penelitian ini 
dilakukan bertujuan untuk mengetahuiefek 
Gerhana Matahari Total (GMT) terhadap 
perubahan parameter meteorologi (suhu dan 
kelembaban).GMT terjadi pada tanggal 9 
Maret 2016. Fenomena GMT kali ini hanya 
terjadi dapat diamati di Indonesia dan 
Samudera Pasifik dengan fase pengulangan 
360 tahun sekali pada tempat yang sama. 
Lokasi yang dipilih untuk pengamatan yaitu 
Palangkaraya dan Tanjung Pandan. Kedua 
lokasi tersebut merupakan 2 dari 11 lokasi di 
Indonesia yang mengalami GMT. Hasil 
menunjukkan bahwa terjadi penurunan suhu 
di Palangkaraya dengan delay waktu 15 

menit setelah puncak GMT ( T = 25.42 ), 
sedangkan di Tanjung Pandan, penurunan 
suhu terjadi 05 menit setelah puncak 

gerhana (T = 25.40 ). Kedua wilayah 
menunjukan peningkatan kelembaban realtif 
yang sama  dengan nilai maksimum 
kelembaban sebesar 96 %. Penghitungan 
standar deviasi nilai suhu udara dilakukan 
untuk mengetahui signifikasi perubahan 
parameter. Hasil menunjukkan bahwa  baik 
perubahan suhu maupun kelembaban relatif 
di kedua lokasi signifikan jika dibandingkan 
dengan rerata nilai suhu dan kelembaban 
realtif 3 hari sebelum dan sesudah kejadian 
GMT pada waktu yang sama. 
Kata kunci:observasi, gerhana matahari 
total, suhu udara, kelembaban relatif. 
 
Pendahuluan  
 

Gerhana merupakan peristiwa okultasi, 
yaitu tertutupnya suatu objek yang diamati 
oleh objek lain. Dalam hal ini, gerhana 

matahari terjadi karena bulan berada di 
antara matahari dan bumi atau dengan kata 
lain, matahari, bulan dan bumi berada dalam 
satu garis lurus. Peristiwa gerhana matahari 
dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu total, 
sebagian, dan cincin (Pasachoff, 2002). 
Gerhana Matahari terjadi pada saat bulan 
baru(saatbulanberkonjungsitepat pada 
simpul atau mendekati simpul), dan terjadi 
pada siang hari. Gerhana matahari terjadi 
karena umbra atau penumbra bulan 
menutupi bumi. Posisi bulan yang berada di 
antara matahari dan bumi mengakibatkan 
bayangan bulan akan berada di permukaan 
bumi. Permukaan bumi yang terjatuhi 
bayangan umbra bulan akan mengalami 
gerhana matahari total, sedangkan wilayah 
yang tertutup penumbra hanya dapatgerhana 
matahari sebagian (NASA, 2016). 

Secara umum, gerhana dapat diprediksi 
waktu dan tempat kejadiannya. Untuk 
memprediksi keberulangannya secara global, 
gerhana dikelompokkan ke dalam suatu 
kelompok yang disebut Siklus Saros tertentu. 
Gerhana-gerhana pada Siklus Saros tertentu 
akan berulang hampir setiap 18 tahun 11 
hari. Sebagai contoh, GMT 9 Maret 2016 
adalah anggota ke 52 dari 73 anggota pada 
Siklus Saros ke 130. Gerhana sebelumnya 
yang berasosiasi dengan GMT 9 Maret 2016 
ini adalah GMT yang terjadi pada 26 
Ferbruari 1998. Adapun Gerhana 
sesudahnya yang berasosiasi dengan GMT 9 
Maret 2016 tersebut adalah GMT yang terjadi 
pada 20 Maret 2034 (NASA, 2016). 

Pada tanggal 9 Maret 2016, peristiwa 
gerhana matahari total (GMT) terjadi di 
wilayah Indonesia. Menurut NASA Lintasan 
GMT ini dapat diamati di Asia bagian selatan, 
Asia bagian timur, Asia bagian tenggara, 
Australia bagian utara, Samudera Pasifik, 
dan sedikit daerah Amerika bagian utara. 
Walaupun demikian, wilayah yang dapat 
mengamati kejadian GMT hanya di Indonesia 
dan Samudera Pasifik.  Terdapat 11 provinsi 
yang dapat melihat gerhana matahari secara 
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total, yaitu Bengkulu, Sumatera Selatan, 
Jambi, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, 
Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, 
Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan 
Maluku Utara.  

MenurutPasachoff dalam periode 2000-
2010, GMT terjadi sebanyak 8 kali dengan 
periode ulang 18 bulan. Lokasi terjadinya 
GMT bervariasi dan tidak terjadi tepat pada 
wilayah yang sama. Periode ulang GMT 
untuk satu lokasi  yang sama yaitu 360 tahun 
(NASA, 2016)  Periode ulang yang relatif 
lama dan lokasi kejadian yang berbeda 
tersebut menjadikan penelitian saat penoma 
GMT memiliki perhatian tinggidalam bidang 
imiah (Gerasopoulos, 2008). 

Peristiwa GMT sangat berkaitan dengan 
parameter meteorologi khususnya radiasi 
matahari. Energi yang bersumber dari 
matahari tersebut kemudian berpengaruh 
pada parameter lainnya seperti suhu udara, 
kelembaban, tekanan udara, angin, 
evaporasi, presipitasi, keawanan dan lain 
sebagainya.Penelitian ini bertujuanuntuk 
mengetahui pengaruh GMT terhadap 
parameter meteorologi(parameter suhu dan 
kelembaban) di Palangkarayadan Bangka 
Belitung.Penelitian terkait perubahan 
parameter meteorologi (suhupermukaan, 
angin (Anderson, 1999), 
kecepatanangin,radiasiglobal,kelembabanrel
atif (Founda et al, 2007), tekanan (Anderson 
and Keefer, 1974) saat terjadi gerhana 
matahari telah banyak dilakukan. 
Penelitianlain yang 
dilakukansaatgerhanamataharidiantaranyadil
akukanoleh Kazadzis tahun 2007 
terkaitvariabilitasradiasipermukaan, Wu 
tahun 2011 terkaitphoto-
oxidantdanpermukaanozon, penelitian 
Perwitasari dan Muslim 
terkaitresponionosfer. Hasil penelitian secara 
umum menunjukan adanya pengaruh saat 
terjadi gerhana matahari terhadap parameter 
meteorologi seperti radiasi, suhu, dan 
kelembabanrelatif. 
 
Metodologi  
 

Pengamatan dilakukan di Stasiun 
Meteorologi Klas I Tjilik Riwut Palangkaraya 
dan Stasiun Meteorologi Klas III Tanjung 
Pandan Bangka Belitungmulai tanggal 06-12 
Maret 2016 setiap 05 menit dari pukul 06.00-
09.00 WIBdengan menggunakan alat 
Automatic Weather Stasion (AWS). Data 
tersebut diolah dan dibuat grafik nilai suhu 
udara dan kelembaban udara pada rataan 3 
(tiga) hari sebelum-sesudah gerhana 
matahari dengan nilai suhu udara dan 
kelembaban udara pada saat kejadian 
Gerhana Matahari Total (GMT). Selain itu, 
data yang digunakan dalam pengamatan ini 

yaitu citra true color satelit cuaca himawari-8, 
citra OCAI (Objective Cloud Analysis 
Information) dan informasi keteramatan 
Gerhana Matahari Total. 
 
Hasil dan Pembahasan  

 
3.1 Kondisi Meteorologi Sinoptik 

 
Keadaan keawanan di Palangkaraya 3 

(tiga) hari sebelum dan sesudah gerhana 
matahari tertutup awan dengan nilai oktas 6-
8 didominasi oleh jenis awan cumulus pada 
pagi hingga siang hari, sedangkan jenis 
awan tinggi, dense cloud dan Comulonimbus 
terdeteksi pada malam hingga dini hari.  

Sedangkan keadaan awan di Bangka 
Belitung tedeteksi jenis awan tinggi dan 
cumulus pada pagi hingga malam hari 
dengan nilai 6-8 
oktas.Keadaankeawanansaatfenomenagerha
namatahariberlangsung di Bangka 
BelitungdanPalangkarayatertutupawan, 
jenisawan yang terdapatdi 
wilayahPalangkarayamerupakanCumulonimb
usdandense cloud sedangkan di wilayah 
Bangka Belitung terdapatjenisawancumulus. 

 
Tabel 1. Tutupan Awan di wilayahTanjung 
Pandan (Bangka Belitung) dan Palangkaraya 

Nama Kota Waktu (Lokal) 
Tutupan 
Awan 
(Oktas) 

TanjungPandan,  
Bangka Belitung 

06.00-6.30 8 

 06.35-8.20 7 

 08.25-9.00 6 
   
   
 06.00-07.10 6 
Palangkaraya 07.15-07.30 7 
 07.35-09.00 8 

 

Adapun kondisi angin pada periode 
penelitian yaitu angin dominan berasal dari 
utara dengan kecepatan rata-rata sebesar 
3,5 knot di wilayah Tanjung Pandan. Adapun  
kecepatanangin rata-rata di  wilayah 
Palangkaraya sebesar 3 knot dominan 
berasal dari utara.Tekanan rata-rata di 
Tanjung  Pandan dan Palangkaraya
 sebesar 1000 mb.
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Gambar 1. Ilustrasi Gerhana Matahari 
Total(sumbr:http://www.bmkg.go.id/BMKG_Pusat/
Geofisika/Tanda_Waktu/GERHANA_MATAHARI_
TOTAL_9_MARET_2016.bmkg) 

Gambar 2.Tutupan Awan dan Jenis Awan di 
Wilayah Bangka Belitung dan PalangkarayaPukul 
00.00 UTC dan 01.00 UTC (sumber: BMKG, JMA) 

Tabel 2. Informasi Keteramatan Gerhana 
Matahari Total di wilayah Tanjung Pandan, 
Bangka Belitung danPalangkaraya (sumber: 
BMKG) 

Nama Kota 
Kontak Puncak 

Gerhan
a 

Durasi 
Totalita
s 

Magni
tudo 

 1 2 3 4    
TanjungPand

an, 
Bangka 
Belitung 

06.21 
WIB 

07.22 
WIB 

07.23 
WIB 

07.25 
WIB 

 08.35 
WIB 

2 menit 
10 detik 

 
1.014 

Palangkaraya 
06.23 
WIB 

07.28 
WIB 

07.30 
WIB 

07.31 
WIB 

 
08.46 
WIB 

2 menit 
29.7 
detik 

1.016 

        

Gam
bar 3. Citra True Color(Citra Komposit Kanal 

3:0,63-0,66 ; Kanal 2:0,50-0,52  dan 

Kanal 1: 0,43-0,48 ) Himawari-8 pukul 07.30 
WIB. 

3.2 Suhu Udara 

Radiasi matahari berkurang saat 
fenomena gerhana matahari total 
berlangsung, bahkan mencapai 0, di wilayah 
Bangka Belitung dan Palangkaraya radiasi 
matahari mencapai 0 ketika puncak matahari 
berlangsung dengan nilai magnitudo 
(diameter matahari yang terhalang oleh bulan 
lebih besar dari diameter matahari secara 
keseluruhan, hal tersebut kita kenal dengan 
istilah gerhana matahari total) sebesar 1,014 
dan 1,016 . Hal tersebut mempengaruhi 
beberapaparameter meteorologi seperti suhu 
udara dan kelembabanrelatif.Terjadi 
penurunan suhu udara di dua tempat 
pengamatan (Bangka Belitung dan 
Palangkaraya) selama proses gerhana 
berlangsung, terutama saat kontak ketiga. 
Sedangkan peningkatan kelembaban udara 
terjadi ketika kontak keempat gerhana. 

Terjadi penurunan suhu udara di 
Palangkarayasaatgerhanamataharidumulaid
anmencapainilaiminimumnyasebesar 

25,4 pada pukul 07.45 WIBatau15 menit 
setelah puncakGMT. Dengan kata lain hal 
tersebut terjadi setelah kontak ketiga 
gerhana berlangsung, yaitu saat seluruh 
piringan matahari terakhir kali tertutup oleh 
bulan/fase totalitas berakhir. Sedangkan di 
wilayah Bangka Belitung  terjadi penurunan 
suhu  07 (tujuh) menit setelah puncak 

gerhana dengan nilai suhu minimum 25,4  
pada pukul 07.30 WIB.Sedangkan rerata 
suhu 3 (tiga) hari sesudah dan sebelum 

gerhana bersuhu 27  (Bangka Belitung) 
dan 27,9 (Palangkaraya ) pada waktu yang 
sama. 

 

Gambar 4.Perbandingan Nilai Suhu Udara 
sebelum-sesudah GMT dengan saat GMT di 
Wiayah Tanjung Pandan. 
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Gambar 5.Perbandingan Nilai Suhu Udara 
sebelum-sesudah GMT dengan saat GMT di 
Wiayah Palangkaraya. 

3.3 Kelembaban Relatif 

Berbeda dengan suhu udara yang 
mengalami penurunan,trendRH cenderung 
mengalami peningkatan di dua tempat 
penelitian tersebut. Peningkatan RH terjadi di 
Palangkaraya pada pukul 07.10 -07.25 WIB, 
saat kontak kedua gerhana atau 5-20 menit 
sebelum GMTdanmencapai nilai maksimum 
sebesa96 %, sedangkanrerata RH 
dalamkondisi normal bernilai 89% padawaktu 
yang sama. Bangka Belitung mengalami 
peningkatanRH ketika GMT 
dimulaidanmencapainilaimaksimumnyasebes
ar96 %pada pukul 07.30 – 07.50 WIB, saat 
puncakGMTdankontak ketiga GMT. 

 
Adapun perbedaan delay waktu saat 

penurunan suhu setelah puncak gerhana 
tersebut disebabkan karena beberapa faktor 
diantaranya waktu, kondisi sinoptik, kondisi 
lingkungan lokal, persentase tutupan awan.7 
Tutupan awan di Palangkaraya dan Bangka 
Belitung sebesar 6-8 oktas atau sekitar 75-
100% dengan jenis awan yang berbeda, 
jenis awan yang teramati di Bangka Belitung 
merupakan jenis awan cumulus yang 
merupakan awan rendah yang cukup tebal 
dengan suhu yang relatif panassedangkan 
jenis awan yang terdapat di Palangkaraya 
merupakan yang merupakan awan Towering 
Cumulus tumbuh secara vertikal, tebal, 
dengan suhu yang dingin yang dapat 
menyebabkan cuaca buruk atau mendung. 
Setelah puncak gerhana jenis awan yang 
teramati di wilayah Palangkaraya merupakan 
awan tinggi. Dengan kondisi itu, penurunan 
suhu di wilayah Palangkaraya saat puncak 
gerhana akan membutuhkan waktu lebih 
lama untuk mencapai suhu minimun 
dibandingkan dengan wilayah Bangka 
Belitung.  

Gambar 6.Perbandingan Nilai Kelembaban Relatif 
sebelum-sesudah GMT dengan saat GMT di 
Wiayah Tanjung Pandan. 

Hal tersebut sesuai dengan penelitian 
Gerasopoulos dimana penurunan suhu 
terjadi cukup signifikan ketika terjadi 
pembentukan awan tebal di wilayah kajian, 
suhu terendah terjadi 15 menit setelah 

puncak gerhana dengan kata lain selain 
tergantung pada magnitudo gerhana, 
keadaan awan lokal juga menjadi faktor 
penting lain dalam penurunan suhu tersebut 
(Founda et al, 2007).  

 
Disamping itu, Menurut Hanggoro 2011 

dan Gerasopoulos 2008, faktor lokal juga 
berpengaruh, wilayah Tanjung Pandan, 
Bangka Belitung dekat dengan lautan, pada 
siang hari angin laut bergerak menuju darat 
dengan membawa kolom udara basah 
sehingga membantu percepatan penurunan 
suhu udara di wilayah tersebut.   

 

Gambar 7.Perbandingan Nilai Kelembaban Relatif 
sebelum-sesudah GMT dengan saat GMT di 
Wiayah Tanjung Pandan.  

 

 Kesimpulan  

Penurunan suhu udara di Palangkaraya 
dan Bangka Belitung mengalami delay time 
untuk mencapai suhu minimumnya berturut-
turut 15 menit dan 5 menit setelah puncak 
gerhana matahari total berlangsung. 
Magnitudo gerhana, keadaan awan lokal dan 
kondisi lingkungan 
lokalmerupakanbeberapafaktor yang 
mempengaruhipenurunantersebut. 

 Trend penurunan suhu udara dan 
peningkatan kelembaban terjadi di luar nilai 
simpangan, hal ini menunjukkan bahwa 
pengaruh gerhana matahari total cukup 
signifikan terhadap perubahan parameter 
meteorologi (suhu udara dan kelembaban 
udara). Tetapi faktor lain juga berperan besar 
diantaranya faktor lokal (keadaan keawanan 
dan kondisi lingkungan lokal). 
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Abstract.This journal discusses the dryness 
index determination of Standardized 
Precipitation Index (SPI) method, using the 
scopic application in Indrapuri of Aceh 
Besar district. Rainfall data used in this 
journal from 2010 to 2014 with a monthly 
time scale used by the drought index is 4 
months. Drought index value is obtained by 
finding the data on average monthly rainfall, 
test the consistency of the data, and 
mapping of areas experiencing drought, 
finding the correlation between the index of 
drought with rice production. 1. Given the 
drought index in District Indrapuri the period 
2010 to 2014 has the effect of a very strong 
connection to the rice crop production 
during the year that is equal to 0.890. The 
highest rice production results in this study 
occurred in the 2012 growing season 
Rendeng ie 10653.30 tonnes by drought 
index of 1.1 and productivity 6.30 tonnes / 
ha. While the results of lowest production 
occurs in the growing season of 2013 
Rendeng is 5491.38 tonnes by drought 
index of -1.8 and productivity of 5.7 tons / 
ha. 
Keywords: Drought, Rice Production, 
Standardized Precipitation Index (SPI). 
 
Pendahuluan  
 

Perubahan iklim merupakan  
terjadinya  perubahan pada pola curah hujan 
yang dapat mengakibatkan pergeseran awal 
musim  tanam  padi dan  pada saat  masa 
tanam  padi tiba. Penurunan curah hujan 
dapat menurunkan  suatu potensi satu 
periode masa tanam padi, pola tanam, fungsi 
lahan pertanian, kerusakan  atau penurunan 
produktifitas, luas areal tanam dan areal 
panen, serta  kerusakan tanaman padi  pada 
sektor pertanian . 
 Areal persawahan di Kecamatan 
Indrapuri sebagian merupakan areal 
persawahan dengan irigasi teknis dan 
sebagian lagi masih mengandalkan  curah 
hujan sebagai sumber air utama atau lebih 
dikenal dengan sawah tadah hujan.  Masalah 

kekeringan merupakan  masalah utama 
petani dalam meningkatkan produksi padi 
yaitu menyiasati iklim yang terus berubah dan 
ekstrim. 
 Kekeringan didefinisikan sebagai 
pengurangan persediaan air atau 
kelembaban yang bersifat sementara secara 
signifikan di bawah normal atau volume yang 
diharapkan untuk jangka waktu khusus 
(Shelia, 1995). Menurut Palmer (1965) 
kekeringan meteorologis adalah suatu interval 
waktu yang mana suplai air hujan aktual 
suatu lokasi jatuh/turun lebih pendek 
dibanding suplai air klimatologis 
sesungguhnya (estimasi normal). Kekeringan 
pertanian suatu periode ketika air tanah tidak 
mencukupi untuk memenuhi kebutuhan air 
tanaman sehingga pertumbuhan  tanaman 
tetap bahkan  mati (Changnon, 1987). 
 Tulisan ini bertujuan untuk 
menentukan  indeks  kekeringan metode SPI 
dengan menggunakan aplikasi Scopic, 
memetakan penyebaran indeks kekeringan 
dengan menggunakan Sistem Informasi 
Geografi (SIG), menganalisis peran curah 
hujan menggunakan indeks kekeringan 
terhadap produksi padi dn memberikan 
langkah-langkah  yang perlu diambil untuk 
meminimalkan dampak kekeringan baik oleh 
petani, penyuluh pertanian maupun 
pemerintah. 
 
Kajian Kepustakaan 
 Menurut Badan Litbang Pertanian  
dan  BMKG, 2011, faktor penyebab 
kekeringan adalah: 1) adanya penyimpangan 
iklim; 2) adanya gangguan keseimbangan 
hidrologis; 3) kekeringan agronomis. 
Penyimpangan  iklim, menyebabkan produksi 
uap air dan awan di sebagian Indonesia 
bervariasi dari kondisi sangat tinggi ke rendah 
atau sebaliknya. Ini semua menyebabkan  
penyimpangan  iklim terhadap kondisi 
normalnya. Jumlah  uap air dan awan yang  
rendah  akan berpengaruh terhadap curah 
hujan, apabila curah hujan dan intensitas 
hujan rendah akan menyebabkan kekeringan. 
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 Standardized  Precipitation Index (SPI) 
adalah salah satu metode yang digunakan 
dalam analisis kekeringan meteorologis. SPI 
adalah suatu  indeks yang diperoleh  
berdasarkan  probabilitas curah hujan  untuk 
setiap skala waktu (Sani, 2006).Metode ini 
merupakan model untuk mengukur 
kekurangan/defisit curah hujan pada 
berbagai periode berdasarkan kondisi 
normalnya. SPI dapat dihitung untuk skala 
waktu yang berbeda, sehingga dapat 
memberi peringatan dini kekeringan dan 
membantu menilai tingkat  kekeringan, 
dianggap lebih sederhana daripada indeks 
Palmer. 
 Perhitungan SPI untuk setiap lokasi 
didasarkan pada data curah hujan jangka 
panjang untuk jangka waktu yang diinginkan. 
Catatan  jangka panjang ini dikaitkan ke 
distribusi probabilitas, yang kemudian 
dirubah menjadi distribusi normal sehingga 
nilai rata-rata SPI untuk lokasi dan waktu 
yang diinginkan adalah nol (Edwards dan 
McKee,1997). 
 
Metodologi  
 
 Jurnal ini menganalisis kekeringan di 
kecamatan Indrapuri, Aceh Besar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar A.3.1 Peta Administrasi Kecamatan  
Indrapuri Kabupaten Aceh Besar 
 
Data dan Metode Penelitian 
 Pengumpulan data dilakukan dengan 
pengambilan data sekunder yaitu data curah 
hujan dari Stasiun Klimatologi Indrapuri 
digunakan dari 3 wilayah yaitu Indrapuri, 
Kuta Malaka dan Montasik sebagai lokasi 
pos hujan terdekat dengan  lokasi penelitian. 
Untuk parameter data produksi padi, luas  
areal tanam, waktu tanam pada penelitian ini 

berupa hasil penelitian sebelumnya seperti 
berbagai data peta administrasi, peta 
tataguna lahan, data kependudukan. Data ini 
diperoleh melalui buku literatur dokumen 
penelitian atau melalui kajian literatur.  
 Analisia data dilakukan untuk mencari 
nilai indeks kekeringan, dengan mencari  
data rata-rata curah hujan bulanan, uji 
konsistensi data, dan pemetaan daerah yang 
mengalami kekeringan, mencari hubungan 
korelasi antara indeks kekeringan dengan 
produksi padi dan menentukan langkah-
langkah yang harus di ambil untuk 
menanggulangi akibat kekeringan. 
 
Standardized Precipitation Index  (SPI) 
 Penilaian atau indeks kekeringan 
dilakukan dengan menilai tingkat kekeringan 
pada suatu daerah terkait dengan parameter 
yang telah ditentukan yaitu dengan  penilaian 
indeks kekeringan. Indeks SPI  ini di peroleh 
dengan cara memasukkan data curah hujan 
dari pos-pos hujan yang ada ke aplikasi 
Scopic dan membandingkan dengan nilai 
normalnya selama 5 tahun,10 tahun, 20 
tahun dan sebagainya. 
 
 Nilai SPI yang positif menunjukkan 
nilai yang lebih besar dari curah hujan  rata-
rata dan nilai negatif menunjukkan kurang 
dari curah  hujan rata-rata. Karena SPI 
dinormalisasikan, maka kondisi basah dan 
kering dapat diwakili dengan cara yang 
sama, sehingga periode basah juga dapat 
dimonitor menggunakan SPI. 
 
 Menurut Sani (2006), aplikasi Scopic 
adalah salah satu soft ware yang digunakan 
oleh BMKG ( Badan Meteorologi Klimatologi 
dan Geofisika) untuk memonitor kekeringan 
meteorologi dengan menggunakan SPI. 
Aplikasi Scopic merupakan suatu sistem 
pendukung keputusan untuk menghasilkan 
prediksi probabilitas (seasonal climate 
outlooks) untuk curah hujan, suhu, atau 
parameter iklim lainnya. Penggunaan aplikasi 
ini bertujuan agar BMKG di Indonesia dan 
Pasifik bisa menyediakan pelayanan 
terutama mengenai prediksi musiman untuk 
pengguna jasa iklim. Dalam aplikasi Scopic 
berisi analisis kekeringan berbagai metode 
sehingga memungkinkan kita untuk 
memonitor, menganalisis dan mengestimasi 
berbagai jenis kekeringan. 
 
Produksi Padi Sawah 
 Dampak terjadinya kekeringan  pada 
tanaman  padi sawah  khususnya  pada areal 
sawah tadah hujan akan menurunkan hasil  
produksi tanaman  padi atau  puso  bahkan  
menyebabkan  tanaman mati sehingga 
merugikan petani,  karena produksi rendah 
secara riil mengalami kerugian material
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sawah tadah hujan akan menurunkan hasil  
produksi tanaman  padi atau  puso  bahkan  
menyebabkan  tanaman mati sehingga 
merugikan petani,  karena produksi rendah 
secara riil mengalami kerugian material 
maupun finansial yang besar dan  bila terjadi 
secara luas, akan mengancam  ketahanan  
pangan  nasional dan  menyebabkan 
terganggunya hidrologis lingkungan yang 
berakibat  terjadinya  kekurangan air pada 
musim kemarau dan menurunkan hasil 
produksi. 
 
 Menurut  LPPM, ITB 2004, faktor 
utama terjadinya kekeringan di lahan 
pertanian antara lain di sebabkan, jadwal 
tanam yang tidak tepat waktu, petani masih 
menganut “Paddy Minded”, kondisi sarana 
irigasi yang banyak mengalami kerusakan, 
penggunaan air yang tidak sesuai dengan 
kebutuhan serta  kondisi hutan dan DAS 
yang semakin buruk. Sedangkan faktor 
penunjang terjadinya kekeringan di lahan 
pertanian di sebabkan oleh, jadwal tanam 
yang tidak tepat waktu disebabkan karena 
pemilik lahan tidak berada ditempat (Absently 
Land Owner), kurangnya tenaga kerja untuk 
pengolahan lahan, akibat dari budaya 
sebagian masyarakat yang sudah 
bergantung dari penghasilan perdagangan 
dan industri, pertumbuhan  penduduk cukup 
pesat, yang  menyebabkan terjadinya 
penurunan kualitas sumber daya alam dan  
lingkungan  hidup, akibat dari upaya 
penduduk untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya; dan  pertumbuhan penduduk yang 
cukup pesat, mengakibatkan terjadi alih 
fungsi lahan pertanian menjadi non-
pertanian, terdapat penambangan dan 
penggalian liar, yang mengakibatkan 
meningkatnya lahan kritis; tingkat partisipasi 
atau keaktifan petani anggota P3A dalam 
kegiatan pengelolaan irigasi, partisipasi 
masyarakat petani hulu cenderung rendah 
dalam  hal pembagian air terhadap 
masyarakat petani yang berada di bagian  
hilir; belum berjalannya koordinasi 
pembangunan antar berbagai sektor dalam 
satu  hamparan DAS, karena masih kurang 
memperhatikan aspek konservasi tanah dan 
air. 
 
Pengaruh Indeks Kekeringan terhadap 
Produksi Padi. 
  
 Pengaruh kekeringan terhadap 
produksi padi ditunjukkan dengan analisis 
regresi linear sederhana. Menurut Sunardi, 
2009 Analisis regresi dalam statistika adalah 
salah satu metode untuk menentukan 
hubungan sebab akibat antara satu variabel 
dengan variabel yang lain. Analisis regresi 
adalah salah satu analisis yang paling 

populer dan luas pemakaiannya. Hampir 
semua bidang ilmu yang memerlukan 
analisis. Analisis regresi dan analisis korelasi 
dikembangkan untuk mengkaji dan mengukur 
hubungan antara dua variabel atau lebih. 
Dalam analisis regresi dikembangkan 
persamaan estimasi untuk mendeskripsikan 
pola atau fungsi hubungan antara variabel-
variabel. Sesuai dengan namanya, 
persamaan estimasi atau persamaan regresi 
itu digunakan untuk mengestimasi nilai dari 
suatu variabel berdasarkan nilai variabel 
lainnya. Variabel yang di estimasi itu disebut 
variabel dependen (atau variabel terikat) 
sedangkan variabel yang diperkirakan 
memengaruhi variabel dependen itu disebut 
variabel independen (atau variabel bebas). 
 
Program Penanggulangan Kekeringan 
 
  Menurut Rahayu, 2011 untuk 
mengatasi kekeringan dapat dilakukan 
dengan cara: 1) gerakan masyarakat melalui 
penyuluhan; 2) membangun atau rehabilitasi 
atau pemeliharaan jaringan irigasi; 3) 
membangu atau rehabilitasi atau 
pemeliharaan konservasi lahan dan air; 4) 
memberikan bantuan sarana  produksi (benih 
dan pupuk, pompa spesifik lokasi); 5) 
mengembangkan budidaya hemat air dan 
input dengan menggunakan metode SRI 
atau PTT. Selanjutnya untuk mengatasi 
penyebab klimatologis perlu melakukan; 1) 
penyebaran informasi prakiraan iklim lebih 
akurat; 2) membuat kalender tanam; 3) 
menerapkan dan memperhatikan peta rawan 
kekeringan yang dihasilkan Badan Litbang 
Pertanian melalui data interpretasi. 
 
Hasil dan Pembahasan  

 
Perhitungan Nilai Indeks Kekeringan 
diKecamatan Indrapuri 
 
 Dari hasil penelitian diketahui bahwa 
nilai indeks kekeringan 4 bulanan yaitu dari 
bulan Desember 2010 sampai dengan bulan 
Maret 2011 adalah 0,62. Nilai kekeringan 
tersebut berada pada kategori normal, 
sehingga ketersediaan air masih sesuai  
untuk tanaman padi. Jumlah curah hujan di 
bulan Desember 2010 adalah 258 mm; 
Januari 2011 adalah 243 mm ; Februari 2011 
adalah 98 mm dan Maret 2011 curah hujan 
235 mm, sehingga air mencukupi untuk 
penanaman padi dari mulai pembibitan di 
bulan Desember sampai dengan masa 
panen di bulan Maret 2011 dan tidak 
mempengaruhi jumlah hasil produksi padi 
musim tanam tahun 2010 sebanyak 9.300,50 
ton.   
 Nilai indeks kekeringan dari bulan 
Desember 2011 sampai dengan bulan Maret  
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2012 adalah -0,12. Nilai tersebut berada 
pada kategori normal. Nilai negatif (-) 
menunjukkan jumlah curah hujan selama 4 
bulan menurun namun masih sesuai untuk 
tanaman padi dengan beberapa perlakuan 
dan ketaatan petani untuk menanam sesuai 
jadwal tanam. Jumlah curah hujan di bulan 
Desember 2011 adalah 213 mm; bulan 
Januari 2012: 267 mm; bulan Februari 2012 : 
95 mm; dan bulan Maret 2012  : 150 mm. 
Penurunan  curah hujan 4bulanan tahun 
2011 menyebabkan terjadi kekeringan, 
menyebabkan tanaman padi mengalami 
puso dan  gagal panen seluas 50 ha. Tetapi 
hasil produksi padi musim tanam tahun 2011 
adalah 9.681,90 ton lebih tinggi di banding 
produksi padi tahun 2010 yaitu 9.300,50 ton. 
 
Tabel 1. Indeks Kekeringan 4 Bulanan  Bulan 
Desember s/d Maret Tahun 2010 s/d 2014   
Dalam Wilayah Kecamatan Indrapuri 
Kabupaten Aceh Besar. 

Lokasi 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 

Indrapuri 0.62 -0.12 1.1 -1.8 0.17 

Kuta 
malaka 

0.77 0.05 -0.51 -1.6 1.3 

Montasik 0.81 -0.23 0.9 -1.8 0.37 

 
 Nilai indeks kekeringan dari bulan 
Desember 2011 sampai dengan bulan Maret  
2012 adalah -0,12. Nilai tersebut berada 
pada kategori normal. Nilai negatife (-) 
menunjukkan jumlah curah hujan selama 4 
bulan menurun namun masih sesuai untuk 
tanaman padi dengan beberapa perlakuan 
dan ketaatan petani untuk menanam sesuai 
jadwal tanam. Jumlah curah hujan di bulan 
Desember 2011 adalah 213 mm; bulan 
Januari 2012: 267 mm; bulan Februari 2012 : 
95 mm; dan bulan Maret 2012  : 150 mm. 
Penurunan  curah hujan 4 bulanan tahun 
2011 menyebabkan terjadi kekeringan, 
menyebabkan tanaman padi mengalami 
puso dan  gagal panen seluas 50 ha. Tetapi 
hasil produksi padi musim tanam tahun 2011 
adalah 9.681,90 ton lebih tinggi di banding 
produksi padi tahun 2010 yaitu 9.300,50 ton. 
 Nilai indeks kekeringan dari  bulan 
Desember 2012 sampai dengan bulan Maret 
2013 adalah 1,1. Nilai kekeringan tersebut 
berada pada kategori agak basah. 
Peningkatan kategori agak basah ini 
diperoleh dari curah hujan yang meningkat 
dari bulan Desember 2012 adalah199 mm; 
Januari 2013: 360 mm; Februari 2013 :173 
mm dan Maret 2013: 187 mm. Jumlah curah 
hujan pada musim tanam tahun 2012 sangat 

sesuai untuk tanaman padi, mulai dari waktu 
pembibitan sampai dengan waktu panen 
kebutuhan air terpenuhi. Nilai indeks 
kekeringan 1,1 merupakan nilai indeks 
kekeringan yang optimal untuk pertumbuhan 
tanaman padi. Hal ini ditunjukan dengan 
meningkatnya  hasil produksi padi musim 
tanam 2012 yaitu sebesar 10.653,30 ton 
dibandingkan musim tanam sebelumnya 
yaitu sebesar 9681,90 ton. 
 Nilai indeks kekeringan dari bulan 
Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 
2014 adalah -1,8. Nilai tersebut berada pada 
kategori kering ditandai oleh menurunnya 
curah hujan 4 bulanan dari bulan Desember 
2013 sebesar 297 mm; bulan Januari 2014: 
77 mm ; bulan Februari 2014 : 71 mm dan  
bulan Maret 2014 : 65 mm. Jumlah curah 
hujan pada musim tanam 2013 tidak 
mencukupi mulai dari waktu pembibitan 
sampai waktu panen menyebabkan  tanaman 
padi mengalami kekeringan dan puso seluas 
623 ha, sehingga mengakibatkan produksi 
padi pada tahun 2013 berkurang dari tahun 
sebelumnya. Produksi padi musim tanam 
tahun 2013 adalah 5491.38 tondari tahun 
sebelumnya 10.653,30 ton. 
 Nilai indeks kekeringan dari bulan 
Desember 2014 sampai dengan  bulan Maret 
2015 adalah 0,17. Nilai tersebut berada pada 
kategori normal. Nilai indeks kekeringan 0,17 
di peroleh dari jumlah  curah hujan  bulan 
Desember 2014 sebesar 460 mm; bulan  
Januari 2015; 181 mm ; bulan Februari 2015: 
19 mm dan bulan Maret 2015 : 55 mm. 
Jumlah curah hujan pada musim tanam 2014 
masih sesuai untuk tanaman padi dari mulai 
pembibitan sampai dengan waktu panen 
karena kebutuhan air masih terpenuhi. Hal ini 
diketahui dari produksi padi pada musim 
tanam tahun 2014 sebesar 9.201,12 ton. 
  
Pemetaan Indeks kekeringan di Indrapuri 
Hasil  pemetaan indeks kekeringan di 
Kecamatan Indrapuri dari bulan Desember 
2010 sampai dengan bulan Maret 2011 
terlampir pada gambar 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Peta Indeks Kekeringan 4 bulanan 
dari Desember 2010 s/d Maret 2011
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Hasil pemetaan indeks kekeringan di 
Kecamatan Indrapuri pada musim  tanam  
rendeng bulan Desember 2010 sampai 
dengan bulan Maret 2011 adalah normal 
dengan nilai standar SPI sebesar 0,62. Nilai 
ini masih sesuai untuk tanaman padi dan 
tidak ada wilayah yang mengalami 
kekeringan pada musim tanam tersebut di 
Kecamatan Indrapuri. Nilai indeks kekeringan 
0.62 tidak mengurangi hasil produksi padi 
pada musim tanam 2010. 
 

Hasil  pemetaan indeks kekeringan 
di Kecamatan Indrapuri dari bulan Desember 
2011 sampai dengan bulan Maret 2012 
terlampir pada gambar 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Peta Indeks Kekeringan 4 bulanan 

dari Desember 2011 s/d Maret 2012 
 
 Hasil pemetaan indeks kekeringan di 
Kecamatan Indrapuri pada musim  tanam 
rendeng bulan Desember 2011 sampai 
dengan bulan Maret 2012 (Gambar 2) 
sebesar -0,12. Nilai indeks kekeringan 
tersebut berada pada kategori normal. 
Meskipun terdapat beberapa tempat 
mengalami kekeringan seluas 50 hektar dan 
gagal panen. Nilai indeks kekeringan -0,12 
masih sesuai untuk tanaman padi. 
 

Hasil  pemetaan indeks kekeringan 
di Kecamatan Indrapuri dari bulan Desember 
2012 sampai dengan bulan Maret 2013 
terlampir pada gambar 3. 

 
Gambar 3. Peta Indeks Kekeringan 4 bulanan 
dari Desember 2012 s/d Maret 2013 

 

Hasil pemetaan indeks kekeringan di 
Kecamatan Indrapuri pada musim tanam  
rendeng bulan Desember 2012  sampai 
dengan bulan  Maret 2013  sebesar 1,1. Nilai 
indeks kekeringan 1,1 yang berarti agak 
basah merupakan nilai yang paling optimal 
untuk tanaman padi, sehingga  produksi  
padi  meningkat dan tidak  terdapat daerah 
rawan kekeringan  di Kecamatan Indrapuri. 

Hasil  pemetaan indeks kekeringan 
di Kecamatan Indrapuri dari bulan Desember 
2013 sampai dengan bulan Maret 2014 
terlampir pada gambar 4. 

 
Gambar 4. Peta Indeks Kekeringan 4 bulanan 

dari Desember 2013 s/d Maret 2014 
 

Dari hasil Pemetaan  daerah  rawan  
kekeringan di Kecamatan Indrapuri pada 
musim  tanam  rendeng bulan Desember 
2013 sampai dengan bulan  Maret 2014  
sebesar -1,8. Nilai indeks kekeringan 
tersebut berada pada kategori kering, 
sehingga sudah tidak memenuhi kebutuhan 
air minimum untuk tanaman  padi dan 
terdapat beberapa desa yang  mengalami  
kekeringan, dan gagal panen seluas 623 ha 
sehingga mengurangi jumlah hasil produksi 
padi dari tahun sebelumnya di Kecamatan 
Indrapuri sebesar 5.161,92 ton.  

 
Hasil  pemetaan indeks kekeringan di 

Kecamatan Indrapuri dari bulan Desember 
2014 sampai dengan bulan Maret 2015 
terlampir pada gambar 5. 

 
Gambar 4. Peta Indeks Kekeringan 4 bulanan 

dari Desember 2014 s/d Maret 2015 
 
Dari hasil pemetaan indeks kekeringan 

di Kecamatan Indrapuri pada musim  tanam  
rendeng bulan Desember 2014 sampai 
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dengan bulan Maret 2015 sebesar 0,17. Nilai 
indeks kekeringan tersebut berarti normal, 
sehingga masih sesuai untuk tanaman padi 
dan tidak mempengaruhi produksi padi 
meskipun  terdapat beberapa tempat 
mengalami  gagal panen. Kegagalan panen 
pada musim tanam 2014 ini disebabkan 
serangan hama wereng coklat seluas 166 
hektarsehingga jumlah produksi padi 
berkurang dari tahun sebelumnya di 
Kecamatan Indrapuri sebesar 9.201,12 ton.. 
 
Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi 
Padi Dari Tahun 2010-2014 
 Dari Tabel 2, luas areal tanam  padi 
sawah tadah hujan di Kecamatan Indrapuri   
musim tanam rendeng  tahun 2010 adalah 
1691 ha dan luas panennya adalah 1691 ha 
dengan rata-rata produktifitas 5,50 ton/ ha 
dan total produksi 9.300,50 ton.   
  
 Pada musim tanam tahun 2011 luas 
areal tanam adalah 1691 ha dan luas areal 
panennya 1641 ha  mengalami penurunan 
luas panen  akibat terjadinya kekeringan 
yang menyebabkan tanaman padi 
mengalami puso dan gagal panen seluas 50 
ha. Pada musim tanam rendeng tahun 2011 
produktifitas menjadi 5,9 ton/ha mengalami 
kenaikan sebesar 7,3% dari tahun musim 
tanam rendeng 2010. Peningkatan 
produktifitas padi ini disebabkan oleh masih 
tercukupinya curah hujan pada musim tanam 
2011 dan juga faktor-faktor lain  yang 
mendukung naiknya produktifitas padi. Total 
produksi padi tahun 2011 mengalami 
peningkatan sebesar 4,1% dari tahun 2010 
menjadi  9.681,90 ton. 
 Jumlah  produksi di Kecamatan 
Indrapuri kabupaten Aceh Besar dari tahun 
2010 sampai dengan  tahun 2014 untuk 
musim tanam rendeng bersifat fluktuatif. 
Jumlah produksi musim tanam rendeng 
tahun 2010 adalah 9.300,50 ton ; tahun 
2011: 9681,90 ton; tahun 2012: 10.653,30 
ton; tahun 2013: 5491.4 ton dan tahun 2014 
sebesar 9.201.12 ton. Produksi  tertinggi 
terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 
10.653,30 ton dan jumlah  produksi terendah 
terjadi pada tahun 2013 akibat kekeringan 
dan padi mengalami puso  yaitu 5.491,38 
ton. Produksi padi meningkat  salah satunya 
disebabkan karena jumlah curah hujan yang 
cukup pada musim tanam tersebut.  
   
 Tingkat produktifitas tanaman padi dari 
tahun 2010 sampai dengan 2013 mengalami 
peningkatan, dimana tahun 2010 dengan 
produktifitas  sebesar 5,50 ton/ha pada tahun 
2011 mengalami kenaikan menjadi 5,9 
ton/ha dan mengalami peningkatan kembali 
di tahun 2012 menjadi 6,30 ton /ha, tetapi 
pada tahun 2013 produktifitasnya turun 

akibat kekeringan yang terjadi di Kecamatan 
Indrapuri menjadi 5,7 ton/ha. Tahun 2014 
kembali mengalami kenaikan produktifitas 
menjadi 5,8 ton/ha meskipun  mengalami 
gagal panen akibat serangan hama wereng 
coklat seluas 166 ha. 
 
Tabel 2. Luas Tanam, Luas Panen dan 
Produksi Padi Dari Tahun 2010-2014 

NO 
MUSIM 
TANAM 

AREAL 
LUAS 

TANAM 
(Ha) 

LUAS 
PANEN 

(Ha) 

RATA-
RATA 

PRODUKTI
VITAS (Ton/ 

Ha) 

RATA-
RATA 

PRODU
KSI/MT 
(Ton) 

RATA-
RATA 

PRODUKSI 
TAHUNAN 

(Ton) 

KETERANGAN 

1 
MT 

RENDENG 
2010/2011 

SAWAH 
IRIGASI 

1424.5 1424.5 5.40 7692.30 

16992.80  

SAWAH 
TADAH 
HUJAN 

1691 1691 5.50 9300.50 

2 
MT 

RENDENG 
2011/2012 

SAWAH 
IRIGASI 

1424.5 1424.5 6.03 8589.74 

18271.64 
Puso 50 ha 

(Kekurangan 
debet air) SAWAH 

TADAH 
HUJAN 

1691 1641 5.9 9681.90 

3 
MT 

RENDENG 
2012/2013 

SAWAH 
IRIGASI 

416.6 416.6 6.43 2678.74 

13332.04 

Tidak Tanam 
1112. 5 ha 

untuk wilayah 
irigasi Krueng 

Jreu rehab 
Jaringan irigasi 
dan Tambahan 

luas tanam 
104,6 ha 

SAWAH 
TADAH 
HUJAN 

1691 1691 6.30 10653.30

4 
MT 

RENDENG 
2013/2014 

SAWAH 
IRIGASI 

1633.7 1633.7 6.61 10798.76

16290.14 
Puso 623 ha  
(Kekurangan 

debet air) SAWAH 
TADAH 
HUJAN 

1586.4 963.4 5.70 5491.38 

5 
MT 

RENDENG 
2014/2015 

SAWAH 
IRIGASI 

1633.7 1467.7 6.90 10127.13

19328.25 

Puso 166 Ha 
(Serangan 

hama Wereng 
Coklat) 

SAWAH 
TADAH 
HUJAN 

1586.4 1586.4 5.8 9201.12 

Sumber: Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan 
Indrapuri 
 
Pengaruh Indeks Kekeringan Terhadap 
Produksi Padi. 
 Hubungan keeratan antara indeks 
kekeringan 4 bulanan yang terjadi di 
Kecamatan Indrapuri  dari bulan Desember 
2010 sampai dengan bulan Maret 2015  yang 
dihitung menggunakan aplikasi Scopic dan 
jumlah produksi padi pada tahun yang sama 
menunjukkan angka 0,944. Hal ini 
menunjukkan adanya hubungan yang sangat  
kuat antara indeks kekeringan dan produksi 
padi. 
 
Tabel 3. Persamaan regresi linier antara indeks 
kekeringan dan produksi padi 

Tahun indeks (X) produksi (Y) X2 Y2 XY 

2010 0.62 9612.05 0.3844 92391505.2 5959.47 

2011 -0.12 9276.89 0.0144 86060688.07 -1113.23 

2012 1.1 10653.3 1.21 113492800.9 11718.63 

2013 -1.8 7162.94 3.24 51307709.44 -12893.29 

2014 0.17 7523.06 0.0289 56596431.76 1278.92 

 -0.03 44228.24 4.8777 399849135.4 4950.5 

 
 Nilai  konstanta a adalah 1769 dan 
nilai konstanta b adalah 9131 maka 
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persamaan regresi linier sederhana antara 
indeks kekeringan dan produksi padi adalah  
y= 1769.x+9131. Dari persamaan ini dapat 
dijelaskan bahwa jumlah hasil produksi padi 
tergantung pada nilai indeks kekeringan, nilai 
1769 menunjukan arah regresi linear yang 
positif, artinya makin tinggi nilai indeks 
kekeringan makin besar nilai produksi padi. 
Angka 9131 menunjukan bahwa ketika  nilai 
indeks kekeringan 0, maka nilai produksi padi 
adalah 9131 ton. Dan ketika nilai indeks 
kekeringan -1 maka jumlah produksinya 
adalah 7.362 ton 
 
 Nilai koefisien determinasi pada 
persamaan ini adalah 0,890, sehingga nilai 
koefisien korelasi sebesar 0,944. Artinya 
keeratan hubungan antara indeks kekeringan 
dengan  jumlah produksi padi sebesar 0,944. 
Koefisien korelasi 0.944 termasuk kategori 
sangat kuat, jadi indeks kekeringan sangat 
mempengaruhi jumlah produksi padi. Setiap 
perubahan nilai indeks kekeringan maka 
jumlah produksi padi juga akan berubah 
dalam satu arah, jika nilai indeks kekeringan 
naik maka prodksi padi juga akan naik. Nilai 
KD sebesar 0,89  artinya sebanyak 89 % 
jumlah produksi padi dipengaruhi oleh nilai 
indeks kekeringan, sisanya 11 % merupakan 
fakor lain diluar indeks kekeringan. Grafik 
regresi linier sederhana dari hubungan 
antara indeks kekeringan dan produksi 
tanaman padi dari tahun 2010 sampai 
dengan tahun 2014 terlihat pada grafik 1 
berikut ini: 

 
Gambar2. Grafik hubungan  Regresi Linier 
sederhana antara Indeks kekeringan dan 
Produksi tanaman padi   Tahun 2010  s/d 2014 
Dalam  Wilayah Kecamatan Indrapuri 
Kabupaten Aceh Besar . 
 
 

Kesimpulan  
Indeks kekeringan yang terjadi di Kecamatan 
Indrapuri periode tahun 2010 sampai dengan 
tahun 2014 mempunyai pengaruh hubungan 
yang sangat kuat terhadap produksi tanaman 
padi pada tahun yang bersangkutan yaitu 
sebesar 0,890. Hubungan  ini menunjukan 
bahwa tingkat indeks kekeringan mempunyai 
pengaruh sangat kuat terhadap jumlah 
produksi padi. Semakin tinggi nilai indeks 
kekeringan maka produksi padi semakin 
meningkat dan demikian juga sebaliknya 
semakin rendah nilai indeks kekeringan 
maka produksi padi akan semakin turun 
akibat terjadinya kekeringan dan kekurangan 
air. Informasi Indeks kekeringan secara 
spasial dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan kegiatan pertanian khususnya 
tanaman padi  
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AKURASI PRAKIRAAN CUACA HARIAN DI PROVINSI BALI 
Made Dwi Jendra P1*, Tirtha Wijaya 1, dan Made Sudarma Yadnya2 
 
1PMG Muda Balai Besar MKG Wilayah III 
2PMG Pertama Balai Besar MKG Wilayah III 
 
Abstrak. Verifikasi dari produk informasi 
prakiraan cuaca sangatlah dibutuhkan, untuk 
menentukan tingkat akurasi atau kebenaran 
dari informasi prakiraan cuaca yang telah 
dibuat sebagai representasi yang cukup dari 
fenomena cuaca yang terjadi. Hasil verifikasi 
prakiraan cuaca memberikan manfaat, bukan 
saja pada saat prakiraan itu benar, tetapi 
prakiraan yang salah juga dapat 
dimanfaatkan untuk memahami bagaimana 
memperbaiki prakiraan. Dalam penelitian ini 
tingkat akurasi produk prakiraan cuaca 
diperoleh dari proses verifikasi prakiraan 
cuaca harian di Bali dengan data curah hujan 
harian yang mewakili daerah prakiraan 
dengan periode data tahun 2014-2016, 
metode verifikasi yang dilakukan 
menggunakan metode pembobotan. Akurasi 
tertinggi Prakiraan Cuaca Harian Bali terjadi 
pada Periode SON dengan Prosentase 89%, 
terendah pada Periode DJF sebesar 57%, 
akurasi rata-rata Prakiraan Cuaca Harian Bali 
seluruh periode sebesar 76%. Kejadian 
Hujan Prosentase terbesar terjadi pada 
periode DJF sebesar 49.43%, Cuaca 
Dominan Cerah/Berawan sebesar 90.72% 
terjadi pada periode SON.  
Kata kunci:verifikasi, akurasi, cuaca, hujan. 
 
 
Pendahuluan  
 

Cuaca dan Iklim merupakan gejala 
alam yang sangat kompleks dan berbagai 
faktor sebagai pendukung, baik faktor 
didalamnya maupun faktor dari luar seperti 
bentuk topografi suatu wilayah dan posisi 
lintang dan bujur turut memberikan pengaruh 
terhadap terbentuknya cuaca atau iklim suatu 
wilayah (Rachmawati, 2015). Pengamatan 
cuaca yang dilakukan sejak dulu kala 
menghasilkan data yang sangat panjang dan 
merupakan sumber daya yang sangat penting 
dalam membuat prakiraan cuaca diwaktu 
yang akan datang.  
 

Prakiraan cuaca merupakan bagian 
usaha atau sistem informasi yang digunakan 
untuk melihat kondisi alam untuk waktu yang 
akan datang (Yuniar dkk., 2013). Dalam 
membuat prakiraan cuaca senantiasa  

 

 
memperhatikan perkembangan atau 
dinamika kondisi atmosfer di masa sekarang 
dan di masa lalu. Oleh karena itu rekaman 
data yang sangat panjang sangatlah berguna 
dalam membuat informasi prakiraan cuaca di 
masa yang akan dating. Prakiraan Cuaca 
merupakan salah satu bagian yang sangat 
sulit dan masih terus dilakukan pengkajian. 
Dalam memprediksi cuaca khususnya curah 
hujan dapat dilakukan secara objektif dan 
subyektif. Metode subyektif adalah prediksi 
adalah prediksi yang dibuat berdasarkan 
pertimbangan atau penilaian prakirawan, 
sedangkan pada metode objektif, prediksi ini 
dibuat menggunakan prosedur statistik atau 
numerik (Murphy dkk., (1984). Keluaran 
model sebagai metode objektif yang 
digunakan prakirawan dalam menghasil 
prakiraan cuaca antara lain : model Action de 
Recherche Petite Echelle Grande 
Echelle(ARPEGE) dengan resolusi 0.50 x 
0.50 dan Tropical eXtended Limited Area 
Prediction System (TXLAPs) dengan resolusi 
0.3750 x 0.3750 (Gustari dkk., 2012). 

Prakiraan cuaca yang dikeluarkan 
oleh BMKG, khususnya Sub bidang 
Pelayanan Jasa Balai Besar Meteorologi 
Klimatologi dan Geofisika Wilayah III 
Denpasar dibuat berdasarkan hasil 
pengamatan cuaca terakhir, analisis hasil 
luaran model, dan pengalaman prakirawan 
dalam menganalisis cuaca. Perpaduan 
antara metode obyektif dan subyektif didalam 
sudah telah memasukkan pengamatan 
asmosfer yang tersedia seperti peta sinoptik, 
data radar , citra satelit dan lain-lainnya, 
kondisi cuaca sebelumnya termasuk 
klimatologi sederhana, serta pengalaman 
dalam kondisi meteorologi yang sama, 
kemudian digunakan untuk menghasilkan 
produk prakiraan cuaca harian 
kabupaten/kota dan beberapa tempat wisata 
di Provinsi Bali seperti terlihat dalam 
Lampiran 1.  
 

Kebutuhan prakiraan cuaca bagi negara 
berkembang seperti Indonesia dan Bali pada 
khsusunya yang merupakan salah satu 
destinasi kunjungan wisata dunia sangat 
penting. Studi prakiraan cuaca membutuhkan 
sumber daya komputasi yang sangat besar. 
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Verifikasi Untuk
Daerah Prakiraan

1 Negara -8.344 114.63 Negara
2 Sanggulan -8.52 115.15 Tabanan
3 Kapal -8.37 115.22 Mangupura
4 Abian Base -8.55 115.33 Gianyar 
5 Semarapura -8.531 115.4 Semarapura
6 Bangli -8.462 115.36 Bangli
7 Amlapura -8.45 115.61 Amlapura
8 Kloncing -8.09 115.15 Singaraja
9 Sanglah -8.677 115.21 Denpasar
10 Nusa Dua -8.8 115.22 Nusa Dua
11 Ngurah Rai -8.746 115.17 Kuta
12 Tanah Lot -8.61 115.09 Tanah Lot
13 Sumerta -8.64 115.24 Sanur
14 Ubud -8.509 115.27 Ubud
15 Candi Kuning -8.31 115.18 Bedugul
16 Kintamani -8.24 115.35 Kintamani
17 Besakih -8.38 115.45 Besakih

No Pos Hujan Lintang Bujur

Setiap Jam Setiap Hari
(mm/jam) (mm/hari)

1. Cerah/Berawan - -
2. Hujan Ringan 0.1 - 4.9 0.1 - 19.9
3. Hujan Sedang 5.0 - 9.9 20.0 - 49.9
4. Hujan Lebat 10.0 - 20 50.0 - 100
5. Hujan Sangat Lebat > 20.0 > 100.0

Intensitas Curah Hujan
KategoriNO.

 
Seiring dengan kemajuan teknologi 

Komputer, telah banyak terlahir berbagai 
jenis model prediksi cuaca numerik untuk 
studi prakiraan cuaca. Namun studi prakiraan 
cuaca tidaklah cukup berhenti pada 
penciptaan model prediksi cuaca numerik 
saja. Dibutuhkan juga verikfikasi dari produk 
informasi prakiraan cuaca yang telah dibuat, 
untuk menentukan tingkat akurasi atau 
kebenaran dari informasi prakiraan cuaca 
yang telah dibuat sebagai representasi yang 
cukup dari fenomena cuaca yang terjadi.  

 
Hasil verifikasi prakiraan cuaca 

memberikan manfaat, bukan saja pada saat 
prakiraan itu benar, tetapi prakiraan yang 
salah juga dapat dimanfaatkan untuk 
memahami bagaimana memperbaiki 
prakiraan (Ramage, 1993). Hasil verifikasi 
tersebut dapat dijadikan acuan atau 
pedoman dalam menguatkan ataupun 
meningkatkan kualitas produk informasi 
prakiraan cuaca harian Provinsi Bali yang 
dikeluarkan oleh Balai Besar MKG Wilayah 
III. Oleh karena itu, Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui prosentase akurasi 
prakiraan cuaca harian Provinsi Bali yang 
dikeluarkan oleh operasional BBMKG 
Wilayah III dibandingkan dengan data curah 
hujan observasi terdekat.   
 
Metodologi  
 
Data 

Data curah hujan yang digunakan 
adalah hasil pengukuran penakar hujan 
observasi atau manual dimana penakaran 
dilakukan perhari setiap pukul 07.00 Lokal 
Time yang diperoleh dari Stasiun Klimatologi 
Negara. Data curah hujan hujan harian yang 
digunakan dari bulan Januari 2014 – Juni 
2016 dari 17 (tujuh belas) titik pengamatan 
(Tabel 1). 
 
Tabel 1. Pos Hujan sebagai verifikator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Daerah Prakiraan Cuaca Harian 
Provinsi Bali  
(Sumber : balai3.denpasar.bmkg.go.id) 
 

Data curah hujan tersebut digunakan 
untuk memverifikasi prakiraan cuaca harian 9 
(Sembilan) Kota Kabupaten (Negara, 
Tabanan, Mangupura, Gianyar, Semarapura, 
Bangli, Amlapura, Singaraja dan Denpasar)  
dan 8 (delapan) tempat wisata (Nusa Dua, 
Kuta, Tanah Lot, Sanur, Ubud, Bedugul, 
Kintamani dan Besakih) di Provinsi Bali 
(Gambar 1). 

Prakiraan Cuaca harian dibuat 
berdasarkan kriteria BMKG yaitu Cerah, 
Berawan, Hujan Ringan, Hujan Sedang, 
Hujan Lebat dan Hujan Sangat Lebat (Tabel 
2) [1]. 

 
Tabel 2. Kategori prakiraan cuaca BMKG 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untuk verifikasi prakiraan dimulai 

dengan membandingkan prediksi 
cuaca/hujan harian dengan hasil 
pengamatan yang diperoleh melalui data 
hasil pengamatan curah hujan harian yang 
telah dikonversi menjadi kriteria cuaca 
berdasarkan Tabel 2.  
 

Prakiraan dibuat berdasarkan kota 
kabupaten dan beberapa tempat wisata yang 
merupakan daerah prakiraan kemudian 
proses verifikasi menggunakan data curah 
hujan pos pengamatan yang dapat mewakili 
daerah prakiraan tersebut (Tabel 1). 
 
Pengolahan Data  
 
Metode yang digunakan dalam menghitung 
akurasi prakiraan cuaca harian dalam 
penelitian ini adalah dengan melakukan 
verifikasi prakiraan cuaca harian dengan 
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curah hujan hasil pengamatan secara 
statistik dengan sistem pembobotan. 
 
Metode Pembobotan 
 

Adapun metode yang digunakan 
dalam melakukan verifikasi prakiraan cuaca 
harian  dengan memberikan pembobotan. 
Metode ini mengacu pada metode verifikasi 
yang digunakan Kedeputian Klimatogi BMKG 
dalam melakukan verifikasi Prakiraan Curah 
Hujan Bulanan. Pembobotan yang diberikan 
dapat dilihat dalam Gambar 1. 
 
Tabel  3. Nilai pembobotan Verifikasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prakiraan yang dibuat sesuai dengan 
kondisi nyata di lokasi maka diberikan bobot 
1, apabila prakiraan yang dibuat berbeda 
satu tingkat dengan kondisi nyata di lokasi 
diberikan bobot 0,5. Jika hasil prakiraan 
berbeda lebih dari satu tingkat dengan 
kondisi nyata di lokasi diberikan bobot 0. 
Perlu dijelaskan maksud dari prakiraan 
berbeda satu tingkat, sebagai berikut : Jika 
prakiraan yang dibuat Berawan sedangkan 
kondisi nyata dilokasi Hujan Ringan maka, 
hal ini dikatakan berbeda satu tingkat. Tetapi 
jika prakiraan yang dibuat Berawan 
sedangkan kondisi nyata cuaca yang terjadi 
di lokasi adalah Hujan Sedang atau Hujan 
Lebat maka, hal ini dikatakan hasil prakiraan 
dengan kondisi nyata di lokasi berbeda lebih 
dari satu tingkat.  
 

Pembobotan dilakukan secara harian 
berdasarkan prakiraan cuaca harian di 17 
daerah prakiraan Provinsi Bali. Pemboboton 
secara harian dapat dilihat dalam Tabel 4. 
 
Tabel 4. Pembobotan Prakiraan 01 Januari 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Selanjutnya pembobotan prakiraan 

harian ditabulasi secara bulanan untuk 
masing-masing daerah prakiraan (Tabel 5). 
Kemudian nilai verifikasi yang digunakan 
sebagai acuan akurasi dari produk prakiraan 
cuaca harian dikelompokkan untuk periode 
Desember- Januari-Februari (DJF), Maret-
April-Mei (MAM), Juni-Juli-Agustus (JJA) dan 
September-Oktober-November  

 
Tabel  5. Rekapitulasi Pembobotan Bulan 
Januari 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selain analisis terhadap nilai akurasi, 
dilakukan juga analisis kondisi cuaca sesuai 
pengamatan setiap bulannya (Tabel 6), 
kemudian dikelompokkan berdasar periode 
DJF, MAM, JJA dan SON. 
 
 6. Rekapitulasi kondisi cuaca harian bulan 
Januari 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam proses akhir pengolahan data dalam 
penelitian ini menggunakan perhitungan rata-
rata dan perhitungan prosentase secara 
sederhana. 
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Hasil dan Pembahasan Results and 
Discussion 

 
Periode DJF 
 

Berdasarkan hasil verifikasi secara 
rata-rata periode DJF akurasi prakiraan 
sebesar 57%. Prakiraan dengan akurasi 
tertinggi untuk daerah Kuta dengan tingkat 
akurasi 64%, yang terendah daerah Tabanan 
dengan akurasi 50% (Gambar 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Verifikasi prakiraan cuaca harian 
periode DJF 
 

Periode Desember-Januari-Februari 
(DJF) secara rata-rata wilayah Bali sudah 
memasuki musim hujan. Periode tersebut 
secara rata-rata merupakan bulan puncak 
hujan saat Musim Hujan di Bali. Berdasarkan 
data curah hujan harian tahun 2014-2016 
rata-rata kondisi cuaca periode DJF dengan 
kategori Cerah/Berawan 50.57%, Hujan 
Ringan 34.56%, Hujan Sedang 10.85% dan 
Hujan Lebat 4.01% (Gambar 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Kondisi cuaca harian secara rata – 
rata periode DJF di Bali 
 

Kondisi yang terjadi periode DJF 
sebagian keadaan cuaca dalam kategori 
hujan. Kondisi memerlukan kehati-hatian 
dalam mengambil keputusan dalam 
membuat prakiraan cuaca harian. 
Berdasarkan verifikasi prakiraan cuaca 
harian dengan data pengamatan, pada 
periode DJF nilai akurasi yang rendah sering 
terjadi ketika kondisi cuaca yang secara 
berturut-turut hujan  kemudian hari 
berikutnya cerah atau berawan dan 
sebaliknya. Selain itu, akurasi yang rendah 
terjadi akibat selisih dalam penentuan 
kategori intensitas hujan yang terjadi. 
Prakiraan cuaca harian intensitas hujannya 

secara rata-rata lebih rendah jika 
dibandingkan dengan pengamatan. 
 
Periode MAM 
 

Berdasarkan hasil verifikasi secara 
rata-rata periode MAM akurasi prakiraan 
sebesar 74%. Prakiraan dengan akurasi 
tertinggi untuk daerah Sanur dengan tingkat 
akurasi 87%, yang terendah daerah Tabanan 
dengan akurasi 67% (Gambar 4). Akurasi 
prakiraan pada periode MAM mengalami 
peningkatan yang sangat signifikan jika 
dibandingkan periode DJF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Verifikasi prakiraan cuaca harian 
periode MAM 
 

Diketahui, secara rata-rata musim 
peralihan dari Musim Hujan ke Musim 
Kemarau di Bali terjadi pada periode bulan 
Maret-April-Mei. Kondisi ini ditandai dengan 
penurunan intensitas curah hujan yang 
terjadi. Berdasarkan pengamatan secara 
rata-rata periode MAM sebagian besar 
kondisi cuaca dalam keadaan cerah/berawan 
dengan prosentase 70.83%. Kondisi Hujan 
Ringan 22.65%, Hujan Sedang 5.27% dan 
Hujan Lebat 1.26% (Gambar 5). Prosentase 
kejadian hujan dalam periode MAM 
mengalami penurunan jika dibandingkan 
periode DJF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Kondisi cuaca harian secara rata – 
rata periode MAM di Bali 
 

Dengan demikian, peningkatan 
akurasi prakiraan cuaca harian pada periode 
MAM seiring dengan mulai menurunnya 
aktifitas hujan pada periode tersebut. 
 
Periode JJA 
 
Peningkatan akurasi nilai prakiraan cuaca 
harian kembali terlihat dalam periode JJA. 
Secara rata-rata periode JJA nilai  akurasi 
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prakiraan harian Provinsi Bali mencapai 84%. 
Dengan nilai akurasi tertinggi untuk daerah 
prakiraan Singaraja sebesar 94% dan nilai 
akurasi terendah daerah Semarapura 
dengan nilai 78%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar  6. Verifikasi prakiraan cuaca harian 
periode JJA 
 

Kondisi cuaca pengamatan dalam 
periode JJA sebagian besar dalam kondisi 
cerah/berawan dengan prosentase 83.37%, 
Hujan Ringan 14.10%, Hujan Sedang 1.80% 
dan Hujan Lebat 0.72%. Secara rata-rata 
periode JJA seluruh wilayah Bali sudah 
memasuki periode musim kemarau. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gambar 7. Kondisi cuaca harian secara rata – 
rata periode JJA di Bali 
 
Periode SON 
 

Periode SON merupakan masa 
peralihan antara musim kemarau dengan 
musim hujan. Dalam periode tersebut 
beberapa daerah di Bali sudah memasuki 
awal musim hujan. Berdasarkan hasil 
verifikasi secara rata-rata periode SON 
akurasi prakiraan sebesar 89%. Prakiraan 
dengan akurasi tertinggi untuk daerah 
Singaraja dengan nilai akurasi 94%, yang 
terendah daerah Bedugul dengan akurasi 
81% (Gambar 8). Akurasi prakiraan pada 
periode SON merupakan akurasi dengan 
nilai tertinggi selama periode.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar  8. Verifikasi prakiraan cuaca harian 
periode SON 
 

Kondisi cuaca berdasarkan 
pengamatan menunjukkan kondisi cuaca 
dengan prosentase cerah/berawan tertinggi 
selama periode sebesar 90.72. Dapat 
dikatakan hampir seluruh daerah titik 
prakiraan kondisi cuacanya selama periode 
SON dengan kondisi Cerah/Berawan. 
Kondisi cuaca Hujan Ringan sebesar 7.87%, 
Hujan Sedang 1.34% dan Hujan Lebat 
0.07%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gambar 9. Kondisi  cuaca harian secara rata – 
rata periode SON di Bali 
 

Nilai akurasi verifikasi prakiraan 
cuaca harian dari seluruh periode (DJF, 
MAM, JJA, dan SON) sebesar 76%, dengan 
nilai akurasi rata-rata tertinggi daerah Kuta 
dan Sanur sebesar 82% dan nilai akurasi 
terendah Tabanan dengan nilai 70% 
(Gambar 10).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 10. Verifikasi prakiraan cuaca harian 
seluruh periode musim 
 
Berdasarkan seluruh uraian hasil verifikasi 
prakiraan hujan harian dengan pengamatan 
curah hujan selama periode tahun 2014-
2016 dapat diketahui peningkatan nilai 
akurasi terjadi jika terjadi peningkatan nilai 
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 prosentase kondisi cuaca Cerah/Berawan 
atau nilai akurasi menjadi rendah jikan cuaca 
sebagian besar dalam keadaan hujan. 
 

Sebagai bahan diskusi atau catatan 
adalah kondisi cuaca yang terjadi dalam 
periode SON dalam penelitian ini sebagian 
besar dalam keadaan Cerah/Berawan 
dibuktikan dengan nilai prosentase tertinggi 
berdasarkan jumlah curah hujan 
pengamatan. Sedangkan periode SON 
merupakan peralihan dari musim kemarau ke 
musim hujan dan secara rata-rata pada bulan 
November sebagian besar daerah di Bali 
sudah memasuki awal musim hujan. Perlu 
dikaji atau patut diduga fenomena El Nino 
yang terjadi selama periode data penelitian 
ini digunakan turut berpengaruh terhadap 
kondisi cuaca harian di Provinsi Bali. 
 
Kesimpulan  
 

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik 
dari penelitian ini antara lain : 
1) Akurasi tertinggi Prakiraan Cuaca Harian 

Bali terjadi pada Periode SON dengan 
Prosentase 89%, terendah pada Periode 
DJF sebesar 57%. 

2) Akurasi rata-rata Prakiraan Cuaca Harian 
Provinsi Bali seluruh periode sebesar 
76%. 

3) Kejadian Hujan Prosentase terbesar 
terjadi pada periode DJF sebesar 49.43%, 
Cuaca Dominan Berawan sebesar 
90.72% terjadi pada periode SON.  

4) Peningkatan nilai akurasi prakiraan cuaca 
harian seiiring dengan peningkatan 
prosentase kondisi cuaca Cerah/Berawan.  

 
Saran  
 
1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan 

panduan bagian prakirawan khususnya 
prakirawan BBMKG III dalam membuat 
prakiraan cuaca harian. 

2) Dalam penelitian selanjutnya dapat 
dilakukan verifikasi prakiraan cuaca 
harian Bali dengan metode lainnya.  

3) Dalam penelitian selanjutnya 
menggunakan data yang lebih panjang 
dari periode data penilitian ini. 

 
Daftar Pustaka  
 
Gustari, I., W. A. Tri, H. Safwan, & R. Findy, 

(2012). Akurasi Prediksi Curah 
Hujan Harian Operasional Di 
Jabodetabek : Perbandingan 
Dengan Model WRF. Jurnal 
Meteorologi dan Geofisika, 13, 
119-130.  

 

Murphy, A.H. & Brown, B.G., (1984), A 
comparative evalution of objective 
and subjective weather forecast in 
the united states. J. Forecast., 3, 
369-393. 

 
Rachmawati, A., (2015). Prediksi Curah 

Hujan Di Kota Pontianak 
Menggunakan Parameter Cuaca 
Sebagai Prediktor Pada Skala 
Bulanan, Dasarian Dan Harian. 
Positron, 2, 50-57. 

 
Ramage, C. S., (1993). Forecasting in 

meteorology, Bull. Amer. 
Meteor.Soc., 74, 1863-1871. 

 
Suroso, N. S., (2012). Verifikasi Prediksi 

Hujan dengan Observasi Berbasis 
Memanfaatkan Aplikasi Android, 
Tugas Akhir, FITB, ITB. 

 
Yuniar, R. J., R. S. Didik, & O. Setyawati, 

(2013). Perbaikan Metoda 
Prakiraan Cuaca Bandara 
Abdulrahman Saleh dengan 
Algoritma Neural Network 
Backpropagation, Jurnal EECCIS, 
7, 65-70. 



 

Email Korespondensi : sulist_klim@yahoo.com 

Megasains, Vol. 7, No.3, 34-39 
ISSN 2086-5589 
gaw.kototabang.bmkg.go.id/megasains.php 
©GAW BKT, 2016 
 
 
ANALISIS PARAMETER KUALITAS UDARA PADA KONDISI KABUT ASAP 
TAHUN 2015 Di SUMATERA BARAT 
Andi Sulistiyono1, Harika Utri1 
 
1Stasiun Pemantau Atmosfer Global (GAW) Bukit Kototabang 
 
Abstrak. Analisis kualitas udara pada 
periode terjadinya kabut asap wilayah 
sumatera barat Bulan Oktober 2015 telah 
dilakukan untuk mengetahui tingkat 
konsentrasi parameter kulaitas udara 
terhadap kesehatan masyarakat saat itu. 
Analisis dilakukan dengan menggunakan 
data yang terukur di Stasiun GAW Bukit 
Kototabang terhadap parameter PM10, CO 
dan SO2,  selanjutnya dispersi kabut asap 
dianalisis menggunakan aplikasi Hysplit dan 
diverifikasikan dengan pola medan angin. 
Dari hasil analisis terhadap parameter data 
didapatkan bahwa kabut asap yang terjadi 
pada periode tersebut merupakan kabut 
asap yang terparah dari 5 tahun terakhir. 
Kabut asap berpengaruh langsung terhadap 
kenaikan konsentrasi PM10 dan gas CO 
sedang pada parameter SO2 tidak ada 
indikasi pengaruh yang signifikan. Kabut 
asap yang terjadi di wilayah sumatera barat 
berasal dari hotspot yang berada di Propinsi 
Sumatera Selatan dan Riau yang 
menyebabkan kualitas udara pada level 
“Berbahaya” terhadap kesehatan. Hal ini 
ditunjukkan terhadap parameter PM10 
sedangkan untuk parameter gas CO dan SO2 
masih berada pada “keadaan baik”. 
 
Kata kunci: Parameter Kualitas Udara, 
Kabut Asap, Konsentrasi. 
 
Abstract.The Analysis of air quality on period 
of smoke condition in Western Sumatra 
Province has undertaken to know 
concentration level of air quality parameters 
on public health. Analysis were performed 
using the data measured in Bukit Kototabang 
GAW Stations for PM10, CO and SO2 
parameters, for smoke dispersion was 
analyzed by using Hysplit applications and 
verified with the pattern of wind. The results 
of analysis showed that the period of smoke 
that happens is the worst  for the last 5 years. 
The smoke affect on increasing concentration 
of PM10 and CO gas concentration but for 
SO2 parameter not affect significantly. The 
majority smoke that covered West Sumatra 
Province are come from South Sumatra and 
Riau province's hotspots and declining the air 
quality to the "Dangerous" level for Health for 

PM10 parameter, while for the CO and SO2 
gas paramaters remain in "Good" level. 
Keywords: air quality parameters, smoke 
condition,concentration. 
 
Pendahuluan 
 

Hampir setiap tahun terjadi peristiwa 
kabut asap yang dipicu oleh kebakarn hujan 
di wilayah Sumatera. Fenomena kabut asap 
merupakan peristiwa yang menjadi perhatian 
masyarakat luas. Munculnya kabut asap 
akibat kebakaran hutan dan/atau lahan 
secara besar-besaran menimbulkan dampak 
multi-dimensional yang sangat besar dan 
bersifat merugikan. Salah satu dari dampak 
tersebut dapat dirasakan dari degradasi 
kualitas udara yang sangat signifikan, yang 
berimbas pada penurunan tingkat kenyaman 
dan kesehatan bagi masyarakat yang 
mengalami kabut asap.  

Sekitar bulan Bulan Agustus hingga 
Oktober 2015, bencana kabut asap yang 
terjadi dirasakan sebagai bencana kabut 
asap yang terparah dari beberapa kejadian 
pada tahun-tahun sebelumnya.  Hal ini dapat 
dilihat dari efek data kualitas udara yang 
diukur di Stasiun GAW Bukit Kototabang. 
Particulate Matter (PM)10, Surfur Dioksida 
(SO2) dan Carbon Monoksida (CO) 
merupakan parameter kualitas udara yang 
pengukurannya dilakukan di Stasiun GAW 
Bukit Kototabang.  

Kualitas udara dapat diketahuidari kadar 
konsentrasi PM10 dan gas CO. 
Partikelaerosol PM10 merupakan salah satu 
parameter kualitas udara yang biasa 
dijadikan sebagai indikator acuan dalam 
penentuan kualitas udara. Particulate Matter 
(PM) merupakan partikel yang berdiameter 
10 μm yang mengambang di udara atau 
atmosfer dan dikenal juga sebagai partikel 
polutan. Partikel ini bersifat sangat mudah 
terhirup dan masuk ke dalam paru-paru, 
sehingga PM10 dikategorikan sebagai 
Respirable Particulate Matter (RPM). 
Sedangkan karbonmonoksida (CO) 
merupakan senyawa kimia yang tidak 
berwarna dan tidak berbau, merupakan gas 
pencemar yang sangat berbahaya yang 
merupakan hasil pembakaran yang tidak 
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sempurna (tidak cukup oksigen) dari material 
karbon organik, misalnya berasal dari gas 
buangan dari kendaraan bermotor, asap dari 
industri, hasil kebakaran hutan, dari rumah 
tangga dan lain-lain. Karbonmonoksida 
merupakan parameter penting untuk 
dimonitoring karena berperanan penting 
pada proses kimia di atmosfer. Kedua 
parameter ini memberikan respon paling 
cepat apabila terjadi perubahan pada 
dinamika atmosfer akibat peningkatan kadar 
polutan udara.  

Sulfur dioksida (SO2) adalah salah satu 
gas yang sangat mudah terlarut dalam air, 
memiliki bau, dan tidak berwarna.  Pencemar 
sekunder yang terbentuk dari SO2, seperti 
partikel sulfat, dapat berpindah dan 
terdeposisi jauh dari sumbernya. SO2 dan 
gas-gas oksida sulfur lainnya terbentuk saat 
terjadi pembakaran bahan bakar fosil yang 
mengandung sulfur. Keberadaan Sulfur 
Dioksida (SO2) akan sangat dirasakan pada 
metabolisme tanaman. Hal ini karena SO2 
berperan dalam pembentukan hujan asam. 
Kejadian kabut asap pada bulan Agustus 
hingga Oktober 2015 bertepatan dengan 
tahap perkembangan durian pada stage 
pembentukan bunga dan perkembangan 
buah sehingga adanya kontaminasi oleh 
partikel asap menjadikan kualiatas buah 
durian sangat rendah saat itu (Andi, 2016) 

Merujuk pada sifatnya yang bergerak 
mengikuti peredaran massa udara atau 
pergerakan angin, sebaran kabut asap 
merupakan kejadian lintas batas 
(transboundary event). Dengan kata lain, 
Penyebaran konsentrasi kabut asap tidak 
hanya terjadi pada daerah-daerah di sekitar 
lokasi sumber polutan, namun 
penyebarannya sangat luas hingga menutupi 
beberapa wilayah lain. Hal ini menjadikan 
luasnya wilayah yang menjadi cakupan yang 
terkena imbas dari kabut asap.  

Dispersi atau penyebaran dan jumlah 
polutan yang diterima oleh suatu wilayah 
berbeda-beda menurut faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Salah satu model yang 
bisa digunakan untuk mengetahui sebaran 
partikel dari kabut asap serta trayektorinya 
adalah aplikasi Hysplit. Hysplit yang 
merupakan kependekan dari Hybrid Single 
Particle Lagrangian Integrated Trajectory 
Model merupakan model komputer untuk 
menghitung trayektori dan penyebaran 
polutan. Model ini dibangun oleh NOAA 
(National Oceanic and Atmospheric 
Administration) dan Biro Meteorologi 
Australia. 

Menilik konsentrasi partikel polutan yang 
sudah mencapai level BERBAHAYA, maka 
informasi tentang analisis kabut asap pada 
periode itu sangat dibutuhkan untuk 
memberikan gambaran umum tentang 

konsentrasi parameter kualitas udara di 
wilayah sumatera barat pada peristiwa kabut 
asap dan mengambil tindakan pencegahan 
untuk waktu yang akan datang. Ini juga bisa 
sebagai bahan pertimbangan mengambilan 
keputusan bagi pemerintah untuk mengambil 
langkah-langkah yang dianggap perlu. 

 
Metodologi 
 
Data  

Data yang digunakan untuk analisis 
studi kabut asap ini adalah data pada 
tangggal 22 hingga 31 Oktober 2015. 
Pemilihan waktu ini tidak lepas dari hiposesis 
awal bahwa pada periode tersebut 
merupakan puncak dari periode kabut asap 
tahun 2015. Untuk mendapatkan gambaran 
keadaan klimatologis kualitas udara terhadap 
tahun-tahun sebelumnya, digunakan data 
harian selama 5 tahun terakhir pada periode 
yang bulan sama.  

Data utama yang digunakan pada studi 
ini adalah data kualitas udara harian rata-rata 
periode kabut asap yang didapat dari hasil 
pengukuran yang dilakukan di stasiun GAW 
Bukit Kototabang. Data tersebut terdiri dari:  
a. Data harian konsentrasi PM10 
b. Data harian konsentrasi gas CO 
c. Data harian konsentrasi gas SO2 

Sebagai bahan analisis dispersi kabut 
asap akan digunakan data sebaran titik 
panas dan pola medan angin pada periode 
waktu yang telah dipilih tersebut. Data 
sebaran titik panas wilyah sumatera 
didapatkan dari laporan informasi sebaran 
titik panas (Hotspot) yang dikeluarkan oleh 
BMKG. Sedangkan untuk pola medan angin 
harian diperoleh dari 
http://www.bom.gov.au/australia/charts/archiv
e/index.shtml  
 
Metode Analisis 

Informasi sebaran titik hotspot tanggal 
22 hingga 31 Oktober 2015 akan dianalisis 
untuk data (titik panas) wilayah Sumatera 
yang mempunyai nilai Cofidence 
(Kepercayaan) 80% s.d 100 %. Nilai 
cofidensi tersebut akan mengindikasikan 
bahwa titik tersebut merupakan sumber asal 
yang memicu kabut asap. Data titik hotspot 
selanjutkan akan diplot sehingga diketahui 
sebaran terjadinya hotspot pada wilayah di 
Sumatera.  

Data harian kualitas udara yang 
digunakan untuk analisis terdiri dari data 
Konsentrasi PM10, SO2 dan CO. Pengukuran 
Konsentrasi PM10 di stasiun GAW Bukit 
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Kototabang menggunakan instrumen 
BAM  1020. konsentrasi PM10 dinyatakan 
sebagai mikrogram/meter kubik udara. 
Pengukuran konsentrasi gas SO2 dengan 
menggunakan instrumen Thermo Scientific 
Model 43i Trace Level Enhanced SO2 
Analyzer. Pengukuran konsentarsi CO 
dengan HORIBA APMA360 CO Analyzer, 
yang merupakan kerja sama dengan EMPA 
Swiss yaitu lembaga di bawah WMO yang 
bertugas sebagai kalibrator untuk peralatan 
CO.  

Analisis data parameter kualitas udara 
dilakukan dengan mengeplotkan data 
menjadi grafik sebaran konsentasi terhadap 
waktu (tanggal). Dari grafik sebaran data ini 
diketahui tingkat konsentrasi terhadap nilai 
ambang batas dari parameter kualitas udara 
dan dapat langsung diperbandingkan secara 
klimatologi dari tahun-tahun sebelumnya.  

Analisis selanjutnya akan dilakukan 
terhadap sebaran polutan dengan 
menggunakan bantuan dari aplikasi Hysplit. 
Pembuatan peta trayektori sebaran asap 
dengan menggunakan analisis Hysplit 
dengan berdasar dari lokasi hotspot terpilih 
yang mempunyai kofidence 80 - 100 %. Profil 
ketinggian sumber kabut asap yang 
digunakan untuk dispersi asap pada aplikasi 
Hysplit adalah pada ketinggina 100, 250 dan 
500 m. Sebagai bahan pendukung analisis 
Hysplit akan digunakan profil medan angin 
dominan pada 22 hingga 31 Oktober 2015, 
Profil medan angin ini juga sebagai verifikasi 
analisis dispersi dari aplikasi Hysplit terhadap 
kondisi medan angin sebenarnya saat itu. 
 
Hasil dan Pembahasan 

 
a. Analisis Hotspot. 
 

 

 

 
Gambar 1. (a) s/d (f): Sebaran Titik Panas Bulan 
Oktober 2015 wilayah Sumatera. 
 

Sebaran titik panas (Hotspot) telah 
terdeteksi pada tanggal 21 hingga 30 
Oktober 2015 dengan menggunakan sensor 
MODIS (Satelit Terra dan Aqua) seperti pada 
gambar 1 di atas. Untuk titik panas dengan 
kfidense 80- 100 % secara umum titik panas 
terjadi pada beberapa propinsi di Sumatera 
yaitu Propinsi Riau, Jambi dan Sumatera 
Selatan serta sebagian wilayah Propinsi 
Lampung dan Bengkulu walaupun 
intensitasnya kecil. Pada periode waktu 
tersebut tidak diketemukan titik panas 
dengan kofidense 80 - 100 % terjadi di 
wilayah Sumatera Barat.  

Selama periode tanggal 21-31 Oktober 
2015, kejadian titik panas terbanyak terjadi 
pada tanggal 22 dan 26 Oktober 2015 
dengan jumlahnya berturut-turut sebanyak 
215 dan 493 yang tersebar di 6 propinsi di 
Sumatera. Sedangkan kejadian titik panas 

(a) 

(b) 

(e) 

(f) 

(c) 

(d) 
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dengan kofidensi 80-100 % terbayak pada 
periode tersebut terjadi di Propinsi Sumatera 
Selatan dengan jumlah terbanyak pada 
tanggal 21 dan 26 mencapai 451 dan 369 
titik panas. Selanjutnya propinsi Jambi 
diketemukan sebanyak 111 titik panas dan 
pada Propinsi Riau sebanyak 35 titik panas 
terjadi pada tanggal 22 Oktober 2016. 
Peningkatan jumlah titik panas terjadi hingga 
tanggal 21 dan 26 Oktober 2015. Pada 
tanggal 27 tidak ada ditemukan titik panas 
dan selanjutnya jumlah titik panas setelah itu 
berangsur-angsur berkurang hingga tanggal 
31 Oktober 2015. 

 
b. Analisis Kualitas Udara pada Parameter 

CO , PM10 dan SO2 

 
Gambar 2. Grafik Konsentrasi CO Harian pada 
tahun 2015 terhadap Tahun Sebelumnya 
 

Konsentrasi karbon monoksida (CO) 
tahun 2015 terukur selama Bulan September 
hingga Oktober 2015 secara umum 
mempunyai nilai yang berfluktuatif dan 
beberapa kali mempunyai kecenderungan 
lebih tinggi dari kondisi 4 tahun terakhir pada 
bulan yang sama. Peningkatan konsentrasi 
CO mulai dominan terjadi pada 30 
September hingga akhir Bulan Oktober 2015. 
Periode puncak konsentrasi karbon 
monoksida terjadi pada tanggal 19 hingga 29 
Oktober 2015 dengan kenaikan berturut-turut 
konsentrasi dari nilainya 1053 hingga 2319 
ppb. Namun demikian, konsentrasi CO yang 
terukur di Stasiun GAW Bukit kototabang 
selam periode itu menunjukkan bahwa nilai 
tersebut masih jauh lebih rendah dari nilai 
ambang batas yang diperbolehkan (baku 
mutu) yaitu 10000 µg/L yang setara dengan 
10000 ppb. Sehingga nilai konsentrasi pada 
perioda waktu tersebut masih berada pada 
kondisi baik. 

 

Gambar  3. Grafik Konsentrasi PM10 Harian pada 
tahun 2015 terhadapTahun Sebelumnya. 
 

 
Grafik data PM10 memperlihatkan 

bahwa pada akhir Agustus hingga akhir 
bulan Oktober 2015 telah terjadi kenaikan 
nilai PM10 yang sangat signifikan jika 
dibandingkan terhadap tahun yang lainnya 
pada periode yang sama. Periode puncak 
peningkatan kadar PM10 tahun 2015 berturut-
turut terjadi pada awal hingga akhir bulan 
Oktober dengan nilainya mencapai 445 µg 
m-3 yang terjadi pada tanggal 26 Oktober 
2015. Berturut-turut pada tanggal 22 hingga 
28 Oktober 2015 konsentrasi PM10 berada di 
atas dari nilai ambang batas yang 
diperbolehkan sebesar 150 µg/L atau 150 
ppb. Periode waktu tersebut merupakan 
periode waktu keadaan kabut asap yang 
terparah selama tahun 2015 dimana jumlah 
konsentarsi PM10 saat itu sudah mencapai 
“Sangat Tidak Sehat” hingga “Berbahaya”. 
 

 
Gambar  4. Grafik Konsentrasi Surfur Dioksida 
(SO2) Harian pada tahun 2015 terhadap Tahun 
Sebelumnya 
 

Grafik nilai konsentasi yang berbeda 
terkait dengan kabut asap pada Agustus 
hingga Oktober 2015 terjadi pada grafik nilai 
konsentrasi SO2. Pada grafik di atas dapat 
diperhatikan bahwa pada periode kabut asap 
tidak terjadi peningkatan konsentrasi SO2. 
Peningkatan konsentrasi yang signifikant 
terjadi pada awal dan pertengahan bulan 
Nopember 2015. Konsentarsi yang terukur 
pada awal bulan Nopember sebesar 6.25 
ppb dan pada pertengahan bulan Nopember 
nilai konsentarsi SO2 sebesar 6.86 ppb. Nilai 
ini masih jauh dari konsentarsi ambang batas 
sehat udara ambien untuk gas Sulfur 
Dioksida (SO2) yaitu 365 ppb yang terukur 
pada kondisi standar (25OC dan 1 atm) 
selama 24 jam. Keberadaan konsentrasi 
Sulfur Dioksida (SO2) pada kondisi kabut 
asap akan berpengaruh terhadap tanaman. 
Dari analisis diketahui bahwa kondisi kabut 
asap tidak mempengaruhi keadaan tanaman 
dan kondisi kualitas udara pada saat itu 
sehingga tingkat konsentrasi SO2 “masih 
sangat baik”.

Ags 
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c. Analisis Dispersi Polutan dan Medan 
angin 
 

 

 

 
Gambar 5.  (a) s.d (f): Dispersi Polutan 
Menggunakan Aplikasi Hysplit Tanggal 22 hingga 
31Oktober 2015. 
 

Gambar dispersi polutan dengan 
menggunakan aplikasi Hysplit dapat dilihat 
pada gambar 5. Gambar tersebut diatas 

menunjukkan pola sebaran polutan 
berdasarkan 3 ketinggian yang berbeda yaitu 
warna “hijau” sebagai sebaran polutan untuk 
ketinggian 100 m,  warna ”biru” sebagai 
sebaran polutan pada ketinggian 250 m dan 
warna ‘merah” sebagai sebaran polutan pada 
ketinggin 500m. Untuk sample titik yang 
digunakan adalah dari Hotspot yang 
mempunyai kofidensi 100 % dan diupayakan 
pemilihan titik tersebut dapat mewakili 
keadaan umum sebaran pada wilayah 
tersebut. 

 

 
Gambar  6. (a) s.d (d): Profil Pola Angin Tanggal 
22 hingga 31Oktober 2015. 
 

Sebaran kabut asap (Hotspot) secara 
umum pada bulan Oktober 2016 di wilayah 
Prop. Riau, Prop. Sumatera Selatan dan 
Prop. Jambi mempunyai kecenderungan 
mengarah ke barat laut hingga barat dari 
lokasi sumber kabut asap. Dari analisis 
harian Hysplit diketahui bahwa pada bulan 
Oktober hingga sekitar tanggal 24 pola 
sebaran kabut asap mengarah barat laut dari 
lokasi hostpot. Sedangkan pada tanggal 25 
hingga 31 oktober 2015 menunjukan bahwa 
sebaran kabut asap ke barat dari lokasi 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 
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hotspot. Secara umum profil arah sebaran 
berdasarkan ketinggian hotspot menujukkan 
bahwa tidak ada perbedaan secara 
mencolok terhadap sebaran arah kabut asap 
sehingga dari sini sebaran kabut pada 
beberapa ketinggian menunjukan arah 
sebaran yang sama.  

Profil medan angin pada Oktober 2015 
masih mengindikasikan bahwa medan angin 
monsoon Australia masih cukup kuat. Untuk 
medan angin di wilayah sumatera adalah 
medan angin berasal dari tenggara yang 
terjadi hingga sekitar tanggal 24 Oktober 
2015. Selanjutnya dengan adanya tekanan 
rendah di wilayah India telah merubah 
orientasi arah angin sehingga untuk medan 
angin wilayah sumatera adalah medan angin 
dari sebelah timur baik itu berasal dari 
medan angin Australia maupun Asia hingga 
akhir Oktober 2015. Secara umum sebaran 
kabut asap yang dihasilkan dari aplikasi 
Hysplit sejalan dengan arah medan angin 
lapisan di atasnya. Perubahan arah sebaran 
kabut asap yang terjadi sekitar tanggal 25 
Oktober 2015 sejalan dengan perubahan 
arah medan angin saat itu yang mana pada 
saat itu terjadi pola tekanan rendah di 
perairan India. 
 
Kesimpulan 

Dari tulisan ini dapat diambil beberapa 
kesimpulan yaitu hasil pengukuran 
konsentarsi PM10, CO dan SO2 tanggal 21 
hingga 31 Oktober 2015 di Stasiun 
Pemantau Atmosfer Global (GAW) Bukit 
Kototabang, menunjukkan bahwa kabut asap 
yang terjadi pada periode tersebut sebagai 
peristiwa kabut asap yang terparah sejak 5 
tahun terakhir pada periode waktu yang 
sama.  

Kabut Asap tersebut memberikan 
dampak yang signifinat terhadap 
peningkatan konsentrasi PM10 dan CO, 
sedangkan untuk pengukuran SO2 tidak 
memberikan pengaruh signifikan.Hasil 
pengukuran konsentarsi PM10 
mengisyaratkan bahwa kualitas udara pada 
saat itu pada tingkat “Berbahaya” untuk 
kesehatan. Untuk pengukuran CO, 
peningkatan konsentrasi Gas CO masih 
berada pada level “Baik”, sedangkan untuk 
pengukuran Gas SO2 masih berada pada 
level “ Sangat Baik”. 

Kabut asap yang terjadi di wilayah 
Sumatera Barat berasal dari disperse hotspot 
yang ada di wilayah Sumatera Selatan dan 
sebagian dari wilayah Riau. 
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HUJAN ASAM DI CITEKO BOGOR DAN KEMAYORAN JAKARTA  
Leni Nazarudin 
 
Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara, BMKG Pusat Jakarta 
 
 
Abstrak. Menggunakan data ion sulfat dan 
ion nitrat yang tertampung di stasiun 
pengamatan kualitas udara di Citeko, Puncak 
Bogor dan di Kemayoran, Jakarta Pusat dari 
tahun 1993 – 2012, telah dilakukan 
perhitungan deposisi asam menggunakan 
teknik analisis kation dan anion dari sampel 
air hujan menggunakan metode ion 
kromatografi.   Wilayah Citeko yang berada 
di wilayah puncak Bogor telah terekspose 
hujan asam. Deposisi asam di Citeko  rata-
rata 10.5 meq/m2/bulan   setara dengan 5.04 
kg/ha/bulan dengan kisaran antara 6.11 – 
13.03 meq/m2/bulan.  Di Kemayoran, 
deposisi asam bulanan rata-rata sebesar 8.5 
meq/m2/bulan atau setara dengan 4.08 
kg/ha /bulan dengan kisaran antara 5.15 - 
15.2 meq/m2/bulan.  Di kedua lokasi,  jenis 
asam yang terdeposisi sebagian besar dari 
kontribusi asam sulfat masing masing 69.9% 
di Kemayoran dan 64.9 di Citeko.  Di 
Kemayoran, asam sulfat terdeposisi lebih 
banyak daripada di Citeko.  Nitrat terdeposisi 
lebih banyak di Citeko daripada di 
Kemayoran.  Berdasarkan data windrose 
bulanan dan normal tahunan di Citeko, 
kemungkinan telah terjadi transpor polutan 
SO2 dan NO2 yaitu dari wilayah DKI Jakarta, 
Depok, Tangerang dan sekitarnya ke wilayah 
puncak Bogor.  Vektor angin lokal (angin 
laut-darat) juga berperan dalam membawa 
polutan ke daerah Citeko di Puncak Bogor.  
 
Kata kunci: deposisi asam, pH air hujan, 
transport polutan, hujan asam, trend 
 
 
Pendahuluan 
 

Hujan asam adalah salah satu 
permasalahan yang ditimbulkan akibat polusi 
udara.  Hujan asam merupakan salah satu 
bentuk deposisi asam.  Deposisi asam 
adalah proses kembalinya polutan berupa 
asam-asam (terutama sulfat dan nitrat) dari 
udara ke bumi.  Deposisi asam dapat 
dibedakan menjadi deposisi basah dan  

 
 
 

deposisi kering.  Hujan asam adalah salah 
satu bentuk dari deposisi basah. Bila polutan 
dari berbagai sumber berupa gas SO2 dan 
NO2 dilepas ke atmosfer bereaksi dengan air 
(butir-butir air di awan) maka terbentuk 
larutan H2SO4 dan H2NO3 yang bersifat 
asam.  Hasil inventarisasi emisi pencemaran 
dan gas rumah kaca di Jabodetabek oleh 
Noor dan Sofyan (2012), diketahui bahwa  
penyumbang terbesar gas SO2 hampir 73% 
berasal dari kegiatan industri, diikuti oleh 
kegiatan transportasi (24%). Penyumbang 
gas NO2 terbesar adalah kegiatan 
transportasi (92%), kegiatan industri 5% dan 
rumah tangga (1%).    
 
Air hujan alami yang turun ke bumi 
mempunyai pH sedikit asam, karena reaksi 
air dengan CO2 yang menghasilkan asam 
karbonat yang bersifat asam.  Oleh 
karenanya air hujan alami mempunyai pH 
sedikit asam yaitu sekitar 5.6.  Nilai pH ini 
merupakan nilai pH standar air hujan normal 
yang ditetapkan oleh WMO.  Kalau diukur 
pHnya, hujan asam mempunyai nilai pH yang 
kurang dari 5.6. 
 

Permasalahan yang ditimbulkan oleh 
hujan asam cukup kompleks.  Selain 
berbahaya untuk kesehatan manusia bila 
terhirup, dampak paling besar terhadap 
lingkungan. Asam-asam yang terdeposit 
menimbulkan masalah lingkungan, yaitu  
meningkatkan keasaman tanah, air danau 
dan lainnya, yang kemudian mengganggu 
kehidupan tanaman dan makhluk hidup air.  
Selain itu akan merusak bangunan, 
monumen serta peralatan berbahan metal.  
Dampak yang ditimbulkannya terhadap 
lingkungan dipengaruhi oleh besarnya crical 
load dari lingkungan tersebut. Menurut 
Holper (1996), critical load adalah jumlah 
tertinggi polutan (hujan asam) dimana 
ekologi dapat bertahan sebelum 
menunjukkan degradasi yang dapat diukur.  
 

Hujan asam yang turun di suatu tempat 
tidak mutlak berasal dari lokasi yang 
bersangkutan.  Gas-gas yang berasal dari 
sum   ber polutan yang beraksi dengan air di 
awan dapat terbawa angin keluar dari daerah 
sumbernya.  Air hujan yang mengandung 
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asam  bisa jatuh di wilayah rural yang berada 
jauh dari wilayah urban yang menghasilkan 
polutan karena terbawa angin.  Wilayah rural 
umumnya adalah wilayah yang jauh dari 
perkotaan yang sebagian besar adalah 
daerah pertanian.  Hujan asam akan 
berdampak pada lahan dan tanaman 
pertanian yang tumbuh disana.  Oleh karena 
itu dampak hujan asam mencakup wilayah 
yang luas tidak hanya lokal tapi berskala 
messo dan regional. 
 

Jakarta merupakan kota metropolitan 
yang juga merupakan pusat industri, 
perdagangan dan pemerintahan menjadikan 
Jakarta sebagai  salah satu kota besar di 
dunia dengan tingkat polutan yang tinggi. 
Hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 
1987-1988 di DKI Jakarta menunjukkan nilai 
pH air hujan berada pada kisaran 4,25 – 
7,00(Hermantyo. 1989).  Hal ini 
mengindikasikan bahwa hujan asam sudah 
terjadi di wilayah Jakarta.  Hasil pengamatan 
terhadap pH air hujan di wilayah Jakarta 
selama kurun waktu 11 tahun (1996-2006), 
Nilai pH tahunan air hujan di stasiun 
Kemayoran  Jakarta berkisar antara 4,68 
sampai 5,50.  Besarnya deposisi asam 
tahunan rata-rata di Kemayoran Jakarta 
adalah 164,93 meq/m2/th dan berkisar antara 
96,55 – 354,74 meq/m2/th atau 46,35 – 
170,28 kg/ha/th (Leni, 2009).  Posisi Jakarta 
di pesisir pantai memungkinkan terjadinya 
mekanisme transport polutan sumber hujan 
asam yang terbawa angin ke wilayah yang 
lebih tinggi melalui mekanisme konveksi 
orografis.  Oleh karenanya wilayah lebih 
tinggi di sekitar Jakarta patut dicurigai 
menerima hujan asam yang cukup tinggi.  
Wilayah Puncak Bogor merupakan wilayah 
yang secara posisi menghadap ke teluk 
Jakarta. 
 

Pengamatan terhadap kualitas air yang 
hujan secara kontinu merupakan salah satu 
tugas BMKG.  Titik pengamatan kualitas air 
hujan wilayah Jakarta yang memiliki data 
dengan series yang cukup panjang adalah di 
stasiun pengamatan Kemayoran Jakarta 
Pusat.  Data tersebut dijadikan data referensi 
kualitas air hujan di wilayah DKI Jakarta.  Di 
wilayah puncak Bogor terdapat Stasiun 
Meteorologi Citeko. Stasiun ini dibangun 
pada tahun 1996.  Terletak di dataran tinggi 
menuju daerah puncak Cipanas Jawa Barat 
tepatnya di desa Cibereum.  
 

Kajian ini mempunyai beberapa tujuan, 
antara lain: Untuk mengetahui besarnya 
hujan asam yang terjadi di Kemayoran dan 
Citeko selama kurun waktu 20 tahun (1993-
2012), dan untuk mengetahui tren 
(kecenderungan)nya apakah terjadi 

peningkatan atau penurunan deposisi asam 
dan pH air hujan dari tahun ke tahun. 
 
Metodologi  
 

Penelitian ini dilakukan di Jakarta pada 
bulan Januari sampai Desember 2015.  
Dalam penelitian ini digunakan data kualitas 
air hujan yang tertampung di stasiun BMKG 
Kemayoran (Jakarta Pusat) yang terletak 
pada Lintang -6.18 , Bujur 106.83 pada 
ketinggian 4 m di atas permukaan laut, dan di 
stasiun Meteorologi Citeko (Bogor) yang 
terletak pada Lintang -6.70, Bujur 
106.85pada ketinggian 920 m di atas 
permukaan laut (Gambar 1). Data ini 
merupakan hasil analisis terhadap air hujan 
yang dilakukan oleh Laboratorium Kualitas 
Udara BMKG Jakarta yang terdiri dari data 
pH air hujan, konsentrasi ion  sulphat (SO4

-2) 
dan ion nitrat (NO3

-) serta  data curah hujan.  
Semuanya adalah data mingguan dari tahun 
1993 sampai 2012. Teknik analisis kation 
dan anion dari sampel air hujan 
menggunakan metode ion kromatografi.  
Metode ion kromatografi dalam menganalisis 
air hujan dapat dilihat di dalam pustaka 
(Asiati, Budiwati dan Avia, 2001).    

Penelitian ini dilakukan dalam 
beberapa tahapan.  Tahap pertama adalah 
perhitungan nilai deposisi asam di kedua 
lokasi (Kemayoran dan Citeko). Masing-
masing series data dikumpulkan dan 
diinventarisasi.  Kemudian dilakukan 
perhitungan deposisi asam menggunakan 
rumus: Deposisi (bulanan atau tahunan) = 
VWM x CH.  Deposisi adalah fluks deposisi 
asam sulfat/nitrat dalam satuan meq/m2/th 
dan VWM adalah volume weight mean dan 
CH adalah curah hujan.  VWM dihitung 
dengan rumus: konsentrasi ion x volume 
sampel.  Konsentrasi ion adalah data 
mingguan konsentrasi ion SO4

-2 dan NO3
- 

dalam mg/l yang tertampung dalam tabung 
penampung sampel air hujan yang 
berdiameter 20,32 cm.  Tinggi air hujan 
dalam tabung sampel dikonversi ke volume 
sampel. Nilai VWM mingguan untuk masing-
masing ion dikumulatifkan untuk memperoleh 
nilai VWM bulanan dan VWM tahunan.  
Kedua nilai tersebut digunakan untuk 
menghitung deposisi bulanan dan deposisi 
tahunan yang merupakan nilai kumulatif 
deposisi asam dari nitrat dan dari sulfat 
kemuudian dibuat grafik rata-rata deposisi 
asam bulanan sepanjang series data (nilai 
median, kuartil 1 dan kuartil 2).  Nilai pH 
mingguan dirata-ratakan untuk memperoleh 
nilai pH bulanan, kemudian dibuat grafik rata-
rata pH bulanan (median, kuartil 1 dan kuartil 
2).  Menggunakan nilai deposisi asam 
tahunan, dihitung persentase masing-masing 
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(deposisi asam dari sulfat dan nitrat) 
terhadap nilai total deposisi asam.  

 
Gambar 1. Posisi stasiun Citeko dan 
Kemayoran 

Tahap kedua adalah analisis 
kecenderungan terhadap data pH dan 
deposisi asam (bulanan dan tahunan).  
Analisis kecenderungan menggunakan  uji 
Mann-Kendall untuk menguji kecenderungan 
dan menggunakan metode non parametrik 
Sen untuk mengestimasi slope dari 
kecenderungan linier.  Uji Mann-Kendall 
adalah uji non parametrik yang tidak 
membutuhkan data yang terdistribusi normal. 
Test ini digunakan untuk menganalisis 
signifikansi dari semua kecenderungan 
(Aldrian dan Djamil, 2008). Perhitungan uji 
kecenderungan Mann-Kendall terhadap data 
deposisi asam dan pH menggunakan 
makesens excel template application (Salmi, 
Maata,  Anttila , Ruoho-Airola  dan Amnell, 
2002).  Uji Mann-Kendall dapat diaplikasikan 
bila nilai data time seriesxi  diasumsikan 

mengikuti model:xi f (t ) .  Fungsif(t) 
adalah peningkatan atau penurunan yang 

kontinyu,diasumsikanberasal dari distribusi 
yang sama dengan rata-rata 0.  Oleh karena 
itu diasumsikan varians dari distribusi 
konstan dengan waktu.  Akan diuji hipotesis 
nol (H0) bahwa tidak ada kecenderungan dan 
hipotesis alternatif (H1) yang menyatakan  
terdapat kecenderungan peningkatan atau 
penurunan. Dalam perhitungan yang 
menggunakan time series dengan jumlah 
data kurang dari 10 digunakan uji S, dan 
untuk jumlah data 10 atau lebih digunakan 
statistik Z. Uji kecenderungan Mann-Kendall 
menggunakan beberapa level signifikansi 
yaitu 0,1; 0,05; 0,01 dan 0,001. 

Hasil dan Pembahasan  
A. Deposisi asam dan pH air hujan 

bulanan 

Dari hasil perhitungan deposisi asam 
bulanan dari tahun 1993-2012 dan 
pengukuran pH air hujan di Kemayoran dan 
Citeko diperoleh nilai rata-rata seperti 
ditunjukkan oleh Gambar 2-5. Rata-rata 
Curah hujan bulanan (1996-2012) 
ditunjukkan oleh Gambar 6. 
 

 
 

 
 
Gambar 2. Deposisi asam total bulanan (nilai 
median) yang ditunjukkan oleh garis solid 
merah di   Kemayoran (atas) dan Citeko 
(bawah).    Garis putus –putus paling atas 
adalah nilai quartile 3 dan garis putus-putus 
paling bawah adalah nilai quartile 1. 
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Gambar 3.  Curah hujan bulanan (nilai median) 
yang ditunjukkan garis solid merah di   
Kemayoran(atas) dan Citeko (bawah).    Garis-
putus –putus paling atas adalah nilai quartile 3 
dan garis putus-putus paling bawah adalah 
nilai quartile 1. 
 

Rata-rata bulanan deposisi asam di  
Citeko lebih besar daripada Kemayoran 
dengan variasi bulan ke bulan yang lebih 
besar di Kemayoran (Gambar 2).  Deposisi 
asam bulanan rata-rata data dari 1996-2012, 
sebesar 8.5 meq/m2/bulan atau setara 
dengan 4.08 kg/ha /bulan dengan kisaran 
antara 5.15 - 15.2 meq/m2/bulan di 
Kemayoran dan rata-rata 10.5 meq/m2/bulan   
setara dengan 5.04 kg/ha/bulan dengan 
kisaran antara 6.11 – 13.03 meq/m2/bulan di 
Citeko.  Deposisi asam di Citeko sepanjang 
tahun konsisten di atas 5 meq/m2/bulan 
(Gambar 2).  Deposisi asam bulan Januari di 
Kemayoran paling tinggi sedangkan di Citeko 
tertinggi pada bulan Februari dan April. 
Deposisi terendah di Kemayoran terjadi 
bulan Agustus dan bulan Juli di Citeko. Pola 
umum deposisi asam bulanan hampir 
mengikuti pola curah hujan (Gambar 3). 
Namun tidak selalu pada curah hujan yang 
rendah deposisi asam juga rendah, seperti 
pada bulan-bulan musim kemarau tergantung 
pada konsentrasi ion sulfat dan nitrat yang 
terkandung dalam air hujan.  Besarnya 
deposisi asam  dihitung dari ion sulfat (SO4

-2) 
dan ion nitrat (NO3

-) yang terlarut dalam air 
hujan, yang merupakan hasil perkalian rata-
rata berat volume (VWM) masing-masing ion 
dengan curah hujan (Gillet, 2007). 

 

 

Gambar 4. pH air hujan (median) garis solid 
merah yang ditunjukkan di Kemayoran (atas) 
dan Citeko (bawah).    Garis-putus –putus 
paling atas adalah nilai quartile 3 dan garis 
putus-putus paling bawah adalah nilai quartile 
1.  

Nilai pH air hujan bulanandi 
Kemayoran dan Citeko dibawah nilai pH air 
hujan normal 5.6.  Artinya hujan asam terjadi 
sepanjang tahun di kedua lokasi tersebut 
(Gambar 4).  Nilai pH air hujan di Kemayoran 
rata-rata 5.00    dengan kisaran antara 4.59 – 
5.30   dan di Citeko pH rata-rata  5.06   
dengan kisaran antara 4.75 – 5.47.  Dilihat 
dari nilai pH air hujan yang terukur, nilai pH 
air hujan tidak terlalu berbeda jauh antara 
Kemayoran  dengan Citeko.  Nilai pH 
biasanya berbanding terbalik dengan 
besarnya deposisi asam, karena semakin 
besar asam yang terdeposisi maka semakin 
rendah pH.  Tapi nilai pH sangat tergantung 
pada keseimbangan asam dengan basa. Bila 
di dalam air hujan juga terlarut basa-basa 
dengan konsentrasi cukup tinggi, nilai pH air 
hujan akan lebih besar walaupun kadar 
asamnya cukup tinggi (Hara, 2009). 

Dari hasil pengukuran pH dan 
perhitungan deposisi asam di Kemayoran 
(Jakarta Pusat) dan Citeko (Puncak Bogor), 
menunjukkan bahwa kedua lokasi telah 
terekspos hujan asam.  Deposisi asam rata-
rata bulanan di Citeko cenderung lebih besar 
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daripada di Kemayoran. Kemungkinan 
proses transpor polutan sudah terjadi.  
Daerah Kemayoran yang berada di pusat 
kota Jakarta yang menjadi pusat kegiatan 
transportasi dan industri, menjadi sumber 
polutan SO2 dan NO2.   Kemungkinan gas 
SO2 dan NO2 yang bereaksi dengan air di 
dalam awan terbawa angin dalam 
mekanisme angin laut dan terbawa angin 
dalam proses konveksi orografis  ke arah 
puncak akibatnya di wilayah puncak yang 
diwakili oleh daerah Citeko menunjukkan nilai 
deposisi asam yang cukup tinggi dan nilai pH 
air hujan yang rendah.  Menurut Darmanto 
dan Sofyan (2011), pola angin di Jakarta 
pada bulan Agustus dan bulan Januari 
memiliki perbedaan yang signifikan. Menurut 
Darmanto dan Sofyan (2011), pada bulan 
Agustus, angin sinoptik muson 
timur/Australia bergerak dari arah selatan ke 
utara P. Jawa. Deretan pegunungan di 
daerah selatan P. Jawa (>3000m dpl) 
menghalangi hembusan angin sinoptik 
sehingga pada bulan Agustus angin lokal 
(angin laut/darat) lebih berpengaruh pada 
distribusi polutan. Oleh karena itu, pencemar 
terdistribusi ke selatan (inland) pada siang 
hari dan ke utara (offshore) pada malam hari.  
Sebaliknya, pada bulan Januari angin 
sinoptik muson barat/Asia yang bergerak dari 
barat tidak memiliki penghalang sehingga 
angin sinoptik mempengaruhi vektor angin 
lokal.  Jadi pada pergerakan angin lokal 
(angin laut/darat) sangat berpengaruh 
berperan dalam distribusi pencemar terutama 
pada bulan Januari sedangkan pada bulan 
Agustus vektor angin lokal dipengaruhi oleh 
angin sinoptik muson barat. 

Deposisi asam sulfatbulanan mengikuti 
pola yang relatif sama dengan deposisi total.  
Deposisi sulfat tertinggi pada bulan Januari di 
Kemayoran dan bulan Februari di Citeko 
(Gambar 5).  Deposisi asam sulfat rata-rata 
bulanan di Kemayoran sebesar 8.75 
meq/m2/bulan atau setara dengan 4.20 
kg/ha/bulan, di Citeko sebesar 8.11 
meg/m2/bulan atau setara dengan 3.84 
kg/ha/bulan. Deposisi asam nitrat bulanan 
tertinggi di Kemayoran terjadi pada bulan 
Maret  sebesar 3.5 meq/m2 dan rata-rata 
4.02 mq/m2/bulan atau setara dengan 1.92 
kg/ha/bulan.  Terdapat 3 puncak deposisi 
nitrat yaitu bulan Maret, Juli dan Nopember.  
Di Citeko, deposisi asam nitrat bulanan 
tertinggi pada bulan Maret dan Nopember 
(Gambar 6) dengan rata-rata sebesar 4.3 
meq/m2/bulan atau setara dengan 2.05 
kg/ha/bulan.  

 

 

Gambar 5. Deposisi asam sulfat bulanan (nilai 
median) yang ditunjukkan garis solid merah di   
Kemayoran (atas) dan Citeko (bawah).    Garis-
putus –putus paling atas adalah nilai quartile 3 
dan garis putus-putus paling bawah adalah 
nilai quartile 1. 

Di kedua lokasi peneltian, deposisi 
asam dari sulfat berkontribusi lebih besar 
terhadap deposisi total daripada deposisi 
asam nitrat.  Hasil penelitian Xu Yu (1987), 
Di China 80% atau lebih, SO2 berubah 
menjadi ion SO4

- di titik-titik air di awan.  Ion 
sulfat yang terkandung dalam air hujan tidak 
hanya berasal dari SO2 saja melainkan dapat 
berasal dari sumber sulfat aerosol.  Proses 
oksidasi SO2 menjadi SO4

2- dengan 
kecepatan 3 2%/ jam di titik-titik awan atau 
kabut air (Jacob et al.,1987) dalam Budiwati, 
Sofiati, Gusnita dan Mulyani (2002) dan SO2 
mempunyai residence time 2,4 hari 
sedangkan SO4

2- mempunyai residence time 
4,7 hari (Meszaros, 1993) dalam Budiwati et 
al (2002), maka penyebaran SO2 hanya 
berskala local dan regional. Bila SO2 yang 
berubah menjadi SO4

2- adalah 80% (Xu Yu, 
1987) dengan kecepatan 3 %/jam, berarti 
dibutuhkan waktu 1 hari 3 jam. 
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Gambar 6. Deposisi asam nitrat bulanan (nilai 
median) yang ditunjukkan garis solid merah di   
Kemayoran (atas) dan Citeko (bawah).    Garis 
putus –putus paling atas adalah nilai quartile 3 
dan garis putus-putus paling bawah adalah 
nilai quartile 1. 

Asam sulfat terdeposisi lebih banyak di 
Kemayoran daripada di Citeko. Sebaliknya 
asam nitrat lebih banyak terdeposisi di 
Citeko.  Asam sulfat berasal dari gas SO2 
yang bereaksi dengan uap air.  Gas SO2 
terutama dihasilkan dari kegiatan industri 
termasuk Large Point Source (LPS) dan 
pembangkit listrik. Hasil inventarisasi emisi di 
DKI Jakarta dan Bodetabek, SO2 yang 
disumbangkan sektor industri  sebesar 
78.22% dan 21.73 dari sektor transportasi.  
Di Bodetabek, sektor industri menyumbang 
50.15% SO2 dan 46.22% dari sektor 
transportasi (Darmanto dan Sofyan, 2011).  
Artinya emisi SO2 di DKI Jakarta lebih besar 
daripada wilayah Bodetabek,  selain itu ion 
sulfat juga disumbangkan dari aerosol sulfat. 

B. Rata-rata deposisi asam, pH air hujan 
dan curah hujan tahunan 
 

Kumulatif dari data bulanan diperoleh 
besaran deposisi asam sulfat, deposisi asam 
nitrat dan deposisi total di dua lokasi.  Nilai 
rata-rata  dari series data tahun 1993-2012 
beberapa parameter, diberikan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1.  Nilai beberapa parameter di 
Kemayoran dan Citeko 

No Parameter
Kemayoran 

Jakarta
Citeko                
(Bogor)

1
Deposisi total 

(meq/m2/tahun) 135.17 143.87

2
Deposisi Sulfat 
(meq/m2/tahun) 94.49 93.41

3
Deposisi Nitrat 
(meq/m2/tahun) 40.68 50.47

4

Prosentasi 
deposisi sulfat 

(%) 69.9 64.92

5 pH air hujan 5 5.07

6
Curah Hujan 
(mm/tahun) 1813 3131  

 
Deposisi asam total tahunan di Citeko 

juga lebih besar daripada di Kemayoran. 
Sebagian besar deposisi asam adalah 
kontribusi dari sulfat, 69.9 % di Kemayoran 
dan 64.92 persen di Citeko.  Deposisi nitrat 
tahunan lebih besar di Citeko dibanding 
Kemayoran dan sebaliknya untuk deposisi 
sulfat.  pH air hujan yang tertampung di 
Kemayoran (5.0)  tidak terlalu berbeda jauh 
dengan pH air hujan di Citeko (5.07).  
Kemungkinan  telah terjadi mekanisme 
transport asam yang terbawa angin yang 
berasal dari daerah sumber yaitu DKI Jakarta, 
depok, Tangerang dan sekitarnya ke wilayah 
timur dan selatan. Pergerakan angin yang 
masuk ke wilayah Citeko dapat diketahui dari 
peta windrose normal arah dan kecepatan 
angin berdasarkan data rata-rata tahun 
1981-2010 (BMKG, 2013).  Rata-rata 
tahunan angin yang masuk dominan (30%) 
berasal dari arah barat dengan kecepatan 
dominan 1-3 knot dan 4-6 knot dan 20% 
berasal dari barat laut dengan kecepatan 1-3 
knot (Gambar 7). Kondisi ini terjadi hampir 
sepanjang tahun dari bulan Januari sampai 
Desember. Jadi sepanjang tahun angin yang 
dominan masuk ke wilayah citeko berasal 
dari Barat dan Barat laut.   Wilayah barat dan 
barat laut terdapat banyak pabrik dan industri 
di antaranya pabrik besi dan baja.  SO2 
berasal dari pemakaian batubara yang 
digunakan dalam kegiatan industri, 
transportasi dan lain-lain.  Dalam proses 
industri besi dan baja banyak dihasilkan SO2.  
Karena pengaruh dari kelerengan lokal, 
kemungkinan efek pesisir, jangkauan alat 
dan variabilitas temporal dari angin 
perhitungan windrose tidak selalumewakili 
pergerakan riil angin di wilayah tersebut 
(BMKG, 2013). Efek angin lokal (angin darat 
dan angin laut) oleh pengaruh letak Citeko 
yang berada pada lereng pegunungan yang 
menghadap langsung ke teluk Jakarta 
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mungkin juga menjadi penyebab wilayah ini 
banyak menerima polutan. 

Gambar 7.  Windrose Stasiun Meteorologi 
Citeko 
C. Trend deposisi asam dan pH air hujan 

bulanan dan tahunan 
 

Hasil Uji kecenderungan Mann-Kendall 
terhadap data deposisi asam dan pH air 
hujan bulanan dari periode 20 tahun data 
(1993-2012) di Kemayoran diberikan pada 
Tabel 2.  Deposisi Total dan deposisi  sulfat 
meningkat sebesar masing-masing  0.5 
meq/m2/tahun  dan 0.41 meq/m2/tahun 
secara signifikan pada α = 5% pada bulan 
September.  Dengan demikian selama kurun 
waktu 20 tahun telah terjadi peningkatan 
deposisi total sebesar 10 meq/m2/tahun yang 
disumbang oleh  peningkatan deposisi sulfat 
sebesar 8.2 meq/m2/th.  Deposisi nitrat 
meningkat secara signifikan α = 5% pada 
bulan Mei dan September masing-masing 
sebesar 0.17 dan 0.15 meq/m2/tahun. Oleh 
karena itu telah terjadi peningkatan sebesar 
masing-masing 3.4 dan 3.0 meq/m2/tahun 
pada bulan Mei dan September.  Penurunan 
pH air hujan bulanan signifikan pada α = 5% 
terjadi pada bulan Mei dan Desember 
masing-masing dengan laju penurunan 
0.06/tahun dan 0.07/tahun.  Peningkatan 
deposisi asam dan penurunan pH yang 
cukup signifikan akibat peningkatan polutan 
perkusor hujan asam di atmosfer yang akan 
berdampak pada lingkungan.  Peningkatan 
polutan di atmosfer juga akan berpengaruh 
langsung atau tidak langsung pada 
perubahan iklim.   

Di Citeko, peningkatan deposisi total 
dan deposisi sulfat secara signifikan pada 
bulan Agustus, Oktober dan Nopember  α = 
5% dan peningkatan deposisi sulfat saja 
pada bukan Mei.  Peningkatan deposisi nitrat 
secara sangat signifikan pada  α = 10 % 
pada bulan September.  Sedangkan pH tidak 
menunjukkan penurunan secara signifikan.   

Hasil Uji kecenderungan Mann-Kendall 
terhadap data deposisi asam dan pH air 
hujan tahunan dari periode 20 tahun data 
(1993-2012) di Kemayoran dan Citeko. 
diberikan pada Tabel 3.  Deposisi asam total, 
deposisi asam sulfat, asam nitrat dan pH,  di 
Kemayoran tidak menunjukkan 
kecenderungan yang signifikan.  Di Citeko 

deposisi asam nirat meningkat secara 
signifikan pada α = 5% sebesar 1.67 
meq/m2/tahun.  
 
Tabel 2 . Hasil uji kecenderungan  Mann-
Kendall terhadap data deposisi asam dan pH 
air hujan    bulanan (tanda + ,* dan 
**menunjukkan level signifikasi Mann-Kendall 
yaitu 0.1, 0.05 dan 0.01) 

Bulan
sign. B sign B sign B sign B sign. B sign B sign B sign B

Jan 0.40 0.42 0.02 -0.01 -0.27 0.13 0.02 -0.01
Feb + 0.76 + 0.58 0.11 -0.02 0.75 0.21 0.06 0.01
Mar 0.41 0.37 0.03 -0.01 0.43 0.25 -0.01 0.01
Apr 0.09 0.10 0.07 -0.03 0.01 0.03 -0.02 -0.01
Mei 0.48 0.48 * 0.17 * -0.06 0.39 * 0.39 0.09 0.01
Jun 0.05 0.14 -0.02 + -0.07 0.30 0.09 0.04 0.00
Jul -0.51 -0.41 -0.10 -0.01 0.22 0.04 -0.03 0.02
Ags -0.03 -0.03 0.04 -0.03 * 0.84 * 0.61 0.15 0.05
Sep * 0.50 * 0.41 * 0.15 0.01 + 0.66 + 0.46 ** 0.26 -0.02
Okt 0.31 0.20 0.12 -0.02 * 0.69 * 0.58 0.19 -0.02
Nop -0.01 0.09 -0.06 -0.04 + 0.86 * 0.57 0.24 0.02
Des 0.32 0.34 0.00 * -0.05 0.45 -0.01 -0.01 0.01

Deposisi total Deposisi sulfat Deposisi nitrat pH
Kemayoran

Deposisi total Deposisi sulfat Deposisi pH
Citeko

 

Tabel 3 . Hasil uji kecenderungan  Mann-
Kendall terhadap data deposisi 
asam  dan pH air hujan   tahunan 
(tanda + ,* dan **menunjukkan 
level signifikasi Mann-Kendall yaitu 
0.1, 0.05 dan 0.01) 

 

Sign. B Sign. B

1 Deposisi Sulfat 4.03 + 4.36

2 Deposisi Nitrat 3.32 * 1.67

3 Deposisi Total 0.71 + 6.28

4 pH -0.03 -0.03

No Parameter

Kemayoran Citeko

 

Kesimpulan  
 

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat 
disimpulkan bahwa wilayah Citeko yang 
berada di wilayah puncak Bogor telah 
terekspose hujan asam.  Asam yang 
terdeposisi di Citeko lebih banyak dibanding 
asam yang terdeposisi di Kemayoran. 
Komposisi asam yang terdeposisi lebih 
banyak hasil kontribusi sulfat daripada 
nitrat.Di Kemayoran, asam sulfat terdeposisi 
lebih banyak daripada di Citeko.  Nitrat 
terdeposisi lebih banyak di Citeko daripada di 
Kemayoran.Berdasarkan data windrose 
bulanan dan normal tahunan di Citeko, 
kemungkinan telah terjadi transpor polutan 
SO2 dan NO2 yaitu dari wilayah DKI Jakarta, 
Depok, Tangerang dan sekitarnya ke wilayah 
puncak Bogor.  Vektor angin lokal (angin 
laut-darat) juga berperan dalam membawa 
polutan ke daerah Citeko di Puncak Bogor. 
Deposisi asam cenderung meningkat secara 
signifikan dari di Kemayoran pada bulan 
September dan pH menurun secara 
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signifikan pada bulan Mei dan Desember Di 
Citeko, deposisi asam cenderung meningkat 
secara signifikan pada bulan Agustus dan 
Oktober.  Trend Nilai pH air hujan di Citeko 
tidak signifikan.  Deposisi asam nitrat 
meningkat secara signifikan sebesar 1.67 
meq/m2/tahun di Citeko. 

Perlu dilakukan studi trajektory polutan 
sehingga dapat ditelusuri asal polutannya.  
Serta perlu dilakukan studi seberapa besar 
dampak hujan asam di wilayah Puncak 
Bogor terhadap lingkungan mengingat 
wilayah ini juga merupakan wilayah 
perkebunan dan budidaya hotikultura. 
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