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Umum
Data meteorology sangat penting didalam analisa
hidrologi pada suatu daerah aliran, karena meteorology
erat hubungannya dengan karakteristik daerah aliran .
Meteorologi adalah suatu studi kondisi cuaca dan iklim
dari suatu daerah.
CUACA adalah kondisi meteorology yang ada pada
suatu daerah aliran dilihat pada waktu sesaat (specific
time).

IKLIM adalah rata – rata dari cuaca ini dilihat sepanjang
tahun akan kdidapat suatu kondisi meteorology .
Data meteorology adalah didapat dari hasil
pengukuran –pengukuran temperature (suhu) udara
dan tanah, kelembaban udara , tekanan udara, energi
dan lama penyinaran matahari, penguapan dan hujan.

TEMPERATUR
Suhu udara dapat disebut sebagai ukuran derajat
panas udara. Beberapa faktor yang mempengaruhi
suhu udara diantaranya: tinggi tempat, daratan
atau lautan, radiasi matahari, indeks datang
matahari, angin.
Suhu udara umumnya diukur berdasarkan skala
tertentu menggunakan termometer. Satuan suhu
udara di Indonesia umumnya derajat Celsius (oC).
(Negara Lain :satuan Fahrenheit (oF), Reamur(oR)
atau Kelvin (oK).
Hubungan (toC) dengan skala yang lain adalah :
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Untuk melaksanakan pengukuran suhu udara di pos
klimatologi dapat menggunakan alat ukur suhu sebagai
berikut :
1. termometer merkuri biasa (ordinary thermometer)
2. termometer maksimum dan termometer minimum
3. termohigrograf, alat pencatat suhu dan kelembaban
udara secara otomatis.

Temperatur udara adalah salah satu variabel yang
mempengaruhi besarnya hujan, evaporasi dan transpirasi.
Temperatur diukur dengan temperatur yang diletakkan
disuatu tempat yang dilindungi terhadap sinar matahari,
angin dan hujan yang disebut Sangkar Meteorologi.
Dengan ketinggian 1,20 m diatas permukaan tanah.
Ukuran sangkar meteo cukup 0,80 x 0,60 x 0,60 m dan
dibuat dari kayu, berdinding jalusi dan dicat putih.

Deskripsi sangkar meteorologi :
bangunan tempat meletakkan alat-alat meteorologi sehingga alat-alat itu aman
terlindung, baik dr sinar matahari langsung maupun dr gangguan lain

a. Termometer merkuri biasa
Termometer merkuri biasa, umumnya digunakan untuk pengamatan
rutin, terutama dalam menentukan suhu pada saat memasang
kertas grafik suhu pada termohidrograf atau dalam pengecekan
suhu. Pembacaan berkisar anatar -20oC sampai + 50oC dengan
skala setiap 0,20 oC.
b. Termometer maksimum
Termometer maksimum dipasang horisontal agak miring sebesar 2,5
– 5 derajat karena adanya pengaruh tegangan permukaan.
Umumnya mempunyai panjang 290 mm, diameter ± 18 mm,
pembagian skala sampai ½ derajat dan dapat mengukur suhu
maksimum berkisar antara -30oC sampai + 50oC. Termometer ini
berisi cairan air raksa yang dilengkapi bagian pemyempitan.
c. Termometer minimum
Termometer minimum dipasang horisontal disebelah bawah
termometer maksimum. Umumnya mempunyai panjang 290 mm,
diameter 18 mm, pembagian skala sampai ½ derajat dan dapat
mengukur suhu minimum berkisar antara - 40oC sampai + 40oC.
Termometer ini berisi cairan alkohol.

d. Termohigrograf.
Alat ini mencatat suhu udara dan kelembaban udara
secara otomatis pada suatu grafik yang telah ditentukan
skalanya. Termohigrograf dipasang dalam sangkar meteo.
Umumnya setiap seminggu sekali diperlukan penggantian
kertas grafik.
Rekaman data pada kertas grafik termohigrograf harus
selalu dicek dari pembacaan temperatur bola basah dan
bola kering yang terpasang pada alat psikrometer standar
(Psychometer Standar) untuk mengecek kelembaban
udara dan termometer biasa untuk mengecek suhu udara.

Perhitungan suhu udara
Bila pengukuran suhu tidak menggunakan termohigrograf, data
temperatur udara dalam sehari dibaca minimal sekali yaitu sekitar
jam 07.00 – 08.00 pagi hari waktu setempat. ( termometer merkuri )
Bila diperlukan dapat dibaca 3 kali sehari, yaitu 07.00, 13.00
dan 18.00 waktu setempat, menggunakan termometer maksimum
dan minimum.
Pada setiap hari temperatur maksimum umumnya terjadi
setelah tengah hari, yaitu sekitar pukul 14.00 dan temperatur
minimum terjadi sekitar matahari terbit, pukul 06.00 pagi.
Suhu atau temperatur harian rata-rata dapat diartikan sebagai
nilai rata-rata dari pengamatan suhu udara selama 24 jam.
Bila pengamatan tidak menggunakan termohidrogaraf, temperatur
harian rata-rata dapat dihitung dengan rumus :
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= Suhu harian rata-rata (T, average daily) (C)
= Suhu yang dibaca pada pukul 7 pagi ,13 siang dan 18
malam waktu setempat, menggunakan termometer biasa
= suhu maksimum (dibaca dari termometer maksimum)
= suhu minimum (dibaca dari temperatur minimum)

Termometer tanah
Temperatur tanah diukur dengan termometer tanah yaitu
termometer yang dimasukkan kedalam tanah lewat sebuah
tabung dimana sebagian tabung terbuka. Temperatur tanah
diukur sesuai dengan kedalaman yang dikehendaki misalnya
kedalaman 0,1 m, 0,3 m, 0,5 m, dan 1,0 m dari permukaan
tanah.
Ada juga termometer tanah yang hanya tabung air
raksanya saja masuk kedalam tanah dan bacaan skalanya
diatas permukaan tanah.
Pencatatan temperatur tanah dalam satu hari dilakukan
3 kali pada jam 07.00, 12.00 dan jam 17.00. Temperatur ratarata hariannya adalah harga rata-rata dari data 3 kali
pengamatan tersebut.

Kelembaban
Besarnya kelembaban relatif dapat juga dihitung dengan
data temperatur titik embun (dew point). Data temperatur titik
embun ini cukup mudah diperoleh dilapangan.
Bila temperatur udara dan temperatur titik embun
diketahui maka perkiraan besarnya kelembaban relatif dapat
diperoleh dengan memakai persamaan :
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= kelembaban relatif (%)
= temperatur udara (oC)
= temperatur titik embun (oC)

Contoh Soal :
1. Diketahui temperatur bola kering (Td) = 24 oC dan temperatur
bola basah (Tw) = 20 oC. Berapakah kelembaban dan tekanan
uap pada temperatur tersebut.
jawab :
Td – Tw = 24 – 20 = 4 oC
Dari tabel nilai kelembaban relatif ( h ) = 64 %
Besarnya tekanan uap jenuh (es) = 22,27 mmHg, sehingga
besarnya tekanan uap pada temperatur ini (ea ) = 22,27 mmHg
x 64 % = 14,25 mm Hg.
2. Dari grafik termohigrograf dalam sangkar meteo diperoleh
nilai suhu udara 28oC dan kelembaban relatif 80 %. Hitung :
Tekanan uap jenuh (es)
Tekanan uap aktual (ea)
Defisit kejenuhan (es – ea )
Jawab :
Dari tabel nilai tekanan uap jenuh untuik temperatur udara 28oC
maka diperoleh nilai tekanan uap jenuh es = 28,32 mmHg.
h = ea/es x 100 % sehingga ea = 0,80 x 28,32 = 22,65 mm Hg.
Defisit kejenuhan ( es – ea ) = 28,32 – 22,65 = 5,66 mmHg

Keterangan :
Tekanan uap jenuh (es)
Temperatur bola kering (Td)
Temperatur bola basah (Tw)

Angin
- Angin adalah massa udara yang bergerak dengan arah sejajar
dengan permukaan bumi
- Massa udara adalah udara dalam ukuran yang sangat besar
dan mempunyai sifat fisik ( suhu dan kelembaban ) yang
seragam pada arah horisontal.
- Apabila massa udara bergerak ke arah vertikal disebut dengan
arus (current).
- Kecepatan angin biasanya dinyatakan dalam satuan km/jam,
m/det,knots (1knot = 1,852 km/jam = 1,51 mil/jam = 0,514
m/detik, 1 km/jam = 0,621 mil.jam= 0,278 knot).
- Arah angin adalah arah dari mana angin bertiup yang dapat di
tunjukkan dengan lingkaran arah angin. Kecepatan angin
diukur dengan Anemometer yang diletakkan pada ketinggian 2
meter dari permukaan tanah setempat.
- Macam –macam anemometer, diantaranya tipe Robinson,
Tipe Thies dan tipe Cassela.

Tipe Robinson

Anemometer

Contoh Perhitungan kecepatan angin
Perhitungan Kecepatan Angin :
1. Perhitungan kecepatan angin bergantung tipe anemometer
yang digunakan, misalnya :
Untuk Tipe Thies, dalam satuan meter x 100
contoh pembacaan spidometer pada pukul 07.00 pagi
- tanggal 10 maret 1996
= 141290
- tanggal 11 maret 1996
= 141100
selisih =
190
Kecepatan angin tanggal 10 maret 1996 adalah 190 x 100 meter
=19000 m/hari = 19,0 km/jam

2.Untuk tipe Cassela, kecepatan angin diperoleh dari
pembacaan spidometer ditulis 1 (satu) angka
dibelakang koma
Contoh pembacaan spidometer pada pukul 07.00 pagi
- tanggal 10 maret 1996 = 14129,0
- tanggal 11 maret 1996 = 14110,0
selisih
=
19,0
Kecepatan angin tanggal 10 Maret 1996 = 19,0 km/hari.

Persamaan empiris untuk kecepatan angin rata-rata pada suatu titik dari
permukaan tanah setempat sampai ketinggian ± 610 m ( 2000 ft ) dapat
ditulis sebagai berikut :
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dimana :
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Uo

= kecepatan angin pada anemometer dengan tinggi Z0.
U
= kecepatan angin pada tempat lebih tinggi Z.
dapat pula digunakan persamaan empiris :

 log 6,6 

U 2  U 1 
 log Z 

dimana :
U2
U1

= kecepatan angin pada ketinggi 2 m dari atas tanah (mile/hari)
= pengukuran kecepatan angin (mile/hari) pada ketinggian 2
feet.

atau
U2  Uh
=

dimana :

log 100
 100 xh 
log

 2 

U2

= kecepatan angin pada ketinggi 2 m (km/hari)

Uh

= kecepatan angin pada ketinggian h meter

contoh :
Kecepatan angin pada ketinggian 6 meter adalah 125 km/hari, hitung
kecepatan angin pada ketinggian 2 meter.
jawab :

log 100
U 2  125 .
 100 x6 
log 

2



2
U 2  125 x
 100,92km / hari
2,477

Tekanan Udara
-

Tekanan udara besar sekali pengaruhnya terhadap angin dan

penguapan air permukaan.
-

Satuan tekanan udara dinyatakan dalam bar, dimana 1 bar = 105
N/m2 atau 1 mm bar = 102 N/m2. Dapat pula dinyatakan dalam
tinggi kolom air raksa, dimana tekanan 1 atmosfer = 760 mmHg =
1,013 bar. Alat pengukur tekanan udara disebut BAROMETER.

-

Tekanan udara akan berkurang menurut elevasi tempat. Hubungan
antara tekanan udara dan elevasi diperoleh dari persamaan
Laplace sebagai berikut :

log

Po
Z

p 18400 (1  k .t )

dimana :
p

= tekanan udara pada elevasi Z (m) dalam mmHg

Po

= tekanan udara pada elevasi mula (mmHg)

k

= koefisien pengembangan udara = 0,00367

t

= temperatur rata-rata sampai Z (m) dalam oC

Perhitungan Tekanan Udara
Dari tinggi tempat 550 meter, perkiraan secara kasar
besarnya tekanan udara rata-rata dalam mb.
Jawab :
dari tabel ”Hubungan elevasi dengan tekanan udara
mm Hg” dapat diketahui :
- Tinggi tempat 540 m, P = 712,6 mmHg
- Tinggi tempat 560 m, P = 710,9 mmHg
Selisih = 1,7 mmHg
Jadi untuk tinggi tempat 550 m, tekanan udara rata-rata
(interpolasi dari tabel) adalah = 712,6 - ½.(1,7) = 711,8
mmHg.
Dari tabel ”Konversi Tekanan Udara dari mm Hg ke
satuan mb” jika nilai P = 711,8 mmHg akan sama
dengan (interpolasi dari tabel) nilai P rata-rata = 948,9
m bar (1mmHg = 1,33 mb)

Penyinaran Matahari (Sun Shine)
Lamanya penyinaran matahari (Sun Shine) dapat
diukur dengan alat yang disebut CAMPBELLSTOKES
RECORDER atau SUN SHINE RECORDER dan dipasang pada
tiang pasangan batu bata setinggi 1,20 meter dari permukaan
tanah.

Contoh :
Pengolahan data penyinaran matahari selama satu hari adalah
sebagai berikut : (data tanggal 11 maret 1985)
Jam : 06.00 - 07.00 = 0
12.00 - 13.00 = 10
07.00 - 08.00 = 3
13.00 - 14.00 = 10
08.00 - 09.00 = 7
14.00 - 15.00 = 8
09.00 - 10.00 = 8
15.00 - 16.00 = 10
10.00 - 11.00 = 10
16.00 - 17.00 = 10
11.00 - 12.00 = 7
17.00 - 18.00 = 2
Hasil pembacaan pembakaran dalam satu hari dijumlahkan
kemudian dibagi dengan 10. Jadi pembecaan pembakaran
tanggal 11 maret 1985 adalah 0 + 3 + 7 + 8 + 10 + 7 + 10 + 10 +
8 + 10 + 10 + 2 = 85 dan ditulis dalam data ditulis : 85/10 = 8,5
jam.
Dari data diatas terlihat bahwa tanggal 11 Maret 1985 lama
penyinaran matahari adalah (n) = 8,5 jam. Pada hal kalau
dilihat waktu terbit dan terbenam matahari, waktu penyinaran
yang mungkin dapat terjadi (N) lebih dari 8,5 jam.

Lamanya waktu penyinaran yang mungkin dapat terjadi
selama satu hari tergantung dari letak suatu tempat terhadap
equator dan waktu (bulan).
Misal data penyinaran tanggal 11 Maret 1985 diatas terjadi di
Jakarta, maka untuk bulan Maret tanggal 1s/d 15 matahari
terbenam jam : 18.12 terbit jam : 05.59
Jadi lamanya penyinaran yang mungkin dapat terjadi (N) :
18.12-05.59 = 12.13
Lama penyinaran relatif sunshine (n/N) adalah
perbandingan jumlah jam penyinaran dengan jumlah jam
penyinaran yang mungkin terjadi.
Sehingga

n
8,5

x100%  69,5%
N 12,13

Radiasi Matahari
Data panas sinar matahari suatu tempat dapat diperoleh
dengan meletakkan alat SOLAR RADIATION RECORDER
yang dipasang setinggi 1,20 meter diatas permukaan tanah.
Data yang diperoleh dapat berupa data harian atau data
mingguan tergantung kertas pencatat (grafik) yang dipasang.
Pemasangan kertas pencatat dilakukan pada malam hari
(jam 20.00)

Data radiasi diperoleh dengan menghitung luas bagian kertas
grafik yang dibatasi kurva pencatat dengan sumbu waktu
dikalikan 1,5 koefisien alat yang dipasang satuan radiasi
dalam Cal/cm2/hari.

Contoh :
Pengolahan data hasil pencatat radiasi matahari tanggal 20 Desember
1976 dari stasiun klimatologi Kota Bakti Aceh dengan nomor pesawat
746, dengan koefisien K = 0,390. Data luas kurva pencatatan diperoleh
sebagai berikut :
antara jam : 07.00 – 08.00
jumlah kotak
3
08.00 – 09.00
09.00 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00

jumlah kotak
20
jumlah kotak
48
jumlah kotak
64
jumlah kotak
76
jumlah kotak
84
jumlah kotak
80
jumlah kotak
74
jumlah kotak
66
jumlah kotak
50
jumlah kotak
22
jumlah kotak
6 +
Selisih
= 593
Besarnya radiasi = 593 x 1,5.x 0,390 = 346,9 Cal/cm2/hari
Jadi untuk data tanggal 20 Desember 1976 besarnya radiasi di Kota Bakti Aceh
adalah 346,9 Cal/cm2/hari.

Pan Evaporasi

