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ABSTRAK 

ANALISIS KARAKTERISTIK DATA CURAH HUJAN BMKG DAN 

TRMM DI PROVINSI JAWA BARAT 

 

 

Oleh : 

 

RIAN ALFIAN 

 

Pengamatan cuaca dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pengamatan cuaca berbasis 

stasiun cuaca dan berbasis pengindraan jauh seperti satelit. Data kajian cuaca ini salah 

satunya curah hujan yang terukur dari pos pengamatan hujan BMKG maupun observasi 

satelit TRMM. Untuk melihat pola sebaran hujan yang telah terjadi, kedua pengamatan 

cuaca tersebut dapat dihubungkan menjadi acuan sebaran hujan. Tujuan dari 

pengamatan ini adalah untuk menganalisis nilai korelasi data curah hujan antara 

BMKG dan TRMM dengan perbandingan parameter statistik. Data curah hujan 

yang digunakan adalah harian dari tahun 1998-2018 di empat stasiun hujan Provinsi 

Jawa Barat. Hasil analisis nilai korelasi yang paling besar berada pada kumulatif 

tahunan dengan nilai 0,88-0,94. Data curah hujan BMKG dan TRMM mempunyai 

pola yang relatif sama, akan tetapi data maksimum mempunyai perbedaan sehingga 

mengurangi nilai korelasi, kesamaan pola cenderung semakin baik pada jumlah 

kumulatif hari yang semakin besar. Pada analisis parameter statistika dapat 

dinyatakan bahwa selisih nilai parameter statistik berbanding lurus dengan 

kumulatif harian, bahwa selisih nilai median dan mean pada data BMKG dan 

TRMM semakin besar pada data dengan kumulatif lebih besar. Sedangkan untuk 

analisis regresi linear didapatkan bahwa nilai yang paling besar adalah nilai pada 

kumulatif tahunan dengan nilai koefisien determinasi 0,78 – 0,89. 
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ABSTRACT 

 

CHARACTERISTICS ANALYSIS OF RAINFALL DATA BMKG AND 

TRMM IN WEST JAVA PROVINCE 

 

By: 

 

RIAN ALFIAN 

 

 
Weather observations can be done in two ways, namely weather observations based on 

weather stations and based on remote sensing such as satellites. One of these weather study 

data is rainfall measured from the BMKG rain observation post and TRMM satellite 

observations. To see the pattern of the distribution of rain that has occurred, the two 

weather observations can be connected as a reference for the distribution of rain. The 

purpose of this observation is to analyze the correlation value of rainfall data between 

BMKG and TRMM by comparison of statistical parameters. The rainfall data used is daily 

from 1998-2018 at four rain stations in West Java Province. The results of the analysis of 

the greatest correlation value are in the annual cumulative with a value of 0,88-0,94. The 

BMKG and TRMM rainfall data have relatively the same pattern, but the maximum data 

have differences so that it reduces the correlation value, the similarity of patterns tends to 

get better at the larger cumulative number of days. In statistical parameter analysis, it can 

be stated that the difference in statistical parameter values is directly proportional to the 

daily cumulative, that the difference between the median and mean values in the BMKG 

and TRMM data is greater in the data with a larger cumulative. Meanwhile, for linear 

regression analysis, it was found that the greatest value was the annual cumulative value 

with a coefficient of determination from 0,78 to 0,89. 

 

Keywords: BMKG, Correlation, Rainfall, Regression Analysis, TRMM 
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MOTTO 
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Terusah berbuat kebaikan dan yakin akan takdir indah yang akan diberikan oleh 

Allah SWT. 

You are what you think, what you think are what you get. 

Masalah adalah apa yang kau anggap masalah, jika tidak maka bukan 

(@pidibaiq) 

“Barang siapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya 

jalan ke surga“ (H.R Muslim) 

“Karena sesungguhnya bersama satu kesulitan itu ada banyak kemudahan” 

(QS:Al-Insyirah: 5) 

 

“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 

untuk dirinya sendiri” (QS Al-Ankabut: 6) 
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BAB I.  PENDAHULUAN 

 

 
 

1.1. Latar Belakang 

 

Kondisi curah hujan pada wilayah tropis yakni Indonesia memiliki 

pengaruh faktor seperti meteorologi dibandingkan dengan faktor lainnya. 

Perbedaan curah hujan di wilayah Indonesia sangat besar baik secara spasial 

maupun temporal (Gunawan, 2014). Pada umumnya model hujan di Indonesia 

dapat dicirikan dengan adanya variasi antara musim hujan dan kemarau. Siklus 

hujan terjadi akan bervariasi di setiap daerahnya, tergantung pada ketinggian 

daerah, iklim, musim, dan faktor lainnya (Prawaka dkk, 2016). Setiap daerah 

memiliki perbedaan curah hujan yang dapat ditentukan dari intensitas dan 

durasi hujannya (Pangestu, 2020). 

Pada umumnya untuk mengetahui nilai curah hujan yang akurat dan bisa 

digunakan pada perencanaan bidang teknik dibutuhkan data curah hujan 

sebagai pendukung informasi yang berbentuk temporal (runtut waktu) maupun 

berbentuk spasial (keruangan) (Syaifullah, 2014). Banyaknya hujan sebagai 

hasil pengukuran dengan instrument penakar hujan selama beberapa waktu 

(tahun) dapat digunakan dalam menentukan karakteristik curah hujan di suatu 

tempat (Hadi dkk, 2006). Namun, ada juga tingkat kemungkinan karakteristik 

hujan berdasarkan waktu dapat diabaikan dan hasil perhitungannya akan 

menguntungkan apabila data yang diolah lengkap (Zakaria, 2010). Evaluasi 
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kejadian hujan yang terjadi kemarin dapat dijabarkan pada data curah hujan. 

Seperti halnya data tersebut berasal dari pos pengamatan meteorologi (posmet) 

yang dimiliki Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dapat 

memperkirakan keadaan cuaca di daerah salah satunya Provinsi Jawa Barat 

memperoleh suhu rata-rata maksimum 32,2oC dan suhu minimumnya 18,2oC.  

Suatu daerah kejadian hujan yang terjadi memiliki perbedaan seperti 

menimbulkan karakteristik hujan yang khas. Terjadinya hujan dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti garis lintang, ketinggian, jarak, posisi 

dan ukuran massa tanah, arah angin terhadap sumber air, relief, dan suhu yang 

terukur (Eagleson, 1970 dalam Seyhan, 1990). Provinsi Jawa Barat secara 

geografis terletak antara 5o50’ – 7o50’ Lintang Selatan dan 104o48’ – 108o48’ 

Bujur Timur (Badan Pusat Statistik, 2021). Kondisi daratannya dibedakan atas 

wilayah pegunungan curam, lereng bukit yang landai, dataran luas, dan aliran 

sungai. 

Perekaman data curah hujan yang baik harus selalu dijaga dan dipantau. 

Perekaman tersebut dapat dilakukan dengan dua metode yaitu pengamatan 

stasiun cuaca dan pengamatan satelit. Pada stasiun cuaca dibagi dalam empat 

golongan yang bergantung pada tujuan pengamatannya. Setiap metode 

pengukuran memiliki tujuan sama guna mendapatkan hasil yang sesuai dan 

mewakili curah hujan diseluruh kawasan tempat pengukuran dilakukan. Selain 

itu, pengamatan dengan satelit sangat dibutuhkan sebagai bahan perbandingan. 

Pada penelitian ini untuk sebaran hujan tidak hanya dilihat dari data 

curah hujan terukur dari pos pengamatan hujan BMKG, namun dibutuhkan juga 

observasi satelit untuk melihat pola sebaran hujan dengan data TRMM. The 
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Tropical Rainfall Measurement Mission (TRMM) NASA merupakan upaya 

internasional pertama yang terkoordinasi untuk menyediakan curah hujan 

terukur yang andal dari luar angkasa (Wong & Chiu, 2008). Data TRMM 

merupakan sebuah data presipitasi yang didapatkan dari satelit meteorologi 

TRMM dengan beberapa sensor di dalamnya. TRMM juga dirancang untuk 

mengukur bagian daerah tropis dan subtropis terkait curah hujan dan dapat 

menginformasikan tentang ketinggian atmosfer yang sedang berlangsung. 

TRMM juga mampu menginformasikan dalam bentuk laporan curah hujan 

bulanan total yang jatuh di suatu daerah (Huffiman et al. 2007). 

Berdasarkan hal tersebut didapatkan beberapa penelitian yang 

memanfaatkan data TRMM yang mana dapat memverifikasi data satelit 

TRMM maupun pada pos pengamatan hujan BMKG di Provinsi Jawa Barat. 

Akurasi dalam memprediksi curah hujan dengan berbagai teknik dilakukan 

untuk meningkatkan kualitas informasi (Akbar & Gunawan, 2004). Hasil dari 

beberapa penelitian menunjukkan bahwa akurasi prediksi curah hujan bulanan 

yang tergolong rendah terdapat pada wilayah pulau Jawa bagian barat terutama 

di area pegunungan (Apriyanal dan Lindawati, 2015). Hal ini dapat 

mempengaruhi kesesuaian pola hujan antara data observasi dan estimasi curah 

hujan TRMM (Wiratri, 2012). Pada penelitian ini akan menyajikan hubungan 

antara dua data curah hujan hasil pengamatan BMKG dengan data TRMM yang 

biasa dijadikan sebagai acuan sebaran hujan. Pengukuran ini dilakukan di pos 

pengamatan hujan yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Wilayah tersebut 

terdiri dari beberapa titik pos pengamatan hujan, namun tidak semua titik pos 

pengamatan hujan digunakan pada penelitian ini. Curah hujan masing – masing 
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pos pengamatan hujan didalam wilayah kemudian dijumlah dan dirata – ratakan 

untuk mendapatkan nilai curah hujan rerata wilayah. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusah masalah yang dirumuskan untuk penelitian ini adalah : 

1. Berapakah nilai korelasi antara data curah hujan BMKG dan data TRMM 

di provinsi Jawa Barat? 

2. Bagaimanakah perbandingan grafik data hujan BMKG dan data hujan 

TRMM di Provinsi Jawa Barat? 

3. Bagaimanakah perbandingan parameter statistika dari data hujan BMKG 

dan data hujan TRMM? 

4. Seberapa besarkah kemampuan data hujan BMKG dapat memprediksi data 

hujan TRMM? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk hasil yang baik dan memungkinkan ditetapkan beberapa batasan 

masalah untuk ruang lingkup penelitian ini. Sebagai berikut : 

1. Data hujan yang dipakai dari tahun 1998 – 2018 dengan dua sumber data 

yaitu dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan 

Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM). 

2. Stasiun hujan yang dipakai dalam analisis ini adalah Stasiun hujan 

Meteorologi Citeko, Stasiun Klimatologi Bogor, Stasiun Geofisika 

Bandung, dan Stasiun Meteorologi Jatiwangi, 

3. Analisis Perbandingan menggunakan parameter statistik mean, standar 

deviasi, median, varian dan koefisien skewness. 
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4. Korelasi menggunakan metode korelasi pearson dan pemodelan 

menggunakan analisis regresi. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis nilai korelasi dari data hujan BMKG dan data curah TRMM 

di provinsi Jawa Barat. 

2. Menganalisis perbandingan grafik data hujan BMKG dan data hujan TRMM 

di Provinsi Jawa Barat. 

3. Menganalisis perbandingan parameter statistika dari data hujan BMKG dan 

data hujan TRMM. 

4. Menganalisisi seberapa besar kemampuan data hujan BMKG dapat 

memprediksi data hujan TRMM. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi seberapa besar nilai korelasi antara data BMKG dan 

data TRMM  di Provinsi Jawa Barat. 

2. Memberikan informasi kemampuan dari prediksi data hujan ground dari 

data TRMM. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan studi ini di bagi menjadi beberapa kegiatan yaitu : 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan. 
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Bab II Tinjauan Pustaka 

Pada bab tinjauan pustaka memaparkan pengertian mengenai hujan, analisis 

korelasi, pendekatan-pendekatan studi sebagai kajian dalam studi seperti 

validasi data curah hujan, penjelasan terkait BMKG serta TRMM. 

Bab III Metodologi Penelitian 

Pada metodologi penelitian menjelasakan tentang cara-cara untuk mendapatkan 

jenis data yang dibutuhkan, baik data primer ataupun data sekunder, serta 

analisis dan pengolahan data. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini menjelasakan tentang perubahan data hujan menjadi time series 

dan analisis korelasi data curah hujan BMKG dan TRMM dari 1 harian, 2 

harian, 7 harian, 15 harian, 30 harian, dan 1 tahunan. 

Bab V Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini menjelasakan tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan 

yang didapatkan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Penelitian Terkait 

Sebelum melakukan analisis dilakukan hipotesa yang berbasis oleh 

beberapa referensi dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Sehingga 

dapat memperkirakan nilai, proses juga metode yang dipakai dalam penelitian 

selanjutnya. Beberapa penelitian berikut ini adalah rangkuman penelitian yang 

menjadi referensi dalam penelitian. Berikut ini adalah referensi penelitian yang 

disajikan pada tabel 2.1 sebagai berikut : 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu. 

1 
Judul 

Perbandingan Curah Hujan Dari Data Pengamatan 

Permukaan, Satelit TRMM dan Model Permukaan 

NOAH 

Nama Dodo Gunawan 

Publikasi Puslitbang BMKG  

Tahun 2014 

Penelitian 

Tujuan : 

Mengetahui perbandingan data curah hujan dan tercatat 

oleh satelit TRMM dan data curah hujan model 

permukaan NOAH 

Hasil Penelitian : 

Data diukur oleh satelit maupun model NOAH 

memperlihatkan pola curah hujan bulanan disesuaikan 
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dengan pengamatan di permukaan. Sehingga dinilai 

memiliki korelasi dalam pola juga nilai. 

2 
Judul 

Validasi data TRMM terhadap data hujan aktual di 3 

daerah aliran sungai di Indonesia 

Nama M. Dazim Syaifullah 

Publikasi Puslitbang BMKG 

Tahun 2014 

Penelitian 

Tujuan : 

Memberikan perbandingan data curah hujan TRMM 

terhadap data hujan aktual dan menganalisis kesamaan 

pola juga nilai 

Hasil Penelitian : 

Berdasarkan hasil yang ditemukan bahwa pola hujan 

TRMM memiliki pola yang punya kemiripan tinggi akan 

tetapi nilai yang didapat dari data hujan TRMM memiliki 

perbedaan nilai yang lumayan signifikan. 

3 
Judul 

Analisis Korelasi Data Curah Hujan Bmkg Dengan Trmm 

(Studi Kasus Stasiun Bmkg Di Sumatra Utara) 

Nama Ibnu Tuhu Pangestu  

Publikasi Skripsi Fakultas Teknik Universitas Lampung  

Tahun 2019 

Penelitian 

Tujuan : 

Untuk megetahui nilai korelasi curah hujan antara data 

TRMM dan BMKG  

Hasil Penelitian : 

Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa ada 

kemiripan pola antara hasil TRMM dan BMKG. Dari 

semua bentuk curah hujan korelasi terbaik didapatkan 

oleh korelasi bulanan.  

4 Judul Prediksi Curah Hujan Bulanan Stasiun BMKG Di 

Provinsi Bengkulu Menggunakan Teknik Downscalling 

Statistik. 

Nama Pungky Akbar Saiful dan Dodo Gunawan 

Publikasi Jurnal Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika 

Tahun 2004 

Penelitian Tujuan : 

Untuk megetahui model curah hujan yang dapat 

memprediksi nilai hujan bulanan provinsi bengkulu. 

Hasil Penelitian : 
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Dari hasil penelitian bahwa kemampuan model untuk 

memprediksi nilai adalah 68% atau dengan skala kuat, 

sehingga prediksi memiliki nilai ke akuratan 68%.  

5 Judul Analisis Karakteristik Intensitas Curah Hujan Di Kota 

Bengkulu 

Nama Arif Ismul Hadi, Suwarsono, dan Herliana 

Publikasi Jurnal Fisika FLUX 

Tahun 2006 

Penelitian Tujuan : 

Untuk mengetahui karakteristik data hujan bengkulu dan 

analisis curah hujannya 

Hasil Penelitian : 

Dari hasil penelitian bahwa karakteristik hujan di 

bengkulu memiliki distirbusi log pearson tipe 3 dengan 

analisis debit banjir yang tidak terlalu besar nilainya. 

 

 

2.2. Hujan 

Hujan merupakan proses perubahan wujud uap air di atmosfer menjadi 

butiran air dan biasanya jatuh di permukaan. Indonesia memiliki daerah yang 

dilewati garis khatulistiwa yang mana sebagian besar daerahnya merupakan 

daerah tropis, hal ini membuktikan bahwa wilayah di Indonesia memiliki 

intensitas hujan yang cukup besar (Wibowo, 2008). Hujan yang jatuh ke 

permukaan tanah dapat diukur dengan tinggi air hujan yang berdasarkan pada 

volume air hujan per satuan luas, hal ini dinamakan curah hujan.  

Endapan (presipitasi) didefenisikan sebagai bagain dari zat cair dan padat 

(es) yang jatuh ke permukaan bumi. Selain itu, beberapa faktor seperti kabut, 

embun, dan embun beku (frost) dapat berperan sebagai kebasahan (moisture) 

dari atsmosfer ke permukaan bumi. Bagian endapan merupakan hujan, gerimis, 

salju dan batu es hujan (hail). Hal ini sering dijumpai di Indonesia yang mana 

endapan tersebut merupakan bentuk curah hujan. (Bayong, 2004).  
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Data curah hujan dapat diperoleh dengan melakukan pengukuran 

menggunakan alat penakar hujan, yang mana dapat diketahui hasil jumlah dalam 

satuan millimeter (mm). Nilai curah hujan sebesar 1 mm setara dengan 1 liter/m2 

(Aldrian, 2011). Intensitas hujan dipengaruhi oleh banyaknya curah hujan per 

satuan dalam jangka waktu tertentu. Apabila ditemukan nilai intensitas besar, 

maka terjadi hujan lebat yang mana hal tersebut tidak baik bagi tanaman maupun 

peternakan, karena dapat mengakibatkan erosi dan banjir. (Kertasapoetra, 2008) 

 

2.3. Proses Terjadinya Hujan 

Terjadinya hujan atau proses curah hujan ada macam macam tahapan. Yaitu 

evaporasi, kondensasi, adveksi dan presipitasi. Tahapan - tahapan proses hujan 

terjadi ada didalam siklus hidrologi atau juga disebut siklus air. Siklus 

hidrologi atau siklus air adalah proses yang terjadi secara berulang dan terus 

menerus. Prosesnya air berada di bumi lalu ke atmosfer dan kembali lagi ke 

bumi.  

Tahapan pertama adalah evaporasi yang terjadi karena naiknya suhu dan 

menyebabkan air berubah bentuk dari berupa zat cair menjadi uap. Di dalam 

proses ini ada juga yang disebut transpirasi yaitu penguapan yang ada di dalam 

mahluk hidup seperti manusia dan tumbuhan. Di dalam proses selanjutnya 

adalah kondensasi. Proses ini menunjukan terjadinya pembentukan awan dari 

uap hasil proses evaporasi. di proses ini adalah kebalikan dari proses evaporasi 

yaitu perubahan bentuk uap ke bentuk yang lebih padat. Adveksi adalah 

perpindahan awan yang terjadi setelah melewati proses kondesasi uap air yang 

membentuk awan. Proses siklus hidrologi dapat dilihat pada Gambar 2.1 di 

bawah ini.  
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         Sumber : www.google.com/watercycle 

Gambar 2. 1 Siklus Hidrologi. 

Faktor yang mempengaruhi terjadinya hujan di tempat yang berbeda adalah 

faktor massa udara dan faktor sarana meteorologi yang mampu untuk 

berkondensasi. Hujan mengakibatkan adanya massa udara yang mengalami 

penurunan suhu di bawah titik embun dan mengalami perubahan bentuk 

molekul air. Apabila didapatkan kondisi massa udara terangkat ke atas serta 

mengalami perubahan suhu sampai mencapai ketinggian yang mengakibatkan 

terjadinya kondensasi, maka akan terbentuk awan.  

Hujan dapat terjadi jika molekul air hujan sudah mencapai ukuran lebih dari 

1 mm. Agar hujan dapat terjadi diperlukan bagian kondensasi, amoniak, debu 

maupun asam belerang. Bagian kondensasi tersebut memiliki sifat yang 

menangkap uap air dari udara. Setiap tahun muktlak terjadi siklus hujan, karena 

air merupakan sumber daya alam yang sangat penting demi kelangsungan 

makhluk hidup serta manfaat air dapat mempengaruhi perkembangan bumi. 
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Pada setiap wilayah saat terjadinya hujan, awan akan membedakan jenis - jenis 

hujan yang terjadi di wilayah tersebut.  

 

2.4. Stasiun Pengamatan Curah Hujan 

Pengamatan curah hujan dapat dilakukan dengan menggunakan sebuah  alat  

ukur curah hujan. Pengamatan hujan salah satunya adalah alat ukur biasa yang 

dapat diletakkan di suatu tempat terbuka dengan ketelitian pembacaan sampai 

1/10 mm. Pengamatan ini dilakukan dalam satu kali sehari dan dilakukan 

pembacaan sebagai hujan hari sebelumnya di waktu yang sama. 

Pengamatan hujan dilakukan baik secara manual maupun otomatis dan akan 

dilakukan pengukuran volume hujan dalam kurun waktu 24 jam yang mana 

kondisi ini paling umum digunakan. 

 

2.5. BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) 

BMKG merupakan badan yang bertanggungjawab sebagai Operational 

Center, yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan memproses semua data 

seismik, menentukan titik lokasi gempabumi maupun menganalisa kondisi yang 

berpotensi tsunami, menginformasikan gempabumi dan tsunami warning, 

sampai dengan mengintegrasikan data observasi lain sebagai pernyataan 

warning berakhir. 

Sistem monitoring seismik tersebut merupakan salah satu tanggung jawab 

BMKG terhadap kondisi wilayah yang ada di Indonesia. Langkah pertama 

sebelum terjadinya tsunami Tahun 2004, BMKG telah mengoperasikan 27 

sensor seismik remote. Hal ini guna mempermudah instalasi dari sensor seismik 

broadband BMKG yang mana sensor seismik didasarkan dengan pertimbangan 
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bahwa tsunami akan terjadi oleh gempa yang kuat. Namun, banyak sensor yang 

dialokasikan oleh pihak BMKG belum cukup baik untuk penempatan sensor 

seismik, untuk itu perlunya menganalisis kualitas data dan apabila kualitas data 

dibawah standar minimum maka dimungkinkan untuk direlokasi.  

Pada tahun 1866 – 1980 BMKG telah mengalami perubahan baik dalam segi 

teknis maupun non teknis, sehingga pada Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 

2008, Badan Meteorologi dan Geofisika berganti menjadi Badan Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). 

• BMKG memiliki tugas yaitu melaksanakan tugas di bidang Meteorologi, 

Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

• Fungsi dari BMKG adalah melaksanakan tugas yang ada di lingkungan 

pemerintahan diantaranya : 

✓ Merumuskan sebuah kebijakan nasional, kebijakan teknis maupun 

umum di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika; 

✓ mengkoordinasikan kebijakan, perencanaan, program kerja sama 

instrumentasi, dan jaringan komunikasi; 

✓ Pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian observasi, pengolahan data 

informasi, kerja sama internasional, pendidikan dan penelitian, 

manajemen data maupun pengendalian instrumetasi; 

✓ Memberikan pelayanan informasi dan mampu mengelola barang milik 

negara; 
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✓ Menyampaikan informasi kepada instansi dan pihak terkait serta 

masyarakat berkenaan dengan perubahan iklim maupun informasi 

peringatan dini yang berkenaan dengan bencana; 

✓ Membina dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas administrasi di 

lingkungan BMKG; 

2.6. TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) 

TRMM merupakan bagian dari NASA (National Aeronautics and Space 

Administration) dan merupakan satelit pertama khusus untuk penelitian tentang 

hujan. TRMM memiliki 5 buah sensor yaitu PR (Precipitation Radar), TMI 

(TRMM Microwave Imager), VIRS (Visible Infrared Scanner), LIS (Lightning 

Imaging Sensor) dan CERES (Clouds and Earth’s Radiant Energy System). 

Menurut Gunawan (2008), karakteristik umum sensor - sensor satelit TRMM 

dapat diungkapkan sebagai berikut:  

a. Radar curah hujan (Precipitation Radar/PR), mengukur secara 3-D 

distribusi hujan di daratan dan lautan. Secara lebih detail, instrumen ini akan 

menjelaskan kedalaman lapisan dan informasi tentang hujan yang 

menyentuh permukaan, serta solusi untuk menentukan panas laten yang 

masuk ke bagian atmosfer. PR adalah radar pemindai elektronis dengan nilai 

13,8 GHz. 

b. TRMM Microwave Imager (TMI), dirancang untuk menyediakan informasi 

pada kolom konten curah hujan terintegrasi, wilayah distribusi, dan 

intensitasnya. Teknik ini sangat baik untuk perkiraan pada lautan, dimana 

data - data sangat dibutuhkan untuk verifikasi model iklim. 
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c. Visible Infrared Scanner (VIRS) mengambil data cakupan awan, tipe awan, 

dan suhu puncak awan dalam resolusi yang sangat tinggi. Selain itu, VIRS 

memiliki radiometer 5 kanal pemindaian bersilang pada 0,63, 1,6, 3,75, 

10,80, dan 12,0 microns.  

d. Lightning Imaging Sensor (LIS), direncanakan dalam penyelidikan kejadian 

petir/halilintar secara umum (global), mengamati distribusi kejadian serta 

variabilitasnya di seluruh dunia. LIS direncanakan untuk mendeteksi lokasi 

kejadian petir/halilintar secara optimal, mencatat waktu kejadian, dan 

mengukur ringkat energi yang dikeluarkan.  

e. Clouds and Earth's Radiant Energy System (CERES) adalah sensor 

inframerah yang direncanakan khusus untuk pengukuran radiasi matahari 

yang ditunjukkan dan dipantulkan oleh pemukaan bumi dan gas - gas yang 

ada pada atmosfer bumi seperti awan dan aerosol. CERES merupakan alat 

pemindai radiometer berbasis broad-band yang digunakan pada rasio 0,3 - 

50 microns dengan gelombang pendek dan rasio 8,0 – 12,0 microns untuk 

gelombang jauh. 

 

2.7. Korelasi Pearson 

Koefisien korelasi merupakan ukuran yang dipakai untuk menyatakan 

seberapa kuat hubungan variabel-variabel (terutama data kuantitatif). Pada 

kondisi data hasil pengukuran terdiri dari banyak variabel, maka dalam 

melakukan analisa perlu memilih tentang variabel-variabel yang kuat 

hubungannya. Studi yang memberikan pembahasan tentang derajat hubungan 

antara variabel-variabel disebut analisa korelasi. Analisa korelasi sulit untuk 

dipisahkan dari analisa regresi, hal ini dikarenakan pada hasil variabel 
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pengamatan memiliki kaitan dengan variabel lainnya, maka dapat diramalkan 

nilai variabel pada suatu individu lain berdasarkan nilai variabelnya. 

Hal ini dilakukan dengan analisa regresi (Walpole, 1993) Besaran koefisien  

Correl (x, y) =  
Σ (x−x)(y−y)

√Σ (x−x)2 Σ (y−y)2  
 ………………………………..………..(2.1) 

Keterangan:  

x  =  Data curah hujan TRMM  

y  =  Data curah hujan BMKG 

Batasan koefisien korelasi : 

−1≤ r ≤ 1 

Untuk melakukan interpretasi mengenai koefisien korelasi dibuatlah kriteria 

sebagai berikut : 

1. Apabila r semakin mendekati 1, maka kedua variabel dapat dikatakan 

memiliki hubungan  erat  secara  positif,  yang artinya  semakin  besar  nilai  

variabel pertama dari suatu objek, semakin besar pula nilai variabel kedua 

pada objek yang sama. 

2. Apabila r mendekati -1, maka kedua variabel yang berkaitan erat secara 

negatif, artinya semakin besar nilai variabel pertama dari suatu objek, 

diharapkan semakin kecil pula nilai variabel kedua pada objek yang sama. 

3. Apabila r berkisar sekitar 0, maka kedua variable yang memiliki hubungan 

sangat lemah atau mungkin tidak memiliki kaitan sama sekali, artinya tidak 

ada hubungan antara nilai variabel pertama dengan nilai variabel kedua. 

4. Apabila nilai (0) maka tidak ada kecocokan korelasi antara dua variabel.  

5. Jika nilai berkisar (>0 – 0,25) maka korelasi sangat lemah. 

6. Jika nilai berkisar (>0,25 – 0,5) maka korelasi cukup. 
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7. Jika nilai berkisar (>0,5 – 0,75) maka korelasi kuat. 

8. Jika nilai berkisar (>0,75 – 0,99) maka korelasi sangat kuat.  

9. Jika nilai berkisar (1) maka korelasi sempurna. 

2.8. Rata – rata / Mean 

Rata-rata atau mean adalah nilai khas yang mewakili sifat tengah atau 

posisi pusat  dari  kumpulan  nilai  data,  Mean  dinotasikan  dengan   x  

(Harinaldi, 2005). 

𝑥 = 
𝛴𝑥𝑖

𝑛
  (2.2) 

Keterangan : 

x  =  mean data  

xi =  nilai data 

n  =  Jumlah data 

 

2.9. Simpangan Baku 

Simpangan baku merupakan ukuran penyebaran data yang paling sering 

digunakan. Untuk sebagian besar nilai data cenderung berada pada satu standar 

deviasi dari mean (Harinaldi, 2005). 

𝑆 =  √
∑ (𝑥𝑖−𝑥)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
         (2.3) 

Keterangan : 

Sx  =  Simpangan baku 

𝜒 = mean aritmatik dari suatu sampel  

𝜒i = nilai dari data ke-i 

 n  = banyaknya data x dalam suatu sampel 
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2.10. Koefisien Variasi 

Koefisien variasi adalah perbandingan antara simpangan baku dengan rata-

rata suatu data dan dinyatakan dalam % (Soewarno, 1995). Koefisien variasi 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

Cv =  
𝑆
�̅�  × 100%   (2.4) 

 

Keterangan : 

CV     =  Koefisien variasi 

S     =  Simpangan baku 

�̅�     =  Mean 

 

2.11. Koefisien Skewness  

Koefisien skewness merupakan nilai yang memperlihatkan derajat 

ketidaksimetrisan dari suatu bentuk distribusi. Jika suatu kurva frekuensi dari 

distribusi memiliki grafik memanjang ke kanan atau ke kiri terhadap titik pusat 

maksimum, maka kurva tersebut tidak akan berbentuk simetri. Pada kondisi 

tersebut dapat dikatakan sebagai kondisi kemencengan ke kanan atau ke kiri.  

Pengukuran kemencengan dapat digunakan untuk pengukuran seberapa  

besar  kurva  frekuensi  dari suatu distribusi tidak simetri (Afifah, 2011). Ukuran 

kemencengan dinyatakan dengan besarnya koefisien kemencengan atau 

koefisien skewness, dan dapat di analisis dengan persamaan dibawah ini: 

𝐶𝑠 =  
𝜂 ∑ (𝑥𝑖−𝑥)2𝑛

𝑖=1

(𝑛−1)(𝑛−2)𝑆3     (2.5) 

Keterangan : 

Cs  = Koefisien skewness 
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n =  Jumlah data 

S = Simpangan Baku 

𝜒i = nilai dari data ke-i 

�̅�     =  Mean 

 

2.12. Koefisien Kurtosis 

Pengukuran koefisien kurtosis diberikan untuk mengukur keruncingan dari 

bentuk kurva distribusi dan sebagai pembandingnya adalah distribusi normal 

(Lestari dan Afifah, 2011). Koefisien kurtosis dirumuskan bagai berikut: 

 

𝐶𝑘 =  
𝑛2 ∑ (𝑥𝑖−𝑥)4𝑛

𝑖=1

(𝑛−1)(𝑛−2) (𝑛−3)𝑆4   (2.6) 

Keterangan : 

Ck  = Koefisien kurtosis 

n =  Jumlah data 

S = Simpangan Baku 

𝜒i = nilai dari data ke-i 

�̅�     =  Mean 

 

2.13. Analisis Regresi Linear 

Analisis regresi linier adalah suatu metode yang digunakan untuk 

menganalisis korelasi antar variabel. Korelasi tersebut dapat dijelaskan untuk 

bentuk persamaan yang menghubungkan variabel terikat Y dengan lebih 

variabel bebas X1, X2, …, Xk. Pada dasarnya hanya terdapat satu variabel 

bebas, maka model yang diperoleh dapat dikatakan sebagai model regresi linier 
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sederhana sedangkan jika variabel bebas yang digunakan lebih dari satu, disebut 

model regresi linier berganda (Nachrowi, 2008). 

Pada umumnya hubungan dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik 

yang menyatakan hubungan fungsional antara variabel-variabel. Untuk 

penentuan variabel yang bebas dan terikat dalam beberapa hal tidak mudah 

dapat dilaksanakan. Pengamatan diskusi dilakukan dengan berbagai 

pertimbangan, permasalahan yang dihadapi akan membantu memudahkan 

penentuan. Variabel tersebut dapat dikatakan sebagai variabel bebas sedangkan 

variabel yang terjadi karena variabel bebas dapat dikatakan sebagai variabel 

terikat. 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1. 𝑋𝑖 + 𝜀𝑖............................................................................(2.7) 

Keterangan 

𝛽0, 𝛽1  =  Parameter Model Regresi 

𝜀𝑖       =  Kesalahan/ error 

i   =  1,2,…..n 



 
 

 

 

 

 

 

BAB III.  METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Umum 

 

Metode Penelitian merupakan langkah yang digunakan untuk memperoleh 

data, menganalisis data sampai dengan memperoleh hasil yang didapatkan. 

Pada metode penelitian mencakup cara-cara mendapatkan data, tahap - tahap 

pengolahan data sampai dengan metode yang digunakan untuk analisis.  

Data pada penelitian ini yang digunakan adalah data sekunder, atau data 

yang didapat bukan dari hasil perolehan pribadi melainkan data yang diperoleh 

dari pihak terkait. 

 

3.2. Prosedur Penelitian 

 

Tahapan prosedur penelitian ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan, 

tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

A. Studi Literatur 

Studi literatur yang dilaksanakan adalah melakukan studi terhadap buku 

buku dan penelitian penelitian yang berkaitan penggunaan data curah 

hujan sebagai perencanaan bidang sipil dan juga korelasi data dari 2 tipe 

data yang berbeda. 
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B. Pengumpulan Data 

Data yang dipakai pada penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut 

meliputi data tinggi curah hujan dari Badan Meteorologi, klimatologi dan 

geofisika serta data curah hujan Tropical Rainfall Measuring Mission. 

Data yang digunakan adalah data dengan rentang waktu 20 tahun, rentang 

data dari tahun 1998 – sampai dengan 2018. Metode pengumpulan data ini 

adalah dengan mengunduh data dari website resmi Badan Meteorologi 

Klimatologi dan Geofisika dan Tropical Rainfall Measuring Mission 

Provinsi Jawa Barat. 

C. Pengolahan Data 

Pengolahan data pada penelitian ini memiliki beberapa tahapan yang  

dilakukan diantaranya sebagai berikut: 

a. Mengubah data tinggi curah hujan stasiun BMKG dan data TRMM 

menjadi data time series. 

b. Melakukan Normalisasi data hujan Badan Meteorologi Klimatologi 

dan Geofisika. 

c. Melakukan Uji konsistensi data hujan yang sudah dilakukan pencarian 

data hilang. Untuk mengetahui apakah data ini layak untuk dipakai 

sebagai data penelitian. 

d. Mengklasifikasikan data hujan kumulatif harian, 7 harian, 15 harian, 

bulanan,  rata rata tahunan, maksimum tahunan.  

e. Menganalisis data hujan dengan parameter statistik yaitu Mean, 

Variansi, Simpangan Baku, Koefisien Skewness dan Koefisien 

Kurtosis. 
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f. Mengkorelasikan data hujan dari dua sumber yang berbeda dari 

klasifikasi yang berbeda pula. 

g. Mengkorelasikan parameter statistik data hujan dari dua data yang 

berbeda. 

h. Melakukan pemodelan data hujan dengan analisis regresi untuk data 

BMKG dan TRMM. 

 

3.3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Barat dengan 4 stasiun hujan 

BMKG yang dijadikan parameter dalam menentukan grid TRMM, stasiun 

tersebut digunakan untuk analisis ini meliputi Stasiun Meteorologi Citeko, 

Stasiun Klimatologi Bogor, Stasiun Geofisika Bandung, dan Stasiun 

Meteorologi Jatiwangi. Provinsi jawa barat mempunyai rata-rata hujan cukup 

tinggi dan memiliki kemungkinan mempengaruhi daerah lain sehingga 

perlunya di analisis kemungkinan yang terjadi pada data hujan di daerah ini. 

Berikut ini adalah Gambar 3.1 Peta Provinsi Jawa Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Peta Provinsi Jawa Barat 
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3.4. Diagram Alir Penelitian 

Diagram alir penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat pada ambar 3.2 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 2 Diagram Alir Penelitian. 
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3.5. Analisis Data  

Analisis data merupakan nilai korelasi dan pengambilan keputusan secara 

deskriptif menurut hasil dari analisis. Hasil berupa gambar dan grafik dari setiap 

stasiun hujan dan juga dari metode yang berbeda di Provinsi Jawa Barat. Setelah 

didapatnya hasil dari penelitian, selanjutnya dilakukan pembahasan untuk 

menarik kesimpulan berdasarkan kaidah penelitian. 



 

 

 

 

BAB V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Hasil analisis penelitian dapat diambil kesimpulan yang didapat adalah 

sebagai berikut : 

 

1. Hasil analisis korelasi dapat dinyatakan bahwa nilai korelasi paling besar 

berada pada kumulatif tahunan yaitu dengan nilai korelasi 0,88 – 0,94 

sedangkan nilai korelasi yang terendah terdapat pada kumulatif harian yakni 

0,08 – 0,22. Nilai korelasi yang didapatkan dari hasil analisis berbanding 

lurus dengan besaran kumulatif yaitu semakin kecil jumlah hari maka 

semakin kecil nilai korelasinya. 

2. Hasil analisis perbandingan grafik dinyatakan bahwa pola yang terbentuk 

dari data hujan BMKG dan TRMM memiliki pola yang relatif sama, akan 

tetapi data maksimum mempunyai perbedaan sehingga mengurangi nilai 

korelasi, kesamaan pola yang cenderung semakin baik untuk jumlah 

kumulatif hari yang relatif besar. 

3. Hasil analisis Parameter Statistika dinyatakan bahwa selisih nilai median 

dan mean pada data BMKG dan TRMM yang relatif besar akan berpengaruh 

pada nilai kumulatif besar pula. Karakterisitik dari standar deviasi, varians 

dan koefisien skewness mempunyai nilai yang sama, akan tetapi nilai 
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standar deviasi dan variansi naik seiring dengan semakin besar jumlah hari 

yang dikumulatifkan. Untuk Koefisien Kurtosis memiliki selisih nilai yang 

berbanding lurus dengan jumlah hari, akan tetapi karakterisitik dari 

koefisien kurtosis akan semakin berbeda pada kumulatif hari yang relatif 

besar. 

4. Hasil analisis regresi linear didapatkan bahwa nilai yang terbesar adalah 

nilai pada kumulatif 1 tahunan dengan nilai koefisien determinasi 0,78 – 

0,89. Sedangkan untuk nilai koefisien determinasi yang terendah berada 

pada kumulatif harian yakni 0,01 – 0,05. 

 

5.2. Saran 

SUntuk mengembangkan penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan 

untuk menambahkan hal-hal berikut: 

1. Pada penelitian ini perlu dilakukan analisis dengan menggunakan data hujan 

daerah Provinsi Jawa Barat dan tidak memperhitungkan kecepatan angin 

dan arah angin sehingga kemungkinan dapat mengurangi keakuratan 

analisis 

2. Data hujan yang hilang kemungkinan mengganggu hasil analisis sehingga 

dianjurkan untuk dapat melakukan penelitian dengan data yang lebih baik. 
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