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ABSTRAK

Informasi cuaca sangatlah bermanfaat bagi manusia karena informasi tersebut
dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kegiatan mereka saat ini.
Informasi cuaca mudah didapatkan salah satunya melalui web Satellite
Disaster Early Warning System (SADEWA). Web SADEWA dikembangkan
oleh Pusat SAINS dan Teknologi Atmosfer (PSTA) Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional (LAPAN). Informasi prediksi SADEWA didapatkan
melalui simulasi model Weather Reaserch and Forecasting (WRF). Untuk
melihat sejauh mana kinerja WRF dalam memprediksi cuaca, maka perlu
dilakukan validasi terhadap data pengamatan. Automatic Weather Station
(AWS) digunakan untuk mengukur parameter cuaca. Dalam penelitian ini
dilakukan transfer otomatis data pengamatan AWS ke SADEWA. Data yang
telah ditarnsfer tersebut ditampilkan di web dan dihitung korelasinya dengan
data prediksi. Parameter cuaca yang dihitung nilai korelasinya adalah suhu,
kelembaban dan curah hujan. Teori koefisien korelasi Pearson digunakan
untuk melakukan validasi model. Dari hasil penelitian didapatkan nilai
koefisien korelasi untuk suhu adalah 0,8198 dan untuk kelembaban adalah
0,7074. Nilai tersebut menjelaskan bahwa data prediksi SADEWA dan data
pengukuran AWS memiliki korelasi yang kuat. Sedangkan untuk curah hujan
nilai koefisien korelasinya adalah 0,2522. Nilai yang rendah ini dikarenakan
curah hujan merupakan parameter tersulit untuk diprediksi oleh model.
Kata Kunci: Automatic Weather Station (AWS), Koefisien korelasi Pearson,
Satellite Disaster Early Warning System (SADEWA), Automatic
Transfer, Weather Reaserch and Forecasting (WRF)
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AUTOMATION FROM THE RESULTS OF AUTOMATIC WEATHER
STATION (AWS) OBSERVATION AND IT’S UTILIZATION OF
SATELLITE DISASTER EARLY WARNING SYSTEM (SADEWA)
ABSTRACT

Weather information is very useful for humans because the information can be
used for various purposes of their activities. Weather information is easily
obtained, one of them is Satellite Disaster Early Warning System (SADEWA)
web. SADEWA web was developed by Pusat SAINS dan Teknologi Atmosfer
(PSTA) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Information
of SADEWA’s prediction was obtained by simulation of Weather Reaserch
and Forecasting (WRF) model. The performance of WRF must be compared by
observation data to know the accuration of WFR prediction. Automatic
Weather Station (AWS) is used to measure weather parameters. The data
which have been ditarnsfer are displayed on the web and calculated it’s
correlation with the prediction data. Weather parameters that calculated are
temperature, humidity and rainfall. Theory Pearson correlation coefficient is
used to validate the model. From the results, the correlation coefficient was
0.8198 for temperature and for moisture is 0.7074. It means that the value of
the data prediction and measurement data Sadewa AWS has a strong
correlation. As for precipitation correlation coefficient value is 0.2522. A low
value is due to the rainfall is the most difficult parameter to be predicted by the
model.
Keywords: Automatic Weather Station (AWS), Koefisien korelasi Pearson, Satellite
Disaster Early Warning System (SADEWA), Automatic Transfer,
Weather Reaserch and Forecasting (WRF)
PENDAHULUAN
Cuaca sangat berkaitan erat dengan fisika
karena parameter dari cuaca itu sendiri
merupakan besaran-besaran fisika. Informasi
cuaca sangat bermanfaat karena digunakan
oleh masyarakat sebagai acuan untuk
mengantisipasi dalam melakukan kegiatan
yang akan dilakukan mereka. Sekarang
informasi cuaca sangat mudah untuk
didapatkan salah satunya melalui Satellite
Disaster Early Warning System (SADEWA)
yang dikembangkan oleh Pusat SAINS dan
Teknologi Atmosfer (PSTA) Lembaga
Antariksa dan Penerbangan Nasional
(LAPAN).
SADEWA merupakan sebuah sistem
informasi peringatan dini bencana berbasis
teknologi satelit dan juga dapat dilengkapi
dengan sensor-sensor terrestrial (Satiadi,
2014). Informasi sadewa berisikan tentang
prediksi cuaca untuk wilayah Indonesia.

Informasi
tersebut
memiliki
fungsi
memberikan peringatan dini kepada pihakpihak yang terkait dengan penangangan
kejadian bencana sebagai bagian dari
pengelolaan resiko bencana. Informasi
prediksi cuaca SADEWA merupakan hasil
dari simulasi model Weather Research and
Forecasting (WRF) yang datanya didapatkan
dari Global Forecast System (GFS).
Weather Research and Forecasting
(WRF) adalah generasi masa depan dari
model cuaca yang dapat digunakan untuk
melakukan
sprediksi
atmosfer
skala
menengah dan mengasimilasikan hasil
prediksi tersebut dengan data pengamatan
lokal (Ridwan, 2011). Model cuaca WRF
memiliki spektrum yang luas dengan skala
meteran hingga ribuan kilometer. Untuk
mengetahui kinerja WRF dalam memprediksi
cuaca maka dibutuhkan validasi terhadap data

Fibusi (JoF) Vol. 3 No. 3, Desember 2015

pengamatan. salah satu alat meteorologi
untuk mengukur cuaca yaitu Automatic
Weather Station (AWS).
Automatic Weather Station (AWS)
didefinisikan sebagai stasiun meteorologi di
mana pengamatan dibuat dan dikirimkan
secara otomatis (WMO, dalam WMO, 2006).
AWS sudah banyak dipakai di berbagai
negara, dengan berbagai merk dari
perusahaan-perusahaan
tertentu
yang
memproduksi AWS tersebut seperti Vaisala
dan Davis. Dalam penelitian ini merk AWS
yang digunakan adalah Davis tipe Weather
Station Vantage Pro2TM. AWS merk Davis
tipe Weather Station Vantage Pro2TM terdiri
dari komponen hardware dan software.
Komponen hardware dari AWS tipe ini di
antaranya adalah Integrated sensor suited
(ISS), data logger dan Konsol Vantage Pro2.
Sedangkan software yang digunakan adalah
WeatherLink. Berikut adalah penjelasan dari
masing-masing komponen :
1. Integrated sensor suited (ISS)
ISS memiliki fungsi untuk mengambil data
parameter cuaca dan mengirimkan data
tersebut ke konsol Vantage Pro2 atau
Weather Envoy melalui radio transmitter.
Ada dua versi yaitu ISS versi standard an ISS
Plus. ISS versi standar terdiri dari beberapa
sensor yaitu rain collector, sensor suhu,
sensor kelembaban dan anemometer.
Sedangkan pada ISS Plus terdapat tambahan
komponen yaitu solar radiation sensor dan
ultra-violet (UV) radiation sensor (Davis,
2010). Dalam penelitian ini jenis ISS yang
digunakan adalah ISS Plus. Berikut adalah
penjelasan dari komponen sensor dari ISS
plus:
a. Sensor Suhu
Sensor temperatur yang digunakan oleh Davis
adalah tipe PN Junction Silicon Diode (Davis,
2015b). ). PN junction terdiri dari type p dan
tipe n yang berasal dari material
semikonduktor. Tipe p merupakan material
semikonduktor yang menerima donor
elektron karena memiliki jumlah elektron
yang lebih sedikit dibandingkan jumlah
elektron pada material semikonduktor tipe n.
Sedangkan tipe n merupakan material
semikonduktor yang mendonorkan elektron

kerena memiliki jumlah elektron lebih banyak
dibandingkan dengan material semikonduktor
tipe p. Muatan listrik pada tipe p adalah
positif sedangkan pada tipe n adalah negatif.
Ketika material semikonduktor tipe p dan n
digabungkan maka elektron pada tipe n akan
menyebar
menuju sisi tipe n dan
meninggalkan ion positif. Begitupun hole
pada tipe p akan menyebar menuju tipe n dan
meninggalkan ion negatif. Daerah yang
terbentuk antara tipe p dan n yang dipenuhi
dengan muatan pembawa disebut daerah
depletion layer. Pada daerah ini terbentuk
medan listrik disebut medan listrik built in
(Sproul. 2015). Akibat terbentuknya medan
listrik built in elektron pada tipe n tidak bisa
menyebrang menuju tipe p begitu pun hole
pada tipe n yang tidak bisa menyebrang
menuju tipe p. Pada keadaan ini tidak ada
arus yang megalir. Prinsip kerja dari sensor
ini adalah peningkatnya arus ketika suhu
meningkat. Hal itu disebabkan oleh adanya
energi lebih pada elektron tipe n untuk loncat
ke tipe p dengan melawan medan listrik built
in. pita kon.
b. Sensor Kelembaban
Tipe sensor kelembaban dari AWS
Vantage Pro2TM ini adalah Film capacitor
element (Davis, 2015b). Sensor kelembaban
kapasitif menanggapi variasi kelembaban
dengan
memvariasikan
permisitivitas
dielektrik polimer, dan variasi ini berbanding
lurus dengan perubahan uap ambien
(Farahani, dkk. 2014). Ketika uap air diserap
menempati ruang bebas yang tersedia antara
molekul polimer, sehingga permitivitas
dielektrik polimer higroskopis linier berubah
secara proporsional dengan jumlah air yang
diserap.
c. Rain Collector
Rain collector tipe AWS Vantage Pro2TM ini
memiliki tipe sensor yaitu Tipping bucket.
Rain
collector ini berfungsi
untuk
mendapatkan jumlah curah hujan yang jatuh
pada periode dan waktu tertentu. Air hujan
memasuki lubang inlet dan keluar dari lubang
red switch yang mengarahkan air hujan ke
dalam ember berputar seperti yang ditunjukan
pada Gambar 2.4. Ketika ember sebelah
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kanan terisi oleh air hujan dan bertumpu pada
sekrup kalibrasi, maka ember akan bergoyang
ke arah kanan untuk mengalirkan air ke drain
hole. Begitupun ketika ember sebelah kiri
terisi oleh air hujan. Penakar curah hujan tipe
tipping bucket ini memanfaatkan sensor reed
switch untuk memberikan masukan pada
mikrokontroler yaitu berupa perubahan
tahanan ketika ember bergoyang.
2. Konsol Vantage Pro2TM
Konsol ini berfungsi untuk menerima dan
menampilkan
pengukuran
data
yang
dilakukan oleh ISS. Konsol ini tersedia dalam
dua versi yaitu kabel dan nirkabel. Dalam
penelitian ini versi Konsol Vantage Pro2
yang digunakan adalah nirkabel.
3. Data Logger
Data logger berfungsi untuk menghubungkan
konsol Vantage Pro atau Vantage Pro2 ke
komputer yang dapat membuat database
cuaca permanen. Data logger ini memliki
fungsi lain yaitu untuk menyimpan data
maksimal 7 hari.
Dalam instrument davis terdapat 3 jenis data
logger yaitu :Data pengukuran AWS ini
ditransfer otomatis ke SADEWA dengan
tujuan untuk ditampilkan datanya dan
mencari nilai validasi model WRF. Transfer
otomatis ini dilakukan dengan menggunakan
script yang menggunakan bahasa PHP dan
JavaScipt. Script ini menyimpan data AWS
ke database MySQL pada server dan
menampilkannya berupa grafik dan tabel
pada web SADEWA.
Validasi dilakukan dengan menggunakan
teori koefisien korelasi. Koefisien korelasi
merupakan indeks atau bilangan yang
digunakan untuk mengukur keeratan (kuat,
lemah atau tidak ada) hubungan antar variabel
(Hasan, 2005). Koefisien korelasi memiliki
rentang dari -1 sampai dengan 1 dimana
korelasi semakin kuat jika nilainya mendekati
1 atau -1 dan semakin melemah jika nilainya
mendekati 0. Nilai positif dari koefisien
korelasi mengartikan bahwa nilai antar kedua
variabel berbanding lurus sebalikya jika
nilainya negatif maka nilai antar variabelnya
berbanding terbalik. Berikut adalah patokan
nilai koefisien korelasi dalam menyatakan
hubungan antar dua variabel.

𝑋 = 0, tidak ada korelasi
0 < 𝑋 ≤ 0.2, korelasi sangat lemah
0.2 < 𝑋 ≤ 0.4, korelasi rendah tapi pasti
0.4 < 𝑋 ≤ 0.7, korelasi yang cukup berarti
0.7 < 𝑋 ≤ 0.9, korelasi yang tinggi, kuat
0.9 < 𝑋 ≤ 1, korelasi sangat tinggi
𝑋 = 1, korelasi sempurna
Dimana 𝑋 adalah nilai koefisien korelasi.
Terdapat tiga jenis koefisien korelasi di
antaranya adalah koefisien korelasi Pearson,
Rank spearman dan Rank kendall. Diantara
ketiga jenis koefisien korelasi tersebut,
koefisien korelasi Pearson yang digunakan
dalam penelitian ini karena data yang
digunakan berbentuk interval.
METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini metode yang
digunakan adalah metode korelasional.
Tujuan penelitian korelasional adalah untuk
mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada
suatu faktor berkaitan dengan variasi variasi
pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan
koefisien korelasi (Suryabrata, 2000, hlm :
24). Di dalam penelitian ini ada dua jenis
data yang digunakan yaitu data pengukuran
AWS yang merupakan data primer dan data
prediksi SADEWA yang merupakan data
sekunder yang didapatkan dari simulasi WRF.
Berikut adalah penjelasan data yang
digunakan :
1. Data pengukuran AWS.
Proses pengukuran parameter cuaca AWS ini
dimulai dari ISS. Pengukuran yang dilakukan
oleh sensor-sensor yang terdapat pada ISS
akan mengirimkan data pengukurannya ke
konsol Vantage Pro2 melalui radio
transmitter. Selanjutnya konsol mengirimkan
melalui data logger ke komputer. Selain
mengirimkan data ke komputer, data logger
ini memiliki fungsi untuk menyimpan data
pengukuran selama tujuh hari. Data yang
telah dikirimkan ke computer kan diolah dan
disimpan melalui WeatherLink.
2. Data simulasi model WRF.
Informasi prediksi SADEWA merupakan
hasil simulasi cuaca menggunakan model
WRF dengan kondisi batas (boundary
condition) dari GFS. Hasil simulasi WRF ini
dikirim dan diolah ke server untuk di
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tampilkan di web SADEWA. Data
WRF berformat netCDF dan dapat diunduh
dari server. Ada banyak perangkat lunak yang
bisa membaca file dengan format netCDF
seperti MATLAB, IDL, GrADs dan NCAR
Command Language (NCL).
Penelitian ini dimulai dengan melakukan
transfer otomatis data pengukuran AWS ke
web SADEWA. Data pengukuran AWS yang
telah disimpan di komputer dikirimkan ke
server melalui file batch. Fiel batch ini
berisikan tentang file yang akan dikirim yaitu
data pengukuran AWS dan alamat server
yang dituju. File batch tersebut dijalankan
melalui Task Scheduler yang diatur setiap 10
menit sekali.
Setelah data pengukuran AWS diterima
dan disimpan di server,
data tersebut
dimauksan ke database MySQL melalui
crontab. Setelah itu data yang telah disimpan
didatabase akan ditampilkan dalam bentuk
grafik dan tabel di web SADEWA melalui
rekayasa script highchart.
Setelah melakukan transfer otomatis
maka selanjutnya adalah melakukan validasi
model WRF. Data prediksi WRF didapatkan
dengan mengunduh file dari server. Dalam
penelitian ini digunakan NCL dalam
mengolah file tersebut. Sedangkan data
pengukuran AWS dapat diambil dengan cara
mengunduh
dari
database
MySQL.
Pengukuran koefisien korelasi dilakukan
dengan menggunakan Microsoft Excel.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Transfer data otomatis ke SADEWA
Dalam mentransfer data otomatis ke
SADEWA terdapat beberapa tahap seperti
yang telah di jelaskan pada metode penelitian.
Hasil dari transfer data tersebut disimpan
dalam
database
pada
MySQL dan
ditampilkan
pada
web
SADEWA.
Penyimpanan data di database dilakukan
dengan menggunakan script PHP yang
dijalankan di server melalui crontab. Gambar
1 berikut merupakan tampilan dari database
MySQL :
Tabel 1. Data Pada Database MySQL

Data pada database di atas akan diolah
melalui script untuk ditampilkan di web
SADEWA berupa grafik dan tabel. Script
yang digunakan adalah bahasa PHP dan
JavaScript seperti pada lampiran 3. Berikut
adalah tampilan halaman web untuk
menampilkan grafik maupun tabel data yang
ditunjukan oleh Gambar 4.2 di bawah ini :

Gambar 1. Tampilan Grafik Pada Web
SADEWA
Dari Gambar 1 di atas dapat dilihat bahwa
terdapat dua jenis data yaitu data real time
dan data historis. Data real time yang akan
menampilkan data terbaru pada “Data Cuaca
Hari Ini” yang otomatis muncul ketika
halaman web SADEWA dibuka. Data
tersebut ditampilkan dalam bentuk grafik dan
tabel. Parameter cuaca yang ditampilkan ada
lima yaitu suhu, kelembaban, curah hujan,
arah dan kecepatan angin. Sedangkan data
historis terdapat pada “Historical Data”
dimana terdapat kolom tanggal untuk
memilih data pada waktu tertentu untuk
ditampilkan.
Berikut
adalah
gambar
penampilan data historis yang ditunjukan oleh
Gambar 2 di bawah ini:
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(b)
Gambar 2. Grafik Data Historis
Grafik pada Gambar 4.3 dan Gambar 4.2
merupakan hasil rekayasa script highchart
dimana datanya diambil dari database. script
highchart ini mampu menampilkan lima
paremeter cuaca, tiga diantaranya dapat
dipilih dan dua parameter cuaca lainnya
adalah kecepatan dan arah angin.
2. Korelasi Data
Parameter cuaca yang digunakan dalam
mencari nilai korelasi antara data prediksi
SADEWA dengan data pengukuran AWS
adalah suhu , kelembaban dan curah hujan.
Pengolahan
dilakukan
menggunakan
Microsoft Excel. Data yang diolah mulai dari
tanggal 1 juni 2015 sampai 20 juni 2015.
Gambar 4.4 berikut merupakan hasil
pengolahan data dalam bentuk grafik :

(a)

(c)
Gambar 3. Grafik korelasi antara data
pengukuran AWS dan data
prediksi SADEWA (a). Data
suhu, (b). Data Kelembaban
dan (c). Data curah hujan
Dari Gambar 3 nilai determinan korelasi (R2)
untuk suhu adalah 0,6721, maka nilai
koefisien korelasi Pearson-nya (r) adalah
0,8198. Sedangkan untuk nilai determinan
korelasi (R2) untuk kelembaban adalah
0,5004, maka nilai koefisien korelasi
Pearson-nya (r) adalah 0,7074. Nilai
koefisien korelasi Pearson yang tinggi (r >
0,7)
untuk
suhu
dan
kelembaban
mengidentifikasikan bahwa hasil prediksi
SADEWA sangat bagus. Untuk data curah
hujan pada Gambar 3 (c) didapatkan nilai
determinan korelasi (R2) adalah 0,0636,
sehingga nilai koefisien korelasi Pearson-nya
(r) adalah 0,2522. Karena nilai koefisien
korelasi curah hujan cukup rendah (r < 0,4),
maka hasil prediksi curah hujan dari
SADEWA kurang bagus. Nilai korelasi yang
rendah ini dikarenakan hujan bersifat lokal,
oleh karena itu dibutuhkan beberapa titik
pada suatu wilayah untuk dapat dibandingkan
terhadap model agar lebih akurat. Selain itu
secara teori proses terjadinya hujan belum
sepenuhnya dipahami. Dengan banyaknya
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parameter yang terlibat dalam proses
terjadinya hujan dan interaksi antar parameter
yang belum dipahami sehingga curah hujan
sangat sulit disimulasikan dan diprediksi.
Semua nilai koefisien korelasi Pearson yang
didapatkan dari data suhu ,kelembaban dan
curah hujan diatas adalah positif yang
menandakan hasil prediksi cuaca model
sesuai dengan hasil pengamatan AWS. berarti
model yang digunakan untuk prediksi
tersebut sudah cukup baik. Nilai korelasi
tertinggi terdapat pada korelasi data suhu,
karena parameter suhu merupakan parameter
yang mudah dihitung dan mencakup wilayah
yang lebih luas.
SIMPULAN
1. Proses transfer otomatis data pengkuran
AWS ke SADEWA telah dilakukan
dengan baik. Proses transfer otomatis
data AWS dimulai dari pengiriman data
dari radio transmitter pada ISS ke konsol
Vantage Pro2. Selanjutnya konsol
mengirimkan data ke komputer melalui
data logger. Data yang diolah dan
disimpan di komputer melalui software
WeatherLink dikirimkan ke server
menggunakan file batch. Data yang telah
di simpan di server di masukan ke
database dan ditampilkan di web
SADEWA.
2. Nilai koefisien korelasi dari perbandingan
untuk data prediksi SADEWA dan data
pengukuran AWS untuk suhu adalah
0,8198, dan untuk kelembaban adalah
0,7074. Artinya data prediksi SADEWA
dan data pengukuran AWS untuk
parameneter suhu dan kelembaban
memiliki korelasi yang kuat. Sedangkan
untuk curah hujan besar nilai koefisisen
korelasinya adalah 0,2522. Nilai korelasi
curah hujan yang rendah ini dikarenakan
curah hujan merupakan parameter tersulit
untuk diprediksi oleh model.
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