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Abstrak. Hujan merupakan fenomena alam yang sulit diukur karena hujan di alam merupakan suatu proses alam yang
bersifat periodik dan stokastik. Variabel penyebab kejadian hujan ini sangatlah kompleks dan juga bersifat periodik dan
stokastik, seperti terjadinya El-Nino dan La-Nina. Metode Transformasi Fourier digunakan untuk menganalisis
perulangan kejadian El-Nino dan La-Nina pada wilayah Lampung timur, profinsi Lampung. Melalui data hujan harian
dari beberapa stasiun hujan yang ada di wilayah Lampug timur, dapat diketahui besarmya pengaruh El-Nino dan LaNina tersebut. Dari hasil analisis data hujan harian dari beberapa stasiun hujan di wilayah Lampung Timur diketahui
bahwa El-Nino dan La-Nina yang terjadi di setiap daerah tidak sama atau berbeda beda intensitasnya. Ada daerah yang
pengaruh El-Nino dan La-Nina nya lebih besar dan lebih kecil dari daerah lainnya.
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PENDAHULUAN
Terjadinya hujan merupakan phenomena alam yang sulit diukur karena hujan di alam merupakan suatu proses yang
alami. Variabel yang menjadi penyebab kejadian hujan ini sangatlah kompleks dan juga bersifat periodik dan
stokastik. Faktor penyebab terjadinya hujan tersebut antara lain adalah faktor klimatologi, suhu udara, arah angin,
kelembaban udara dan lain sebagainya.
Perulangan kejadian hujan ini merupakan penomena alam yang sekarang ini menjadi topik kajian, baik oleh para
ahli hidrologi maupun oleh para ahli dalam bidang terkait. Dalam mendekati perulangan kejadian hujan banyak
metode yang sudah dikembangkan oleh para ahli.
Pada Penelitian sebelumnya perulangan atau frekuensi kejadian hujan dianalisis dengan cara trial and error seperti
yang dilakukan oleh Rizalihadi (2002), dan Bhakar dkk (2003). Perulangan kejadian hujan dari stasiun stasiun hujan
yang ada di profinsi Lampung sudah pernah dianalisis dengan menggunakan metode Transformasi Fourier (Zakaria,
A., 2010a, 2010b, 2011a, 2011b, 2011c). Metode Transformasi Fourier lebih dikenal dengan nama metode spectral.
Dengan metode ini fenomena perulangan kejadian hujan dapat ditunjukkan. Metode Transformasi Fourier dapat
ditemui pada beberapa program aplikasi antara lain pada Matlab, Octave dan beberapa bahasa skrip lainnya. Akan
tetapi program yang digunakan untuk menganalisis data hujan ini merupakan program hasil pengembangan penulis.
Program ini diberi nama FTRANS yang berarti Fourier Transform (Zakaria, 2005a) dan ANFOR yang berarti Analisis
Fourier (Zakaria, 2005b). Program ini didisain sedemikian rupa sehingga mudah digunakan, baik untuk kepentingan
penelitian, pendidikan maupun untuk para praktisi karena outputnya dapat berupa text atau file postscripts yang dapat
menghasilkan beberapa tipe file gambar (jpg, jpeg, bmp, dan dll) serta pdf.
El- Nino dan La-Nina merupakan penomena alam yang juga merupakan perubahan iklim yang bersifat periodik dan
stokastik. Perubahan iklim ini mempengaruhi terjadinya peningkatan perubahan intensitas musim kemarau dan musim
penghujan yang melebihi normal. Sehingga terjadinya musim kemarau yang lama dan berkepanjangan dan musim
penghujan dengan intensitas hujan di atas normal, sehingga terjadi banjir di mana mana.
Terjadinya El-Nino dan La-Nina tidak hanya mempengaruhi lamanya waktu dan tinggi rendahnya intensitas hujan
dan kemarau, tetapi juga mempengaruhi kegiatan dan akivitas kehidupan manusia dan mahluk mahluk lain yang ada
di bumi. Banyak penelitian yang mengkaji El-Lino dan La-Nina sehubungan dengan kejadian dan perubahan kehiduan
di bumi seperti, hubungan antara radiasi matahari, kecepatan angin dan hujan yang terjadi di bumi (Muhamadi dan
Goudarzi, 2018). Saha dkk (2017) mengkaji perubahan terjadinya petir, baik secara temporal maupun secara parsial
sehubungan dengan kejadian El-Nino dan La-Nina. Selain itu, sehubungan dengan terjadinya El-Nino dan La-Nina,
ada juga yang melakukan kajian tingginya tingkat stres burung burung yang tinggal di kepulauan Galapagos, seperti
yang dilakukan oleh Wingfield dkk (2017). Ini menunjukkan bahwa El-Nino dan La-Nina mempengaruhi semua
aktivitas mahluk hidup serta perubahan iklim di bumi, oleh karena itu, seberapa tinggi pengaruh El-Nino dan La-Nina
di wilayah Indonesia pada umumnya dan di wilayah Lampung pada khususnya perlu dikaji lebih jauh.
METODE PENELITIAN
Metode Spectral
Metode spectral merupakan metode transformasi yang dipresentasikan sebagai Fourier Transform sebagai berikut
(Zakaria, 2003; Zakaria, 2008),
𝑛=

𝑃(𝑓𝑚 ) =

Δt
2√ 𝜋

+𝑁
2

∑ 𝑝(𝑡𝑛 ).𝑒
𝑛=

−2.𝜋.𝑖
.𝑚.𝑛
𝑀

−𝑁
2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© Fakultas Teknik Universitas Lampung

- 241 -

Prosiding Semnas SINTA FT UNILA Vol. 1 Tahun 2018
Riset PT-Eksplorasi Hulu Demi Hilirisasi Produk
Bandar Lampung, 19 Oktober 2018
ISBN: 2655-2914

Dari Persaman di atas dapat dijelaskan, dimana 𝑝(𝑡𝑛 )merupakan data hujan dalam seri waktu (time domain) dan
𝑃(𝑓𝑚 )merupakan data hujan dalam seri frekuensi (domain frequency). 𝑡𝑛 merupakan waktu seri yang menunjukkan
jumlah data sampai ke 𝑁. 𝑓𝑚 merupakan hujan dalam seri frekuensi (domain frequency).
Awal berkembangnya metode ini kurang begitu diminati karena untuk transformasi dibutuhkan waktu yang cukup
lama, sehingga metode ini dirasa kurang efektif. Setelah beberapa tahun penelitian berkembang ke arah efisiensi
perhitungan transformasi untuk mendapatkan metode perhitungan transformasi yang lebih cepat. Penggunaan Fourier
Transform menjadi lebih luas setelah diketemukannya metode perhitungan transformasi yang lebih cepat, yang
dinamakan FFT (Fast Fourier Transform) seperti yang dikembangkan oleh Cooley dan Tukey (1965). Program yang
digunakan untuk analisis ini dikembangkan berdasarkan metode tersebut di atas.
Berdasarkan teori di atas dikembangkan metode perhitungan analisis frekuensi dengan nama FTRANS yang
dikembangkan oleh Zakaria (2005a). Untuk Peramalan atau perkiraan perulangan kejadian yang bersifat periodik
dapat dipergunakan metode analisis Fourier dan Least Squares, seperti yang dikembangkan oleh Zakaria (2005b).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada penelitian ini dipergunakan data curah hujan harian dari 5 stasiun curah hujan yang berada di wilayah Lampung
Timur, dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2006. Stasiun stasiun tersebut adalah stasiun Dam Garongan (PH-110),
stasiun Taman Negeri (PH-112), stasiun Batu Keting (PH-113), stasiun Braja Indah (PH-123), dan stasiun Jepara
Lama (PH-124). Data curah hujan dari stasiun tersebut dapat dilihat pada GAMBAR 1, GAMBAR 2, GAMBAR 3,
GAMBAR 4, dan GAMBAR 5 berikut,

Gambar 1. Tinggi hujan di stasiun Dam Garongan dari tahun 1989 s/d tahun 2006 (PH-110)

Gambar 2. Tinggi hujan di stasiun Taman Negeri dari tahun 1989 s/d tahun 2006 (PH-112)

Gambar 3. Tinggi hujan di stasiun Batu Keting dari tahun 1989 s/d tahun 2006 (PH-113)
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Gambar 4. Tinggi hujan di stasiun Braja Indah dari tahun 1989 s/d tahun 2006 (PH-123)

Gambar 5. Tinggi hujan di stasiun Jepara lama dari tahun 1989 s/d tahun 2006 (PH-124)
Berdasarkan data curah hujan tersebut didapat spektrum curah hujan dalam amplitudo dan Power Spectral Density
(PSD) versus tahun, sebagaimana dipresentasikan pada GAMBAR 6 s/d GAMBAR 15 berikut.

Gambar 6. Spektrum Dam Garongan (PH-110).

Gambar 7. PSD versus tahun Dam Garongan.

Gambar 8. Spektrum Taman Negeri (PH-112).

Gambar 9. PSD versus tahun Taman Negeri.
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Gambar 10. Spektrum Batu Keting (PH-113).

Gambar 11. PSD versus tahun Batu Keting.

Gambar 12. Spektrum Braja Indah (PH-123).

Gambar 13. PSD versus tahun Braja Indah.

Gambar 14. Spektrum Jepara Lama (PH-124).

Gambar 15. PSD versus tahun Jepara Lama.

Berdasarkan spektrum curah hujan dari 5 stasiun curah hujan untuk periode lebih dari 1 tahun, dapat disusun
GAMBAR 16 dan GAMBAR 17 sebagai berikut.

Gambar 16. Diagram tinggi hujan 5 stasiun.
Gambar 17. Kurva tinggi hujan 5 stasiun.
Dari GAMBAR 16 dan GAMBAR 17 tersebut menunjukkan bahwa dari spektrum curah hujan di atas 1 tahunan
dari 5 stasiun hujan, dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2006 mengindikasikan adanya phenomena perulangan dari
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beberapa kejadian hujan. Perulangan ini diprediksi merupakan perulangan dari kejadian atau pengaruh El-Nino dan
La-Nina. Pengaruh El-Nino dan La-Nina terjadi pada periode 2,999 atau 3 tahunan dan periode 6 tahunan. Akan tetapi
periode 3 tahunan terlihat lebih dominan atau PSD nya lebih tinggi dibandingkan dengan periode 6 tahunan.
Berdasarkan Power Spectral Density (PSD) nya didapat bahwa untuk periode 3 tahunan El-Nino dan La-Nina atau
PSD nya paling tinggi atau paling dominan terjadi pada stasiun Braja Indah (PH-123) dan pengaruh El-Nino dan LaNina atau PSD nya paling rendah terjadi pada stasiun Taman Negeri (PH-112). Menurut Syaifullah (2001), perulangan
kejadian El-Nino paling kuat adalah 5 tahunan. Ini menunjukkan hasil perkiraan perulangan yang berbeda dengan
hasil penelitian yang dilakukan pada data hujan di wilayah Lampung Timur, yaitu sebesar 3 tahunan.
Hasil penelitian ini juga menunjukkan pengaruh El-Nino dan La-Nina yang berbeda, antara satu daerah dengan daerah
lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wilayah Lampung timur tidak mendapatkan pengaruh
El-Nino dan La-Nina yang sama sehingga suatu daerah yang pengaruh El-Nino dan La-Nina nya lebih tinggi lebih
beresiko terjadinya bencana yang lebih besar dibandingan dengan wilayah yang pengaruh El-Nino dan La-Ninanya
lebih rendah.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tinggi pengaruh El-Nino dan La-Nina di suatu
tempat dapat diperkirakan. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa di 5 wilayah Lampung Timur menunjukkan
perulangan kejadian El-Nino dan La-Nino sebesar 3 tahunan. Di wilayah Lampung Timur, daerah Braja Indah
pengaruh El-Nino dan La-Nina yang paling tinggi atau paling dominan dan daerah Batu Keting pengaruh El-Nino dan
La-Nina nya paling rendah, dibandingan dengan 5 stasiun hujan yang diteliti.
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