
Skenario perubahan iklim di Kab. Sukabumi – Jawa Barat 

(Perubahan penerimaan radiasi di permukaan dan kelembaban udara) 

 

Oleh :  Idung Risdiyanto 

 

Kondisi Geografis 

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Barat, terletak pada 

batas meridian 6
0
43'-7

0
29' LS dan 106

0
49'-107

0
00' BT. Kabupaten ini berjarak tempuh 120 

km dari ibukota negara dan 95 km dari ibukota provinsi Jawa Barat.  Luas wilayah kabupaten 

Sukabumi merupakan yang terluas di Jawa–Bali, sekaligus sebagai salah satu kabupaten 

tertinggal di Jawa Barat. Luas wilayah administratif Kabupaten Sukabumi adalah 412799.54 

ha. Secara fisik wilayah dibatasi oleh 60 % daratan dan 40 % lautan dengan batas wilayah 

sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor, sebelah selatan berbatasan dengan 

Samudera Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan 

Samudera Hindia dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Cianjur 

[www.bappedasukabumi.go.id] 

Topografi 

Secara topografis profil rupa bumi Kabupaten Sukabumi umumnya bergelombang di bagian 

selatan dan bergunung di bagian utara dan wilayah bagian tengah. Kabupaten Sukabumi 

berada pada ketinggian berkisar antara 0–2960 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sekitar 

4128 km2 topografinya Kabupaten Sukabumi berupa bukit-bukit dan gunung-gunung dengan 

kemiringan yang terjal. Gunung-gunung yang tinggi adalah gunung-gunung berapi 

yangterletak di sebelah utara, yaitu: Gunung Gede Pangrango yang tingginya kurang lebih 

2958 m dan Gunung Salak 2211 m yang lerengnya semakin landai ke arah Sungai Cimandiri 

(www.bappeda-sukabumi.go.id). 

Di Sukabumi bagian tengah, sebelah selatan Sungai Cimandiri terletak dataran tinggi 

Jampang yang tingginya 500-.000 mdpl. Dataran rendah Kabupaten Sukabumi berada pada 

ketinggian 0-100 mdpl, terletak dibagian selatan dan timur namun persebarannya sangat 

terbatas. Wilayah ini sebagian besar berbatasan dengan Samudera Hindia. Umumnya di 

Kabupaten Sukabumi sebaran ketinggian lahan berada pada kisaran 100-500 meter diatas 

permukaan laut seperti ditunjukan oleh Gambar 1. 

 



 

Gambar 1.  Kondisi Topografi Kab. Sukabumi 

 

Iklim 

Kabupaten Sukabumi yang terletak pada 6°43'-7°29' di sebelah selatan garis khatulistiwa, 

termasuk dalam zona tropis yang ditandai dengan kelembaban udara yang sedang, curah 

hujan yang tinggi dan kecepatan angin yang sedang (Iklim Tipe B1 Oldeman).  Distribusi 

curah hujan sementara terutama ditentukan oleh pola peredaran udara dari bulan Mei 

hingga bulan Oktober berhembus angin muson timur yang kering, dan dari bulan November 

hingga bulan Maret bertiup angin Muson Barat yang basah. Di bagian selatan Sukabumi 

angin musim barat biasanya bertiup lebih awal, yaitu pada akhir bulan September 

(www.bappeda-sukabumi.go.id).   Distribusi curah hujan secara tata ruang terutama 

ditentukan oleh ketinggian lokasi dan keadaaangeografis. Curah hujan tertinggi ( > 3500 mm 

per tahun), tercatat di Sukabumi bagian utara, disekitar lereng Gunung Gede, di Kecamatan 

Ciemas, sebelah timur Teluk Pelabuhan Ratu. Di kaki gunung berapi di sebelah utara dan di 

Sukabumi selatan memiliki curah hujan rata-rata berkisar 3000-4000 mm/tahun. Daerah 

yang terletak di sebelah utara dan selatan Sungai Cimandiri mempunyai curah hujan  

tahunan rata-rata yang paling rendah berkisar 2000–3000 mm/tahun  

Berdasarkan sistem klasifikasi Koppen, Kabupaten Sukabumi tergolong dalam tipe iklim Af. 

Kabupaten Sukabumi memiliki suhu udara terendah 23.6°C dengan suhu bulan terdingin 

lebih dari 18°C terjadi pada bulan Februari, Juli, Agustus dan Desember (Gambar 2.). Pola 

musim mengikuti pola monsoonal dengan rata-rata curah hujan bulan terkering 64 mm dan 

curah hujan rata-rata 4074 mm/tahun. 



 

Gambar 2.  Suhu udara rata-rata Kabupaten Sukabumi periode 11 tahun (1994 - 2004) 

Bulan Juli dan Agustus merupakan bulan dengan curah hujan yang paling sedikit dalam 

beberapa tahun bahkan tidak terjadi hujan sama sekali selama bulan tersebut. Sedangkan 

bulan November dan bulan Desember tercatat sebagai bulan yang paling sering terjadi 

hujan. Curah hujan rata-rata tahunan wilayah Sukabumi bekisar antara 2000-4000 

mm/tahun.  Jumlah hari hujan pertahun rata-rata  tercatat sebanyak 144 hari (angka rata-

rata selama 10 tahun). Catatan hujan yang terjadi selama tahun 1996-1999 menunjukan 

kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 1996, curah hujan tercatat 970 mm dalam 151 hari hujan. 

Pada tahun 1997 curah hujan mencapai 1399 mm dalam 92 hari hujan. Tahun 1998 curah 

hujan mencapai 3716 mm dalam 197 hari hujan sedangkan pada tahun 1999 curah hujan 

mencapai 2660 mm dalam 151 hari hujan.  Penentuan musim kemarau didasarkan pada 

curah hujan kurang dari 150 mm sehingga musim kemarau terjadi dari bulan Mei hingga Juni 

dan musim hujan terjadi dari bulan Oktober hingga April, disajikan pada Gambar 3. 

 

Gambar 3.  Curah hujan rata-rata Kabupaten Sukabumi periode 11 tahun (1994 - 2004) 

Suhu udara di Kabupaten Sukabumi tidak banyak berubah sepanjang tahun. Hal ini 

disebabkan oleh posisi Kabupaten Sukabumi yang terletak dekat dengan khatulistiwa. Suhu 

berkisar antara 18°C-30°C dengan rata-rata 26°C, suhu rata-rata dipermukaan laut adalah 

26°C-27°C. Suhu tersebut akan turun sekitar 0.5°C setiap ketinggian naik 100 meter. 

Kelembaban udara berkisar antara 85%-89%, perbedaan temperatur antara siang dan malam 

adalah sekitar 8°C–10°C. 

 

Klasifikasi Penutupan Lahan (LandUsed) Kabupaten Sukabumi 

Klasifikasi penutupan lahan Kabupaten Sukabumi menggunakan citra LANDSAT TM/ETM+. 

Klasifikasi tersebut dilakukan secara terbimbing (Supervised Classification).  Sistem klasifikasi 

mengunakan perbandingan penggunaan lahan (LandUsed) di beberapa kecamatan di 

Kabupaten Sukabumi Edisi I Tahun 1999 dan Edisi I- Tahun 2000. Kelas yang dihasilkan dari 

Supervised Classification adalah kelas spektral yang mencerminkan penampakan penutupan 



lahan (LandCover) yang ditangkap pada tanggal akusisi peta. Kelas spektral tersebut dibagi 

atas 11 kelas yaitu; hutan, perkebunan, pemukiman, lahan terbuka, tegalan, semak belukar, 

sungai, sawah tadah hujan, sawah irigasi, awan dan bayangan awan. Kelas awan dan 

bayangan awan diklasifikasi kembali (supervised classification) menggunakan peta rupa bumi 

di beberapa kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Hasil klasifikasi penggunaan lahan 

Kabupaten Sukabumi pada penelitian ini di bagi atas 9 kelas. Pembagian klasifikasi 

penutupan lahan tersebut adalah hutan, perkebunan, pemukiman, lahan terbuka, tegalan, 

semak belukar, sawah tadah hujan, sawah irigasi dan sungai. Penyebaran klasifikasi 

penutupan lahan Kabupaten Sukabumi ditunjukan pada Gambar 4.  Luasan penutupan lahan 

Kabupaten Sukabumi sebagian besar berupa hutan dan perkebunan. Sedangkan luasan 

sungai/badan air merupakan luasan penutupan lahan terkecil di Kabupaten Sukabumi. 

Luasan penutupan lahan tersebut ditunjukkan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.   Klasifikasi Penutupan Lahan Kabupaten Sukabumi Tahun 2005 

 

 

 
Gambar 4 . Klasifikasi penggunaan lahan Kabupaten Sukabumi (2005) 

 

 



Skenario perubahan iklim 

Perubahan pola temporal dan spasial merupakan salah satu kejadian yang sering digunakan 

untuk menjustifikasi perubahan iklim.  Beberapa contoh perubahan iklim yang sering 

disebutkan adalah perubahan atau pergeseran kejadian musim hujan dan kemarau di suatu 

kawasan yang merupakan indikasi perubahan temporal, sedangkan indikasi perubahan 

spasial salah satu contohnya adalah pergeseran lokasi atau kawasan kejadian hujan atau 

kemarau.  Selain perubahan pola tersebut, kondisi perubahan iklim dapat juga dijelaskan 

dengan perubahan nilai atau intensitas unsur-unsur iklim seperti radiasi, hujan, suhu udara, 

tekanan, kelembaban dan angin.  Dari unsur-unsur tersebut, hujan dan suhu merupakan 

unsur yang paling sering dikaji baik tentang teori perubahan maupun dampak dari 

perubahannya bagi sistem kehidupan bumi.  Sedangkan unsur-unsur lain sering hanya 

dianggap sebagai unsur pendukung bagi penjelasan kedua unsur iklim tersebut, walaupn 

sebenarnya masing-masing nilai dari unusr-unsur tersebut mempunyai hubungan yang saling 

mempengaruhi dan tidak dapat dijelaskan secara terpisah. 

Pada penelitian ini, akan dikaji mengenai perubahan iklim dalam hubunganya 

dengan perubahan pola dan intensitas masing-masing unsur iklim dan kaitannya dengan 

dampak bagi kesehatan manusia terutama penyakit kulit.  Perubahan pola dan intensitas 

iklim diduga berdasarkan hasil keluaran model-model perubahan iklim yang telah ada pada 

saat ini.  Sedangkan hubungannya dengan penyakit kulit hanya akan dibahas beberapa unsur 

iklim seperti radiasi dan kelembaban 

Perubahan unsur iklim hujan dalam suatu kawasan dapat digunakan sebagai indikasi 

dari perubahan pola keawanan yang berpengaruhi terhadap lama penyinaran di kawasan 

tersebut.  Perubahan lama penyinaran tersebut akan berpengaruhi intensitas radiasi 

matahari yang diterima permukaan.  Perubahan unsur suhu dapat digunakan sebagai 

indikator untuk menilai perubahan unsur kelembaban dan jumlah radiasi netto suatu 

kawasan.  Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dilihat mekanisme dan hubungan antar 

unsur iklim dan kemudian membuat suatu hubungan kasualitas mengenai dampaknya 

terhadap penyakit kulit.   

Beberapa model iklim global (GCM) menunjukkan perubahan iklim dapat 

ditunjukkan dengan perubahan curah hujan di suatu lokasi.  Oleh karena itu dalam kajian ini 

akan digunakan suatu skenario jika curah hujan bertambah  10% (S1) dan berkurang 10% 

(S2) dari kondisi normalnya.  Perubahan tersebut selanjutnya digunakan sebagai masukan 

model yang mensimulasikan perubahan penerimaan radiasi dan kelembaban di wilayah studi 

kasus Kab. Sukabumi.  Berikut ini penjelasan perubahan unsur-unsur radiasi dan  

kelembaban udara. 

 

 

1. Radiasi  Surya 

Pada kondisi normal, kisaran penerimaan radiasi surya di wilayah kajian berkisar antara 

15.61-18.61 MJ/m2/hari.  Sebaran penerimaan radiasi surya ini sesuai dengan pergerakan 

relatif matahari, sehingga pada saat matahari berada di selatan garis equator pada bulan 

Oktober-Maret maka wilayah Sukabumi dan sekitarnya (6
o
43’-7

o
29’ LS) akan menerima 

radiasi surya yang lebih besar dibandingkan pada bulan-bulan April-September.  Penerimaan 

radiasi surya terbesar terjadi pada bulan Oktober karena pada saat tersebut garis edar 

matahari berada pada posisi terdekat dengan wilayah kajian, sedangkan radiasi terendah 

terjadi pada bulan Juni, yaitu pada posisi garis edar matahari pada posisi terjauh dari 

matahari.  Pola penerimaan radiasi surya di wilayah kajian dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5.  Pola penerimaan radiasi surya di wilaya Sukabumi dan sekitarnya  

 

Berbeda dengan jumlah penerimaan radiasi surya, maka lama penyinaran yang terjadi di 

wilayah kajian lebih dipengaruhi kondisi monsonal.  Pada bulan-bulan kering atau curah 

hujan rendah seperti pada bulan Mei-September nilai lama penyinaran lebih tinggi 

dibandingkan dengan bulan-bulan basah (Oktober –Maret).  Rata-rata lama penyinaran 

terpanjang terjadi pada bulan Agustus 5.94 jam/hari dan terpendek Januari 3.92 jam/hari 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.  Berdasarkan pada data dua unsur tersebut diatas, 

maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa intensitas radiasi yang diterima permukaan 

lebih ditentukan oleh posisi matahari terhadap wilayah kajian.  Hal ini berarti, intensitas 

maksimum radiasi yang terjadi pada saat tengah hari (jam 12.00-13.00) lebih mempengaruhi 

terhadap jumlah akumulasi radiasi yang diterima permukaan dibandingkan dengan tingkat 

keawanaan. 
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Gambar 6.  Rata-rata lama penyinaran (jam/hari) di wilayah Sukabumi dan sekitarnya 

 

Berdasarkan data tersebut diatas, maka untuk perubahan nilai curah hujan rata rata sebesar 

+ 10% tidak akan menyebabkan perubahan pola sebaran penerimaan radiasi permukaan.  

Perubahan hanya terjadi pada intensitas radiasi surya yang diterima.  Pada skenario S1 

intensitas radiasi akan berkurang 0.01 – 0.3 MJ/m2/hari dan sebaliknya pada skenario S2 

akan terjadi penambahan dengan jumlah yang sama.  Perubahan yang signifikan dari nilai 



intensitas radiasi ini terjadi pada bulan-bulan basah (Oktober – Maret) dengan perubahan 

terbesar terjadi pada bulan Januari seperti yang disajikan pada Gambar 7. 
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Gambar 7.  Perubahan penerimaan radiasi surya di Sukabumi dan sekitarnya pada skenario 

S1 (curah hujan +10%) dan S2 (curah hujan -10%) 

 

Kelembaban Udara 

Perubahan curah hujan juga menyebabkan perubahan kelembaban relatif di wilayah Sukabumi 

dan sekitarnya, meskipun perubahan tersebut tidak signikan hanya berkisar antara 0.01 – 0.15% 

dari rata-rata kelembaban relatif normal. Pada bulan-bulan basah (Oktober-Maret) kelembaban 

udara lebih tinggi dibanding pada bulan-bulan kering (April-September).  Kondisi perubahan 

kelembaban tertinggi didapatkan pada bulan Januari, sedangkan terendah pada bulan Agustus 

seperti yang disajikan pada Gambar 8. 
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Gambar 7.  Perubahan kelembaban udara di Sukabumi dan sekitarnya pada skenario S1 

(curah hujan +10%) dan S2 (curah hujan -10%) 

 

Seperti dijelaskan pada bagian terdahulu mengenai hubungan penyakit kulit dengan unsur 

iklim, maka hasil simulasi tersebut diatas dapat digunakan sebagai hipotesa awal bahwa jika 

terjadi perubahan iklim dengan skenario S2 maka akan didapatkan peningkatan intensitas 



radiasi yang puncaknya terjadi pada saat kondisi kelembaban udara yang tinggi.  Pada 

kondisi tersebut maka peluang untuk timbulnya penyakit kulit yang dapat disebabkan oleh 

kedua unsur tersebut juga meningkat terutama pada bulan-bulan basah. 

 


