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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan kausal gejala-

gejala di permukaan bumi, baik yang bersifat fisik maupun yang menyangkut 

kehidupan makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan 

keruangan, kelingkungan, dan regional untuk kepentingan program, proses, dan 

keberhasilan pembangunan (Bintarto, 1981). Kajian geografi terbagi dalam dua 

objek yaitu objek formal dan material. Objek formal adalah cara pandang geografi 

terhadap fenomena di permukaan bumi, yang terbagi dalam kajian keruangan, 

lingkungan, dan kompleks wilayah. Objek material adalah objek kajian geografi 

yang meliputi kajian fisik maupun kehidupan mahluk hidup di permukaan bumi. 

Geografi memepelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer di permukaan 

bumi, karena masing-masing wilayah di pemukaan memiliki persamaan dan 

perbedaan tergantung kondisi fisik dan sosial yang mempengaruhinya. salah satu 

kondisi fisik yang menjadi perbedaan masing-masing wilayah adalah iklim. 

Menurut (Threwartha, 1995) iklim adalah konsep abstrak yang menyatakan 

kebiasaan cuaca dan unsur-unsur atmosfer disuatu daerah selama kurun waktu 

yang panjang, setiap wilayah  memiliki iklim yang berbeda-beda sehingga 

aktifitas mahluk hidup di dalamnya sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim 

wilayahnya.  

Iklim merupakan kebiasaan alam yang digerakan oleh beberapa unsur. 

Unsur iklim antara lain : radiasi matahari, suhu udara, kelembaban udara, awan 

dan presipitasi (hujan), evaporasi (penguapan), tekanan udara, dan angin 

(Kartasapoetra, 2004). Berdasarkan gambaran iklim, dapat diidentifikasi tipe 

vegetasi yang tumbuh di tempat tersebut. sedangkan untuk menentukan tanaman 

yang dapat hidup di suatu iklim tertentu, dibutuhkan syarat tumbuh dan informasi 

cuaca yang lebih rinci dari  beberapa  dekade dengan nilai rata-rata dan pola 

sebaran sepanjang tahun, sedangkan untuk menduga keragaman tanaman 

dibutuhkan informasi cuaca harian (Irianto, dkk, 2000) 
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Indonesia sebagai negara agraris, hendaknya menyesuaikan kegiatan-

kegiatan pertanianya dengan berbagai unsur iklim, hal ini dikarenakan 

produktivitas pertanian dipengaruhi oleh ketersediaan air dan berbagai unsur 

iklim. Dalam kenyatannya, iklim atau cuaca seakan menjadi faktor pembatas 

produksi. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kemampuan petani dalam 

memahami karakteristik dan menduga iklim, sehingga upaya antisipasi risiko dan 

sifat ekstrimnya tidak dapat dilakukan dengan baik. Akibatnya, seringkali hasil 

dan mutu produksi pertanian yang diperoleh kurang memuaskan, sehingga dengan 

adanya pengetahuan tentang iklim, petani dapat memperhitungkan jenis tanaman, 

pola sistem pengelolaan tanah, pembukaan lahan pertanian, penggunaan bibit, 

serta pemberantasan hama penyakit, guna meningkatkan produktifitas pertanian 

dan meminimalisir risiko kegagalan dalam pertanian. 

Seiring dengan terjadinya perubahan iklim akibat pemanasan global  maka 

kemungkinan terjadinya perubahan tipe–tipe iklim sangatlah besar, sedangkan 

untuk pengambilan keputusan di bidang pertanian, informasi mengenai iklim 

suatu daerah sangatlah dibutuhkan karena dari data iklim dan curah hujan dapat 

ditentukan tanaman yang cocok dengan daerah pertanian. Klasifikasi iklim yang 

sesuai digunakan di Indonesia untuk zonasi pertanian adalah klasifikasi menurut 

Oldeman. Klasifikasi ini banyak digunakan untuk kesesuaian iklim terhadap 

pertanian karena Pengklasifikasianya didasarkan pada jumlah bulan basah dan 

bulan kering berturut-turut selama minimal 10 tahun, hal ini dikaitkan dengan 

kebutuhan tanaman terhadap air yang banyak didapat dari hujan, karena 

kebutuhan air terhadap tanaman dan pengolahanya berbeda-beda tergantung 

jenisnya (Rafi’i, 1995). Oldeman membagi dalam lima zona iklim utama dan 

empat zona sub iklim. Zona iklim utama adalah zona yang didasarkan pada bulan 

basah berturut-turut, sedangkan zona sub iklim adalah zona yang didasarkan pada 

bulan kering  berturut-turut. Yaitu zone A, zone B, zone C, zone D, dan zone E 

untuk zona iklim utama, sedangkan untuk zone sub iklim yaitu zone 1, zone 2, 

zone 3, zone 4, dan zone 5, setiap zone memiliki karakteristik yang berbeda 

terhadap jenis tanaman dan cara pengelolaannya sehingga zone iklim klasifikasi 

Oldeman disebut zona agroklimat. 
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Dewasa ini, pemerintah Indonesia melalui Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian telah membuat kalender tanam guna mempermudah 

petani. Tujuan dari pembuatan kalender tanam adalah mempermudah petani 

dalam pemilihan masa tanam, jenis pupuk, dan jenis tanaman. Kalender tanam 

diperoleh dari data curah hujan, jenis tanah, sumber air, dan kerentanan suatu 

wilayah terhadap bencana, yang telah disosialisasikan oleh pemerintah dan 

banyak diaplikasikan oleh petani. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan zonasi 

agroklimat klasifikasi Oldeman yang memiliki tujuan sama yaitu pemilihan jenis 

tanaman dan waktu tanam yang tepat untuk pertanian. Maka perlu adanya kajian 

tentang kesesuaian antara teori zona agroklimat klasifikasi Oldeman dengan 

implementasi di lapangan untuk mengetahui  prosentase pemanfaatan  informasi 

klasifikasi iklim bagi petani. 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu Provinsi di pulau 

Jawa memiliki sektor pertanian yang berkontribusi besar terhadap perekonomian 

DIY. Hal ini dibuktikan dengan besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap 

total PDRB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sektor pertanian menempati 

urutan tiga teratas dalam  penyumbang PDRB Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta, disamping sektor perdagangan dan jasa yang telah lama menjadi 

andalan di Provinsi ini. Sektor jasa menyumbang 20,23%, sektor perdagangan 

20,09%, dan sektor pertanian menyumbang 14,65% (BPS Provinsi DIY, 2013). 

Bahkan sektor pertanian menjadi penyumbang PDRB terbesar di tiga Kabupaten 

Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut :Kabupaten 

Bantul 21,72%, Kulonprogo 26,36%, dan Gunungkidul 36,49%. Bahkan luas 

lahan pertanian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 240.242 Ha 

atau 75,41 % dari luas total wilayah. Berikut penggunaan lahan pertanian dan 

bukan pertanian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang disajikan dalam 

bentuk tabel : 
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Tabel 1.1 Luas Penggunaan lahan pertanian dan bukan pertanian di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hektar (Ha) tahun 2013 

 

No Penggunaan Lahan Jumlah Total 

(Ha) 

Persentase 

(%) 

1 Lahan Pertanian 240.242 75,41 

1.a Lahan Sawah 56.364 17,69 

 1.Berpengairan 47.015 14,76 

 2. Tadah Hujan 9.349 2,93 

 3. Lainya - - 

1.b Bukan Sawah 183.878 57,72 

 1. Tegalan 94.600 29,69 

 2. Ladang - - 

 3. Perkebunan 814 0,26 

 4. Hutan Rakyat 36.768 11,54 

 5. Padang Rumput - - 

 6. Lahan Sementara 795 0,25 

 7. Lahan lainya 50.901 15,98 

2 Lahan Bukan Pertanian 78.338   24,59 

 Jumlah  318.580 100,00 

Sumber : Badan pusat statistik (BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014) 

Menurut Tabel 1.1 di atas, dapat diketahui besarnya luas lahan pertanian 

yang harus di menejemen dengan baik, sehingga sektor pertanian dapat 

berkontribusi secara optimal bagi masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan 

pertanian memerlukan adanya penyajian informasi dalam bentuk data spasial agar 

lebih mudah dibaca, sehingga pengelolaan pertanian dapat disesuaikan dengan 

kondisi iklim masing-masing wilayah. guna pengelolaan pertanian yang lebih baik 

dan dapat menghindari kegagalan panen.  

Kemajuan teknologi yang pesat, membuat proses identifikasi iklim 

wilayah telah dipadukan dengan Sistem Informasi Geografis (SIG). Sistim 

informasi Geografis (SIG) adalah suatu sistem berbasis komputer yang 

mempunyai kemampuan menangani data berefrensi geografis yaitu pemasukan 

data, pengolahan data, manipulasi data, dan pengeluaran. (Arronof, 1898 dan 

Wiradisastra, 2000). Data-data zona iklim dan kalender tanam dapat ditampilkan 

dalam bentuk keruangan berupa zona-zona tipe iklim wilayah yang akhirnya 

mempermudah pembacaan dan penginterpretasian data-data tersebut. Fungsi lain 

dari SIG adalah manipulating, yaitu pengolahan dua data spasial menjadi satu data 
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spasial dengan memuat dua informasi yang telah digabungkan untuk mengetahui 

persamaan dan perbedaan dua informasi data spasial, hal ini sangat membantu 

dalam mengetahui kesesuaian zona agroklimat Oldeman dengan kalender tanam. 

Berdasarkan Latar belakang yang diuraikan diatas maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Persebaran Iklim 

Klasifikasi Oldeman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana persebaran iklim dan zona agroklimat klasifikasi Oldeman di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

2. Mengetahui kesesuain zona agroklimat klasifikasi Oldeman dan kalender masa 

tanam di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

 

1.3.Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui persebaran iklim dan zona agroklimat klasifikasi Oldeman di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

2. Mengetahui kesesuain zona agroklimat klasifikasi Oldeman dan kalender masa 

tanam di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai 

berikut : 

1. Memberikan informasi kesesuaian zona agroklimat klasifikasi Oldeman 

dengan kalender masa tanam di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  

2. Pengembangan pemanfaatan Sistem Informasi Geografis untuk persebaran 

iklim 

3. Menambah  khasanah ilmu pengetahuan 
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1.5.   Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1.   Telaah Pustaka 

1.5.1.1. Iklim  

Iklim adalah sintestis atau kesimpulan dari perubahan nilai unsur-unsur 

cuaca (hari demi hari dan bulan demi bulan) dalam jangka panjang di suatu 

wilayah, sintetis tersebut bisa diartikan pula sebagai statistik yang meliputi rata-

rata, maksimum, minimum, frekuensi kejadian, dan sebagainya. Maka iklim 

sering dikatakan sebagai nilai statistik cuaca jangka panjang di suatu wilayah  

(Handoko, 1994).  

Ilmu yang mempelajari iklim adalah Klimatologi yang berasal dari bahasa 

Yunani, yaitu klima dan logos yang berarti kemiringan (slope) yang diarahkan ke 

lintang tempat sedangkan logos berarti ilmu. Jadi definisi dari klimatologi adalah 

ilmu yang menggambarkan dan menjelaskan sifat iklim, mengapa iklim di 

berbagai tempat di bumi berbeda, dan bagaimana kaitan antara iklim dengan 

aktifitas manusia. Klimatologi memerlukan intepretasi dari data-data yang banyak 

sehingga memerlukan statistik dalam pengajaranya, kebanyakan orang-orang 

sering mengatakan klimatologi sebagai meterorologi statistik. (Tjasyono, 2006) 

Iklim dan tanaman mempunyai hubungan yang erat, hubungan antara pola 

iklim dengan distribusi tanaman banyak digunakan sebagai dasar dalam 

klasifikasi iklim. (Kartasapoetra, 2004) mengatakan bahwa hasil suatu jenis 

tanaman bergantung pada interaksi antara faktor genetik dan faktor lingkungan 

seperti jenis tanah, topografi, pengelolaan pola iklim dan teknologi, dalam buku 

yang sama dia juga mengatakan bahwa cuaca dan iklim merupakan salah satu 

faktor peubah dalam produksi pangan yang sukar dikendalikan. 

Iklim merupakan salah satu faktor (selain tanah) yang akan mempengaruhi 

distribusi tanaman. Wilayah dengan kondisi iklim tertentu akan didominasi iklim 

tertentu akan didominasi pula oleh spesies tumbuhan tertentu, yakni tumbuhan yang 

dapat beradaptasi secara baiki pada kondisi iklim tersebut. Berdasarkan keterkaitan 

yang erat antara kondisi iklim dengan spesies tumbuhan yang dominan pada suatu 

wilayah, beberapa ahli mengkasifikasikan iklim berdasarkan jenis tumbuhan yang 

dapat beradaptasi baik pada wilayah tersebut ( Lakitan, 2002) 
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1.5.1.2. Klasifikasi Iklim 

1.5.1.2.1. Iklim Koppen 

Sisitem klasifikasi iklim Koppen didasarkan pada suhu dan kelembaban 

udara. Kedua unsur iklim tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap permukaan 

bumi dan kehidupan di atasnya. (Tjasyono, 2006) 

Berdasarkan ketentuan itu Koppen membagi iklim dalam lima daerah 

iklim pokok. Masing-masing daerah iklim diberi simbol A, B, C, D, dan E. 

Pembagian iklimnya sebagai berikut : 

1. Iklim A atau tropis, cirinya sebagai berikut : 

 Suhu rata-rata bulanan tidak kurang dari 18°C, 

 Curah hujan rata-rata lebih dari 70 cm/tahun 

 Tumbuhan yang tumbuh beraneka ragam. 

2. Iklim B atau iklim gurun tropis atau iklim kering, dengan ciri sebagai 

berikut : 

 Terdapat daerah gurun dan daerah semiraid (steppa) 

 Curah hujan terendah kurang dari 25,4/tahun, dan penguapan besar 

3. Iklim C atau iklim sedang. Ciri-cirinya adalah suhu rata-rata bulan 

terdingin antara 18° sampai -3°C. 

4. Iklim D atau iklim salju microthermal ciri-cirinya adalah sebagai 

berikut : rata-rata bulan terpanas lebih dari 10° C, sedangkan rata-rata 

bulan terdingin -3°   

5. Iklim E atau iklim kutub . Cirinya yaitu terdapat di daerah Artik dan  

Antartika, suhu tidak pernah lebih dari 10°C, sedangkan suhu rata-rata 

bulan terdingin kurang dari- 3°C.  

 

1.5.1.2.2. Iklim Schmidt – Ferguson 

Sistem klasifikasi Schmidt-Ferguson sangat terkenal di Indonesia dan 

banyak digunakan pada jenis tanaman tahunan, Schmidt-Ferguson (1951) dalam 

(Tjasyono, 2006) menggunakan nilai perbandingan (Q) antara rata-rata banyaknya 

bulan kering (Md) dan rata-rata banyaknya bulan basah (Mw) dalam satu tahun. 

Klasifikasi ini tidak memasukkan unsur suhu karena menganggap amplitudo suhu 
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pada daerah tropika sangat kecil, untuk menentukan bulan kering dan bulan basah 

maka kategorinya adalah sebagai berikut : 

a. Bulan Kering : Jika dalam satu bulan mempunyai jumlah curah hujan < 

60 mm.  

b. Bulan Lembab : Jika dalam satu bulan mempunyai jumlah curah hujan 60 

– 100 mm.  

c. Bulan Basah : Jika dalam satu bulan mempunyai jumlah curah hujan > 

100 mm.  

Sedangkan untuk menentukan rata-rata bulan kering dan rata-rata bulan 

basah digunakan rumus sebagai berikut : 

dalam metode Schmidt-Ferguson adalah menentukan nilai Q atau Quotien 

dengan rumus sebagai berikut : 

a. Rata-rata bulan kering :  

Md  = 
   

 
 

Dimana :  

Md       : Rata-rata bulan kering  

Σ fd         : Frekuensi bulan kering 

T             : Banyaknya tahun penelitian 

 

b. Rata-rata bulan basah 

Mw  = 
   

 
 

Dimana : 

Mw    : Rata-rata bulan basah 

Σ fw            : Frekuensi bulan basah 

T                 : Banyaknya tahun penelitian 

 

Tahapan Selanjutnya dalam metode Schmidt-Ferguson adalah 

menentukan nilai Q dengan rumus sebagai berikut : 
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                     Q = 
  

  
 x 100 % 

Dimana : 

Q               : Tipe iklim SF 

Md            : Rata-rata bulan kering selama 10 tahun 

Mw           : Rata-rata bulan basah selama 10 tahun 

 

     Tabel 1.2. Klasifikasi Iklim Menurut Schmidt-Ferguson 

Tipe Iklim Keterangan Kriteria (%) 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

Sangat Basah 

Basah 

Agak Basah 

Sedang 

Agak Kering 

Kering 

Sangat Kering 

Luar Biasa Kering 

0 < Q < 14,3 

14,3 < Q < 33,3 

33,3 < Q < 60,0 

60,0 < Q < 100,0 

100,0 < Q < 167,0 

167,0 < Q < 300,0 

300,0 < Q < 700,0 

700,0 < Q 

     Sumber : Handoko, 1994 

 

Tipe Vegetasi Iklim Klasifikasi Schmidt-Ferguson 

1. Tipe A : Daerah sangat basah dengan ciri vegetasi hutan hujan tropika 

2. Tipe B : Daerah basah dengan ciri vegetasi hutan hujan tropika  

3. Tipe C : Daerah agak basah dengan ciri vegetasi hutan rimba, 

4. Tipe D : Daerah sedang dengan ciri vegetasi hutan musim  

5. Tipe E : Daerah agak kering dengan ciri vegetasi hutan sabana  

6. Tipe F : Daerah kering dengan ciri vegetasi hutan sabana  

7. Tipe G : Daerah sangat kering dengan ciri vegetasi padang ilalang  

8. Tipe H : Daerah ekstrim kering dengan ciri vegetasi padang ilalang  
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1.5.1.2.3. Iklim Oldeman 

Seperti halnya metode Schmidt-Ferguson, metode Oldeman juga memakai 

unsur curah hujan sebagai dasar klasifikasi iklim, yaitu bulan basah dan bulan 

kering secara berturut turut yang dikaitkan dengan pertanian untuk daerah daerah 

tertentu, misalnya jumlah curah hujan sebesar 200 mm tiap bulan dipandang 

cukup untuk membudidayakan padi sawah, sedangkan untuk sebagian besar 

palawija maka jumlah curah hujan minimal yang diperlukan adalah 100 mm tiap 

bulan. Musim hujan selama 5 bulan dianggap cukup untuk membudidayakan padi 

sawah selama satu musim, dalam metode ini, bulan basah didefinisikan sebagai 

bulan yang mempunyai jumlah curah hujan sekurang-kurangnya 200 mm. 

Lamanya periode pertumbuhan padi ditentukan oleh jenis padi yang 

digunakan, periode 5 bulan basah berurutan dalam satu tahun dipandang optimal 

untuk satu kali tanam. Jika lebih dari 9 bulan basah maka petani dapat menanam 

padi sebanyak 2 kali masa tanam. Jika kurang dari 3 bulan basah berurutan, maka 

tidak dapat membudidayakan padi tanpa irigasi tambahan.Berikut segitiga iklim 

oldeman yang disajikan dalam bentuk gambar : (Lakitan,2002) 

Oldeman membagi iklim berdasarkan kebutuhan air masing-masing 

tanaman sehingga setiap zone memiliki jenis tanaman dan cara pengelolaan yang 

berbeda sehingga disebut zona agroklimat, berikut zona agroklimat klasifikasi 

Oldeman:  

1.  A1 10-12 bulan basah berurutan dan 0-1 bulan kering 

2. B1 7-9 bulan basah berurutan dan satu bulan kering 

3. B2 7-9 bulan basah berurutan dan 2-3 bulan kering 

4. B3 7-8 bulan basah berurutan dan 4-5 bulan kering 

5. C1 5-6 bulan basah berurutan dan 0-1 bulan kering 

6. C2 5-6 bulan basah berurutan dan 2-4 bulan kering 

7. C3 5-6 bulan basah berurutan dan 5-6 bulan kering 

8. D1 3-4 bulan basah berurutan dan satu bulan kering 

9. D2 3-4 bulan basah berurutan dan 2-4 bulan kering 

         10. D3 3-4 bulan basah berurutan dan 5-6 bulan kering 

         11. D4 3-4 bulan basah berurutan dan lebih dari 6 bulan bulan kering 
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         12. E1 kurang dari 3 bulan basah berurutan dan kurang dari 2 bulan kering 

         13. E2 kurang dari 3 bulan basah berurutan dan 2-4 bulan kering 

         14. E3 kurang dari 3 bulan basah berurutan dan 5-6 bulan kering 

         15. E4 kurang dari 3 bulan basah berurutan lebih dari 6 bulan 

         Berikut pembagian zona agroklimat Oldeman yang disajikan dalam bentuk tabel : 

Tabel 1.3. Zona agroklimat Klasifikasi Oldeman 

Tipe Iklim Penjabaran Kegiatan 

A1 

A2 

Sesuai untuk padi terus-menerus, produksi kurang, karena fluks 

radiasi surya rendah 

 

B1 

Sesuai untuk padi terus-menerus, dengan perencanaan yang baik, 

produksi tinggi bila panen musim kemarau 

B2 

B3 

Dua kali padi varietas umur pendek, musim kemarau yang pendek 

cukup untuk palawija 

C1 Tanam Padi sekali dan palawija dua kali 

C2 

C3 

C4 

Tanam padi sekali, palawija kedua jangan jatuh pada musim 

kemarau 

 

D1 Padi umur pendek satu kali, produksi tinggi, palawija 

D2 

D3 

D4 

Hanya mungkin satu kali padi atau satu kali palawija 

E1 

E2 

E3 

E4 

Terlalu kering, hanya mungkin satu kali palawija 

  Sumber : Lakitan, 2002 
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1.5.1.3.Hujan 

Menurut (Lakitan, 2002) Hujan merupakan unsur fisik lingkungan yang 

paling beragam baik menurut waktu maupun tempat dan hujan juga merupakan 

faktor penentu serta faktor pembatas bagi kegiatan pertanian secara umum. Oleh 

karena itu klasifikasi iklim untuk wilayah Indonesia (Asia Tenggara umumnya) 

seluruhnya dikembangkan dengan menggunakan curah hujan sebagai kriteria 

utama 

BMKG (Badan Meteorologi dan Geofisika) mendefinisikan hujan 

merupakan satu bentuk presipitasi yang berwujud cairan. Presipitasi sendiri dapat 

berwujud padat (salju dan hujan es) atau aerosol (embun dan kabut) sedangkan 

presipitasi (endapan) adalah cairan atau zat padat yang berasal dari hasil 

kondensasi yang jatuh dari awan sampai ke permukaan bumi. Beberapa contoh 

endapan antara lain : Hujan dan Drizzle, salju, hail, rime, hoar frost, endapan 

kabut (fog Precipitation), dan lain-lain. Hujan terbentuk apabila titik air yang 

terpisah jatuh ke bumi dari awan, tidak semua air hujan sampai ke permukaan 

bumi karena sebagian menguap ketika jatuh melalui udara kering, hujan jenis ini 

disebut sebagai virga. 

 

1.5.1.3.1. Curah Hujan 

Curah hujan merupakan unsur iklim yang sangat penting bagi kehidupan 

di bumi. Curah hujan adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat 

datar, tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Curah hujan 1 (satu) 

milimeter artinya dalam luasan satu meter persegi pada tempat yang datar 

tertampung air setinggi satu milimeter atau tertampung air sebanyak satu liter 

(Handoko, 1994) 

Menurut Badan meteorologi dan Geofisika (BMG), curah hujan adalah air 

yang jatuh sampai ke permukaan tanah. Butiran-butiran air yang tidak sampai ke 

permukaan tanah disebut virga. Satuan curah hujan adalah mm (milimeter). Proses 

pengambilan data curah hujan menggunakan alat ukur/penakar curah hujan. 

Berikut dua alat yang digunakan yaitu: 
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1. Penakar curah hujan biasa atau tipe Observatorium atau Non Recording  

2. Penakar hujan otomatis atau Self Recording  

 

1.5.1.4. Pertanian 

Menurut Mosher (1969) pertanian sebagai sejenis proses produksi yang 

khas yang didasarkan proses pertumbuhan tanaman dan hewan yang dilakukan 

oleh petani dalam suatu usahatani sebagai suatu perusahaan. Dengan demikian  

unsur pertanian terdiri dari proses produksi, petani, usahatani, dan usahatani 

sebagai perusahaan. 

Pertanian diartikan oleh Menurut Hadisapoetro (1975), sebagai setiap 

campur tangan tenaga manusia dalam perkembangan tanam-tanaman  maupun 

hewan agar diperoleh manfaat yang lebih baik daripada tanpa campur tangan 

tenaga manusia. Secara alami, tanaman dan hewan telah berkembang biak dengan 

sendirinya di hutan. 

Pengertian pertanian yang lebih modern lagi adalah agribisnis, yaitu 

adalah bisnis atau usaha komersial dibidang pertanian dalam arti luas (mulai dari 

pengadaan dan distribusi sarana produksi pertanian dan alat-alat serta mesin 

pertanian, usaha tani, pengolahan hasil pertanian menjadi bahan setengah jadi 

maupun barang jadi, pemasaran hasil-hasil pertanian dan olahannya, serta 

kegiatan penunjang seperti perkreditan, asuransi, dan konsultansi) 

Bidang agribisnis membentuk suatu sistem yang terdiri dari subsistem-

subsistem. Agribisnis bisa terdiri dari : 

 2 subsistem :on-farm (usahatani) dan off-farm (luar usaha tani), atau 

 3 subsistem : input, usaha tani, dan output 

 4 subsistem: input, usahatani, pengolahan hasil pertanian dan 

pemasaran 

 5 subsistem: input pertanian, usahatani, pengolahan hasil pertanian, 

pemasaran input, hasil pertanian atau hasil olahannya, serta subsistem 

penunjang (Masyhuri 202) 
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1.5.1.5.Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan suatu jaringan perangkat 

keras dan lunak yang dapat menunjukkan operasi-operasi dimulai dari 

perencanaan, pengamatan, dan pengumpulan data, kemudian untuk penyimpanan 

dan analisis data, termasuk penggunaan informasi yang diturunkan ke dalam 

beberapa proses (Wiradisastra, 2000). Menurut Arronof (1993) dalam Prahasta 

(2005), menyatakan bahwa SIG merupakan sistem berbasis komputer yang 

mempunyai kemampuan untuk menangani data yang bereferensi geografis, yaitu 

pemasukan data, manajemen data (penyimpanan dan pengambilan kembali) , 

manipulasi dan analisis data serta keluaran (output). Sedangkan borough (1986) 

dalam Prahasta (2005), mendefinisikan SIG sebagai seperangkat alat yang 

digunakan untuk mengoreksi, menyimpan, memanggil kembali, mentransformasi 

dan menyajikan data dari dunia nyata untuk tujuan tertentu. Selanjutnya 

dijelaskan bahwa SIG ini banyak digunakan diberbagai bidang, seperti pemetaan 

kesesuaian lahan, studi erosi dan perencanaan jaringan transmisi tegangan tinggi. 

Penerapan teknologi SIG saat ini telah meliputi berbagai bidang dan 

kegiatan, dari organisasi pemerintah hingga swasta, untuk kegiatan perencanaan 

maupun pemantauan.Teknologi ini dimanfaatkan untuk memecahkan suatu 

masalah, menentukan pilihan ataupun menentukan suatu kebijakan berdasarkan 

metode analisis spasial dengan menggunakan komputer sebagai alat untuk 

pengelolaan data sumberdaya yang diperoleh. SIG adalah suatu sistem informasi 

yang mendasarkan pada kerja komputer yang mempunyai kemampuan untuk 

menangani data geografis, meliputi kemampuan untuk memasukan, mengolahan, 

memanipulasi, dan analisa data serta member keluaran. 

1.   Komponen Masukan Data 

       Komponen masukan data merupakan sumber data yang dapat digunakan 

dalam SIG. Sumber data ini antara lain berupa peta-peta, foto udara, citra satelit, 

data lapangan maupun tabel-tabel atribut yang berkaitan. Komponen ini harus 

dapat menjamin konsistensi kualitas data dalam proses pemasukan dan 

penerimaan data agar hasilnya benar dan dapat dimanfaatkan. 
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2.  Komponen Pengolahan Data 

     Komponen pengolahan data SIG meliputi fungsi-fungsi yang dibutuhkan untuk 

menyimpan atau menimbun dan memanggil kembali data dari arsip data dasar. 

Efisiensi fungsi ini harus diutamakan sehingga perlu dipilih sesuai dengan struktur 

data yang digunakan. Perbaikan data dasar untuk mengurangi, menambah, 

ataupun memperbaharui data dapat dilakukan pada komponen ini. 

3. Komponen Manipulasi dan Analisis Data 

      Fungsi-fungsi manipulasi dan analisis data membedakan informasi yang dapat 

dihasilkan oleh SIG. Komponen ini dapat digunakan untuk mengubah format data 

dan memperoleh parameter. 

4. Komponen Keluaran Data 

       Komponen ini berfungsi untuk menanyakan informasi dan hasil analisis data 

spasial secara kualitatif maupun kuantitatif yang berupa peta-peta ataupun arsip 

elektronik, yaitu tabel-tabel, data statistik, data dasar lainnya.  
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1.5.2. Telaah penelitian Sebelumnya 

Penelitian dilakukan oleh Chaidir Wibowo (2002) dengan judul “Analisis 

Sebaran Iklim Schmidt Ferguson menggunakan Sistim Informasi Geografis di 

Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan” tujuan penelitian adalah mengidentifikasi 

dan menganalisa sebaran spasial dari wilayah iklim klasifikasi Schmidt-Ferguson 

di Kab. Bantaeng. Metode yang digunakan adalah pengumpulan dan pengolahan 

data. Data yang dikumpulkan terbagi dalam dua jenis yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer yang digunakan adalah ploting data lokasi stasiun penakar 

curah hujan yang berada di Kabupaten Bantaeng menggunakan GPS, sedangkan  

data sekunder yang digunakan adalah data curah hujan selama tahun 2001 sampai 

2011 dan peta Administrasi kabupaten Bantaeng skala 1 :100.000 . Hasil yang 

didapat dari penelitian ini adalah mayoritas sebaran tipe iklim di Kab. Bantaeng 

adalah tipe C atau agak basah dengan luas area sebesar 23224,571 Ha atau 59% 

dari luas total wilayah kajian,tipe B meliputi 21%, tipe D meliputi 16% dan tipe E 

meliputi 4% dari luas total wilayah.  

Penelitian selanjutnya oleh Abd. Rahman As-Syakur (2005) dengan judul 

“Aplikasi Sisitim Informasi Geografis untuk Pemutakhiran Peta Agroklimat pulau 

Lombok berdasarkan klasifikasi Oldeman dan Schmidt Ferguson” tujuan 

penelitian adalah membuat peta agroklimat klasifikasi Schmidt ferguson dan 

Oldeman berdasarkan pemutakhiran  data di   pulau lombok. Data yang digunakan 

adalah peta agroklimat menurut klasifikasi Schmidt Ferguson (1981), peta 

agroklimat menurut klasifikasi Oldeman (1951), data curah hujan yang berasal 

dari seluruh stasiun penakar curah hujan di pulau Lombok yang berasal dari 

BMKG Provinsi NTB, data distribusi titik-titik penakar curah hujan seluruh pulau 

lombok yang berasal dari kantor meteorologi selaparang, peta garis pantai pulau 

lombok berbentuk digital yang berasal dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran 

Sungai (BPDAS) Provinsi Lombok. Metode yang digunakan adalah 

penggabungan antara metode survei dan eksperimental. Metode survei adalah 

metode yang memanfaatkan hasil survei lapangan sebagai sumber data dengan 

cara mencatat, melihat secara sistematis objek yang ada sedangkan metode 

eksperimental adalah metode yang berdasarkan pengalaman seperti percobaan, 
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studi kasus, dan lainya. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah SIG (Sistim 

Informasi Geografis) dapat menunjukan peta agroklimat pulau lombok dengan 

pemutakhiran. Peta tersebut menunjukan bahwa telah terjadi perubahan zone 

iklim baik luasan maupun penyebaranya. Selain itu telah ditemukan zone iklim 

yang baru yaitu zone B1 seluas 8878.373 ha atau 1.906% dari luas pulau lombok 

dan zone B2 seluas 32556.070 ha atau 6,988% dari pulau lombok. Zone B1 

terdapat di bagian barat puncak gunung rinjani, sedangkan zone B2 terdapat di 

bagian barat punggung dan puncak gunung rinjani, berdasarkan peta yang 

dihasilkan SIG maka dapat dilihat bahwa peta tersebut memiliki kenampakan 

yang lebih mewakili persebaran hujan sehingga menghasilkan peta yang lebih 

akurat sehingga dibandingkan peta yang dibuat secara manual 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ayi Sudrajat (2009) yang berjudul 

“Pemetaan klasifikasi iklim Oldeman dan Schmidt Fergusson sebagai upaya 

pemanfaatan sumber daya iklim dalam pengelolaan sumberdaya alam di sumatra 

utara” peneliltian ini bertujuan untuk pemetaan iklim berdasarkan klasifikasi 

Schmdit Fergusson di Sumatra Utara dan mengevaluasi penggunaanya di bidang 

kehutanan. Data yang digunakan adalah data curah hujan selama 10 tahun dari 

265 stasiun penakar curah hujan yang tersebar di seluruh Sumatera Utara, peta 

topografi Sumatera Utara skala 1:250.000, dan buku jurnal. Hasil yang didapat 

dari penelitian ini adalah dari 265 stasiun penakar hujan yang dipetakan 

menggunakan software GIS maka dapat diketahui bahwa klasifikasi Oldeman 

tahun 2009 terdapat 8 klasifikasi yaitu (A, B1, C1, D1, D2, E1, E2, E3) yang 

tersebar di seluruh Sumatera Utara, dengan menggunakan peta klasifikasi 

Oldeman dan Schmidth Fergusson sangat membantu dalam pengelolaan sumber 

daya alam, yaitu menggunakan klasifikasi Oldeman untuk tanaman pangan ( padi 

dan Palawija) dan menggunakan klasifikasi Schmidth Fergusson untuk 

perkebunan dan kehutanan. Berikut tabel penyajian perbandingan penelitian 

sebelumnya : 
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Tabel 1.4 : Perbandingan penelitian sebelumnya 

Penelitian Chaidir Wibowo (2002) Abd Rahman As-Syakur 

(2005) 

Ayi Sudrajat (2009) 

 

 

Judul 

Analisis Persebaran Iklim 

Schmidt Fergusson 

menggunakan Sistim Informasi 

Geografis di Kabupaten 

Bantaeng 

Aplikasi Sistim Informasi 

Geografis (SIG) untuk 

pemutakhiran peta Agroklimat 

pulau Lombok berdasarkan 

klasifikasi Oldeman Schmidt 

Ferguson 

Pemetaan klasifikasi iklim 

Oldeman dan Schmist 

Fergusson sebagai upaya 

pemanfaatan sumber daya iklim 

dalam pengelolaan sumberdaya 

alam di Sumatera Utara 

 

 

Tujuan 

Menganalisis persebaran iklim 

klasifikasi Schmidt fergusson di 

Kabupaten Bantaeng Sulawesi 

Selatan 

Mengaplikasikan SIG dalam 

pemetaan zona Agroklimat 

pulau lombok berdasarkan 

klasifikasi Oldeman dan 

Schmidt Ferguson 

Membuat klasifikasi iklim 

Schmidt fergusson di Sumatera 

Utara dan mengevaluasi 

penggunaanya dalam 

pengelolaan sumberdaya alam 

Metode 
Pengumpulan dan pengolahan 

data 

Pengumpulan dan pengolahan 

data 

Pengumpulan dan pengolahan 

data 

 

Hasil 

Peta zonasi Iklim Schmidt 

Ferguson di Kabupaten 

Bantaeng Sulawesi Selatan 

Peta Agroklimat pulau Lombok 

berdasarkan klasifikasi Oldeman 

dan Schmidt Ferguson 

Peta Klasifikasi iklim Oldeman 

dan Schmidt Ferguson di 

Sumatera Utara 
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1.6. KERANGKA PENELITIAN 

Pertanian merupakan salah satu kekayaan alam yang memiliki nilai sangat strategis, 

fungsi utamanya adalah sebagai penyedia kebutuhan primer manusia terhadap pangan, selain 

itu pertanian juga berperan besar dalam perekonomian dengan menyediakan lapangan kerja 

dan sumber mata pencaharian penduduk, mengingat sebagian besar masyarakat indonesia 

bekerja di sektor pertanian 

Iklim sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan pertanian, 

memiliki peran penting bagi produktifitas pertanian, hal ini dikarenakan tumbuh kembang 

tanaman sangat bergantung dengan kelembaban, hujan, angin, suhu. Sehingga untuk 

pengelolaan pertanian, dibutuhkan informasi iklim suatu tempat untuk mengetahui kesesuaian 

pengelolaan tanaman dengan kondisi iklim setempat 

Perbedaan iklim tiap daerah di Indonesia mengakibatkan perbedaan suhu dan curah 

hujan sehingga pengelolaan pertanian harus berdasarkan jenis iklim di suatu daerah, untuk 

meminimalisir dampak kegagalan panen akibat hama penyakit dan cuaca eksstrim, penelitian 

ini bertujuan untuk menyajikan data spasial terdahap persebaran iklim berdasarkan klasifikasi 

Oldeman, yang telah membagi zona iklim berdasarkan kebutuhan tanaman terhadap air. 

Seiring berkembangnya zaman, pemerintah melalui dinas pertanian terus melakukan 

riset tentang pertanian sehingga dapat memberikan kalender tanam, guna mempermudah 

petani dalam pemilihan jenis tanaman dan waktu tanam yang tepat. Sehingga perlu adanya 

kajian tentang zonasi agroklimat Oldeman dengan implementasi di lapangan  

Penggunaan teknik Sistim Informasi Geografis untuk membantu dalam pengolahan 

data sekarang semakin luas dan menyebar karena dirasakan oleh berbagai pihak dapat 

diaplikasikan untuk berbagai bidang (khususnya pertanian) sehingga membantu memudahkan 

para pengguna untuk memperoleh data dengan informasi yang akurat, efektif, dan efisien 

dalam hal waktu, tenaga, dan biaya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka tahapan penelitian sebagai berikut: (1) pengumpulan 

data sekunder berupa : koordinat stasiun curah hujan, data curah hujan, dan kalender tanam 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, (2) pengolahan data meliputi : input koordinat curah 

hujan kedalam peta, penghitungan tipe iklim, pengolahan data spasial yang meliputi 

persebaran iklim klasifikasi Oldeman dan kesesuaian zona agroklimat dengan kalender tanam  
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1.7. METODE PENELITIAN.  

Penelitian ini menggunakan metode analisis data sekunder. Analisis data sekunder 

yang dilakukan adalah penghitungan data curah hujan, Interpolasi, dan overlay. Penghitungan 

data curah hujan dilakukan untuk mengetahui tipe iklim klasifikasi Oldeman masing-masing 

wilayah, interpolasi adalah mengisi kekosongan data dan menghasilkan sebaran berupa area 

menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). setiap titik stasiun penakar curah hujan 

dapat ditampilkan dalam bentuk area di peta, sehingga dapat diketahui persebaran iklim 

masing-masing wilayah, dan overlay adalah tumpang susun peta yang memiliki sistim 

koordinat, jenis data, dan wilayah yang sama, sehingga dapat diketahui persamaan dan 

perbedaan informasi pada kedua peta tersebut  

 

1.7.1. Jenis dan Tehnik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari 

instansi terkait. Metode pengumpulan data curah hujan adalah purposif sampling yaitu 

pemilihan sampel dengan tujuan tertentu. Dari total lima Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta, penelitian ini menggunakan pos curah hujan dari empat Kabupaten 

yang terdiri dari Kabupaten Bantul, Sleman, Kulonpogo, dan Gunungkidul sebagai sampel. 

Pos curah hujan Kota Yogyakarta tidak dimasukan dalam penghitungan curah hujan karena 

wilayahnya yang berada di tengah kabupaten lain, wilayah yang sempit, dan tidak tersedianya 

data dari instansi terkait, akan tetapi dengan mengetahui tipe iklim dari pos curah hujan 

sekitarnya, dengan metode interpolasi SIG dapat diketahui tipe iklim di Kota yogyakarta, 

sedangkan data kalender tanam yang digunakan adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut data sekunder dalam penelitian : 

1. Data koordinat lokasi stasiun curah hujan  

2. Data curah hujan tahun 2004-2013 berdasarkan pos curah hujan 

3. Kalender tanam, adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Alat penelitian : 

1. Seperangkat komputer 

2. Perangkat lunak Microsoft Word dan Microsoft Excel 2007 

3. Perangkat lunak ArcGIS 10 

4. Perangkat lunak MapSource 

5. Alat tulis 

6. Kalkulator 
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Bahan Penelitian : 

1. Peta administrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta skala 1: 50.000 

 

1.7.2. Tahap-tahap  Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

a. Melakukan studi pusta terkait daerah penelitian, dengan mengumpulkan bahan-

bahan pustaka yang relevan bagi tujuan penelitian. Jenis data acuan berupa 

literatur, buku-buku, jurnal, makalah, dan laporan penelitian yang berhubungan 

dengan judul penelitian ini 

b. Menyiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

2. Tahap pelaksanaan 

a. Melakukan pengumpulan data curah hujan selama 10 tahun terakhir yaitu tahun 

2004-2013 berdasarkan stasiun penakar curah hujan sebagai dasar perhitungan 

iklim klasifikasi Oldeman 

b. Melakukan pengumpulan data koordinat lokasi stasiun penakar curah hujan 

c. Melakukan pengolahan data spasial meliputi : interpolasi dan overlay peta  

 

1.7.3. Pengolahan Data 

Pengolahan data terbagi dalam beberapa tahap tahap yaitu penghitungan data curah 

hujan yang hilang,  penghitungan tipe iklim klasifikasi Oldeman dan pengolahan data spasial. 

Pengolahan data spasial meliputi : Interpolasi untuk mengetahui persebaran iklim klasifikasi 

Oldeman dan overlay untuk mengetahui kesesuaian zona agroklimat dengan kalender tanam.  

 

1.7.3.1. Pengitungan Data Curah Hujan Hilang 

Sebelum dilakukan analisis data curah hujan dilakukan dulu penghitungan perkiraan 

data curah hujan yang hilang untuk melengkapi data curah hujan yang telah ada  pada  pos-pos  

penakar  hujan.  Minimal  diperlukan  tiga  stasiun  pembanding disekitar stasiun yang 

bersangkutan untuk melengkapi data curah hujan ini. Apabila kurang dari 10% dari selisih 

antara hujan tahunan normal, maka dapat diambil rata-rata hitung dari data curah hujan dua 

stasiun yang berdekatan tersebut dengan metode aritmatik, sedangkan untuk data curah hujan 

lebih dari 10% maka dapat dilakukan dengan metode perbandingan normal (normal ratio 

methode) yang rumusnya adalah sebagai berikut (Rafi’i, 1995):  
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a. Rata-rata Aritmatik : Rx = 1/n ( ∑ Ri ) 

b. Ratio Normal          : Rx = 1/n ( ∑ ( Nx/Ni ) Ri )  

Dimana :  Rx = Data hilang yang akan diperkirakan 

n    = Jumlah dtasiun pembanding 

N   = Jumlah tahunan normal 

Ri  = Data curah hujan stasiun pembanding 

 

1.7.3.2. Penghitungan Iklim Oldeman 

Klasifikasi iklim yang dilakukan oleh Oldeman didasarkan kepada jumlah kebutuhan 

air oleh tanaman, terutama pada tanaman padi. Penyusunan tipe iklimnya berdasarkan jumlah 

bulan basah yang berlansung secara berturut-turut. kebutuhan air untuk tanaman padi adalah 

150 mm per bulan sedangkan untuk tanaman palawija adalah 70 mm/bulan, dengan asumsi 

bahwa peluang terjadinya hujan yang sama adalah 75% maka untuk mencukupi kebutuhan air 

tanaman padi 150 mm/bulan diperlukan curah hujan sebesar 220 mm/bulan, sedangkan untuk 

mencukupi kebutuhan air untuk tanaman palawija diperlukan curah hujan sebesar 120 

mm/bulan, sehingga menurut Oldeman suatu bulan dikatakan bulan basah apabila  

mempunyai curah hujan bulanan lebih besar dari 200 mm dan dikatakan bulan kering apabila 

curah hujan bulanan lebih kecil dari 100 mm. (Oldeman 1980) dengan perhitungan : 

a. Bulan Basah (BB)   : Rata-rata curah hujan lebih dari 200 mm 

b. Bulan Lembab (BL) : Rata-rata curah hujan 100-200 mm 

c. Bulan Kering (BK)  : Rata-rata curah hujan kurang dari 100 mm 

Data curah hujan yang digunakan pada penelitian kali ini adalah rata-rata curah hujan 

selama minimal 10 tahun yang berasal dari stasiun curah hujan yang telah dipilih di Propinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam penentuan klasifikasi iklim Oldeman menggunakan 

ketentuan panjang periode bulan basah dan bulan kering berturut-turut, dan membagi dalam 2 

tipe iklim yaitu iklim utama dan sub iklim dengan ketentuan tipe iklim utama sebagai berikut: 

1. Tipe A : Bulan-bulan basah secara berturut-turut lebih dari 9 bulan. 

2. Tipe B : Bulan-bulan basah secara berturut-turut antara 7 sampai 9 bulan. 

3. Tipe C : Bulan-bulan basah secara berturut-turut antara 5 sampai 6 bulan. 

4. Tipe D : Bulan-bulan basah secara berturut-turut antara 3 sampai 4 bulan. 

5. Tipe E : Bulan-bulan basah secara berturut-turut kurang dari 3 bulan 

 

 



23 
 

Sedangkan ketentuan tipe sub iklim sebagai berikut : 

1. Tipe 1 : Bulan-bulan kering secara berturut-turut kurang dari 1 bulan 

2. Tipe 2 : Bulan-bulan kering secara berturut-turut antara 2 sampai 3 bulan 

3. Tipe 3 : Bulan-bulan kering secara berturut-turut antara 4 sampai 6 bulan 

4. Tipe 4 : Bulan-bulan kering secara berturut-turut lebih dari 6 bulan 

 

1.7.3.2.  Pengolahan Data Spasial 

Pengolahan data spasial pada penelitian ini terbagi dalam beberapa tahap yaitu,  

tahapan awal pengumpulan data koordinat pos curah hujan dan dimasukan dalam software 

ArcGis sehingga koordinat lokasi pos curah hujan dapat ditampilkan dalam peta dan diolah 

dalam bentuk shapfile. Tahapan selanjutnya adalah penghitungan nilai klasifikasi iklim 

Oldeman masing-masing stasiun curah hujan, dan dimasukan dalam data atribut pos curah 

hujan 

Teknik analisa yang dilakukan adalah interpolasi dan overlay. Interpolasi yaitu 

mengisi kekosongan data dengan metode-metode tertentu dari suatu kumpulan data untuk 

menghasilkan sebaran berbentuk area. Salah satu kelebihan SIG adalah fungsi manipulating 

data, yaitu menampilkan sebaran dalam bentuk area. Interpolasi digunakan untuk mengetahui 

persebaran iklim klasifikasi Oldeman, sedangkan overlay adalah tumpang susun antar peta 

dengan jenis data, wilayah, dan sistim koordinat yang sama sehingga dapat diketahui 

informasi dua peta dalam satu peta. Overlay digunakan untuk mengetahui kesesuaian zona 

agroklimat klasifikasi Oldeman dengan kalender tanam yang berlaku  

 

1.7.3.3.  Metode Interpolasi Inverse Distance Weighting (IDW) 

Metode interpolasi IDW adalah suatu metode dalam melakukan estimasi suatu nilai 

dengan mempertimbangkan titik disekitarnya berdasarkan jarak dan bobot pada nilai 

penduga. Metode ini mengasumsikan bahwa tiap titik input mempunyai pengaruh yang 

berkurang terhadap jarak, sehingga metode ini memberi bobot yang lebih tinggi terhadap 

jarak yang lebih dekat daripada jarak yang lebih jauh (NCGIA, 1997). Rumus IDW adalah 

sebagai berikut : 

   
∑ (     )
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Keterangan : 1.    adalah adalah nilai yang didiga atau titik yang tidak memiliki nilai, 

sehingga dapat diprediksi nilainya 

2.   Zi adalah sekumpulan nilai penduga. Nilai pembobot dalam interpolasi 

IDW dihitung dengan persamaan berikut : 

    
 

   
  

Keterangan : 1.     adalah nilai pembobot dalam interpolasi IDW 

                   2.    
 

adalah jarak antara titik pengamatan i dengan titik yang diduga 

 

1.7.3.4. Notasi Data Atribut 

Metode Interpolasi IDW adalah metode analisis kuantitatif yang menggunakan angka 

sebagai subjek dalam menentukan nilai titik-titik yang akan diduga, maka pengisian data 

atribut dalam proses interpolasi menggunakan atribut angka. Sistim klasifikasi Oldeman 

menggunakan bersifat huruf seperti tipe iklim A2, B1, C3, dll. Maka agar tipe iklim Oldeman 

dapat di interpolasi, harus ada perubahan data atribut dari bentuk huruf menjadi angka. Data 

kuantitatif yang digunakan menggunakan angka dari skala 10-100, tipe iklim yang memiliki 

zona agroklimat tanam padi paling banyak akan mendapat nilai 10, sedangkan tipe iklim yang 

mempunyai zona agroklimat tanam padi paling sedikit mendapat nilai 100. Dengan 

perubahan tersebut, maka setiap titik koordinat yang telah memiliki nilai iklim dapat di 

interpolasi dan diketahui persebaranya.  

 

1.7.4.  Kesesuaian Zona Agroklimat Oldeman dengan Kalender Tanam 

Proses analisa kesesuaian zona agroklimat klasifikasi Oldeman dan kalender tanam 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan menggunakan teknik overlay, yaitu 

tumpang susun peta yaitu peta agroklimat Oldeman dengan peta kalender tanam, sehingga 

dapat dikaji implementasi zona agroklimat klasifikasi Oldeman dalam pengelolaan pertanian 

di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

1.7.5. Pembahasan Hasil penelitian 

Hasil penelitian ini adalah persebaran iklim klasifikasi Oldeman dan kesesuaian zona 

agroklimat Oldeman dengan kalender tanam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka 

pembahasan hasil penelitian adalah sebagai berikut : 
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1. Persebaran iklim klasifikasi Oldeman : Dalam persebaran iklim klasifikasi 

Oldeman, analisis dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi curah hujan setiap 

wilayah, hal utama yang dijadikan perhitungan dalam klasifikasi iklim ini adalah curah hujan, 

maka analisis dilakukan terhadap persebaran curah hujan dan faktor dominan penyebab pola 

curah hujan tersebut, atau sering disebut pola distribusi curah hujan. Indonesia memiliki tiga 

pola curah hujan yang dipengaruhi oleh angin yang berbeda yaitu : Region A dipengaruhi 

oleh angin monsson tenggara, Region B dipengaruhi oleh angin semi monsoon, Region C 

dipengaruhi oleh angin anti monsoon. (Aldrian dan Susanto, 2003) 

2. Kesesuaian zona agroklimat Oldeman dengan kalender tanam : Iklim klasifikasi 

Oldeman dan kalender tanam memiliki cara penghitungan yang berbeda, yaitu dari 

banyaknya data yang diperlukan untuk menentukan masa tanam. iklim klasifikasi Oldeman 

menggunakan curah hujan tahunan untuk menentukan masa tanam di suatu wilayah, 

sedangkan kalender tanam dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menggunakan 

syarat tumbuh padi dalam menentukan masa tanam sebagai berikut : curah hujan, suhu udara, 

sumberdaya air, PH tanah, antisipasi risiko wilayah rawan bencana (banjir dan kekeringan), 

serta terintegrasi dengan rekomendasi teknologi pertanian (pupuk dan benih), dari perbedaan 

cara penentuan masa tanam, maka zona agroklimat dari  klasifikasi Oldeman dan kalender 

tanam dapat di analisis persamaan dan perbedaan persebaran wilayahnya 
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Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Keterangan : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Penulis (2014) 

Data Curah Hujan 

10 Tahun Terakhir 

Koordinat Lokasi 

Stasiun Curah 

Hujan 

Data Sekunder Peta Administrasi 

Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta   

 

Perhitungan Iklim 

Klasifikasi Oldeman 

Interpolasi Nilai 

Iklim Klasifikasi 

Oldeman 

Ploting Koordinat 

Lokasi Stasiun Curah 

Hujan dengan Peta 

Peta Iklim dan Zona 

Agroklimat Klasifikasi 

Oldeman  

Data 

Proses 

Hasil Antara 

Hasil Akhir 

Overlay 

Kalender Tanam 

Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

Peta Kalender Tanam 

Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

Kesesuaian zona agroklimat 

Oldeman dengan kalender 

tanam di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta 
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1.8 BATASAN OPERASIONAL 

1. Area adalah wilayah geografis yg memiliki ciri-ciri tipologi bahasa yang bersamaan 

seperti ciri-ciri lafal, leksikal, atau gramatikal (Kamus besar bahasa Indonesia) 

2. Curah Hujan adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, 

tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir (lakitan 2002). 

3. Pertanian adalah sejenis proses produksi yang didasarkan atas proses pertumbuhan 

tanaman dan hewan (A.T Mosher 1966) 

4. Iklim adalah keadaan rata-rata udara pada wilayah yang relatif luas dan dalam jangka 

waktu yang lama. (Winarso) 

5. Interpolasi adalah mengisi kekosongan data dengan metode tertentu dari suatu 

kumpulan data untuk menghasilkan sebaran yang kontinyu  

6. Klasifikasi adalah pembagian sesuatu menurut kelas-kelas menurut jenisnya 

(wikipedia.com) 

7. Persebaran adalah distribusi sesuatu dengan pola yang tertentu (Kamus besar bahasa 

Indonesia) 

8. Ploting adalah menggambar atau membuat titik, membuat garis dan tanda tertentu di 

peta.  

9. Zona Agroklimat adalah pembagian daerah iklim dengan pengaruhnya terhadap 

pertanian, perkebunan, serta kehutanan. 

 

 

 

 

 

 

 


