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PENDUGAAN UPWELLING DI PERAIRAN SELATAN PULAU JAWA 

MENGGUNAKAN CITRA SATELIT AQUA MODIS PEREKAMAN TAHUN 

2014-2016 

 

Abstrak 

Keadaan oceanografi Perairan Selatan Jawa sangat dipengaruhi oleh keadaan 

sistem angin muson. Saat Muson Barat (Desember-Februari) berlangsung, biasanya 

terjadi downwelling, sedangkan saat Musim Timur (Juni-Agustus) berlangsung 

terjadi upwelling di Perairan Selatan Jawa. Pada musim peralihan terjadi masa 

perubahan atau transisi arah angin dan arus yang menyebabkan berubahnya pola 

suhu permukaan laut dan klorofil-a. Pola dinamika oceanografi permukaan seperti 

suhu permukaan laut, klorofil-a, arus geostropik, angin dan tinggi permukaan air 

laut perlu dikaji lebih lanjut untuk efektivitas sumberdaya perikanan.  

Adanya kejadian El-Nino pada Tahun 2015 menyebakan pola parameter 

kelautan berubah cukup drastis. Adanya kejadian El-Nino pada tahun 2015 

mendasari dilakukannya penelitian ini. Tujuan penelitian ini sebagai berikut; 1) 

Menentukan variabiltas suhu permukaan laut dengan kejadian upwelling, 2) 

Menentukan variablitas klorofil-a dengan kejadian upwelling, dan 3) Mendeteksi 

pola distibusi fenomena upwelling di Sepanjang Perairan Selatan Jawa selama 

Januari 2014-November 2016. 

Penelitian ini menggunakan data satelit multi sensor seperti SPL (MODIS), 

klorofil-a (MODIS), angin (WindSat), Arus Geostoropik (ASCAT), dan tinggi 

muka air laut (Pemodelan BPOL). Data satelit tersebut diolah dengan menggunakan 

multi software GIS agar dapat dikonversi menjadi data berformat tiff dan shp. Hasil 

penelitian menunjukkan zona upwelling dan downwelling di Perairan Selatan Jawa. 

Kejadian upwelling yang terjadi pada saat Musim Timur terdapat di Selatan Bali 

dan Jawa Timur, kemudian meluas sampai pesisir Perairan Selatan Jawa Barat. 

Fenomena downwelling saat Musim Barat berlangsung hanya terdapat di Selat Bali 

dan Selatan Jawa Timur. Adanya kejadian El-Nino pada tahun 2015 menyebakan 
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durasi upwelling yang cukup panjang daripada tahun 2014 dan 2016. Pola kejadian 

upwelling yang terjadi saat El-Nino (2015) dimulai dari Bulan Mei – November. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses upwelling tidak 

hanya dibangkitkan oleh angin, namun adanya fenomena IOD dan ENSO 

menyebabkan kesuburan perairan di Selatan Jawa. 

Kata Kunci: Suhu Permukaan Laut, Klorofil-a, Angin, El-Nino, Upwelling, 

Downwelling, El Nino, La Nina, IOD, Aqua MODIS 

 

Abstract 

Oceanography state waters south of Java is strongly influenced by the state of 

the monsoon system. When western monsoon (December to February) lasts usually 

occurs downwelling in the waters south of Java, while the east monsoon (June to 

August) takes place upwelling occurs in the waters south of Java. While in the 

transitional seasons occur a time of change or transition winds and currents that cause 

the changing pattern of sea surface temperature and chlorophyll-a. The pattern of the 

surface oceanographic dynamics such as sea surface temperature, chlorophyll-a, 

geostrophic currents, the wind and sea levels need to be studied further to the 

effectiveness of fisheries resources. 

The existence of the strong El Nino in 2015 caused the pattern of oceanic 

parameters changed quite drastically. The existence of the strong El Nino in 2015 

underlying this research. The purpose of this study as follows; 1) Determining the 

variability of sea surface temperature upwelling events, 2) Determining the variability 

of chlorophyll-a with upwelling events, and 3) Detect pattern distribute upwelling 

phenomenon along Java's southern waters during January 2014-November 2016. 

This study uses a multi-sensor satellite data such as sea surface temperature 

(MODIS), chlorophyll-a (MODIS), the wind (WindSat), Flow Geostrophic (ASCAT), 

and sea level (Modelling BPOL). The satellite data were processed using multi GIS 

software in order to be converted into the data format and the tiff shp. The results 

showed upwelling and downwelling zones in the waters south of Java. Genesis 
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upwelling that occurs during the season there in the South east Bali and East Java and 

then extends to the coastal waters of the South West Java. Downwelling phenomenon 

when the western season lasts only found in South Bali Strait and East Java. The 

existence of the strong El Nino in 2015 caused the upwelling sufficient duration longer 

than in 2014 and 2016. The pattern of upwelling events that occur when the El-Nino 

(2015) starting from the month from May to November. Based on the results, it can be 

concluded that the process of upwelling is not only awakened by the wind, but 

allegedly due Flow Katulistiwa South closer to the waters south of Java while the 

downwelling generated by the wind, variations in climate El Nino affect the incidence 

of upwelling and downwelling especially in the waters south of Java. 

Key Words: Sea Surface Temperature, Chlorophyll-a, winds, El Nino, upwelling, 

downwelling, El Nino, La Nina, IOD, Aqua MODIS 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perairan yang berada di Selatan Jawa dipengaruhi oleh Samudera Hindia, 

perairan Barat Sumatera dan massa air yang berasal dari Laut Jawa yang masuk 

melalui Selat Sunda. Terdapat variasi pola pergerakan angin massa air laut di Selatan 

Jawa, karena adanya variasi pola pergerakan angin sebagai pembangkit utama 

terjadinya pergerakan massa air laut di Selatan Jawa pada Agustus. Dingele (2001) 

menggambarkan pola pergerakan massa air laut di Selatan Jawa pada Agustus (musim 

timur) dan Februari (musim barat) (Gambar 1.1).  

Tingkat konsentrasi nutrien yang tinggi umumnya ditemukan di lapisan dalam 

dengan tingkat pencahayaan yang rendah, oleh sebab itu diperlukan suatu proses untuk 

menjaga ketersediaan nutrien di permukaan. Upwelling merupakan suatu istilah untuk 

menyatakan proses naiknya massa air dari bawah ke permukaan laut. Berdasarkan 

beberapa kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa daerah upwelling 

merupakan daerah lepas pantai (Nontji, 1993). Wilayah upwelling umumnya ditandai 

dengan kandungan nutrien yang tinggi dan suhu permukaan yang lebih rendah dari 

sekitarnya. Fenomena upwelling yang terjadi di perairan Selatan Jawa merupakan 
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respon terhadap bertiupnya angin Muson Tenggara yang berpindah (Susanto, 2001). 

Adanya data penginderaan jauh secara temporal dapat mengetahui trend perpindahan 

lokasi upwelling yang berguna bagi dunia perikanan. 

 

Gambar 1.1 Sirkulasi massa air di Selatan Jawa (a) Agustus (b) Februari 

Sumber: Dingele dkk.2001 

Pendugaan daerah upwelling dilakukan dengan mengidentifikasi variabilitas 

suhu permukaan laut dan juga konsentrasi klorofil-a yang dilakukan berdasarkan data 

penginderaan jauh karena memiliki cakupan yang luas dan dapat dilakukan secara 

berkala per bulan. Satelit Aqua MODIS mempunyai resolusi spasial yang besar dan 

mempunyai nilai spektral yang cocok digunakan dalam identifikasi suhu permukaan 

laut dan klorofil-a. Data citra Aqua MODIS (Moderate-Resolution Imaging 

Spektroradiometer) level 3, dimaksudkan agar daerah kajian dapat tercakup secara 

keseluruhan dan data pada level 3 sudah mencakup nilai suhu permukaan laut dan 

klorofil-a yang dapat dianalisa secara temporal baik 3 hari, 8 hari, 16, sampai per-

bulan.  

 

1.2. Rumusan Masalah 
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Berdasrkan latar belakang di atas, terdapat beberpa pertanyaan yang 

dirumuskan , yaitu: 

1. Bagaimana variabilitas klorofil-a dengan kejadian upwelling? 

2. Bagaimana variabilitas suhu permukaan laut dengan kejadian upwelling? 

3. Bagaimana pola distribusi fenomena upwelling di Perairan Selatan Jawa 

selama Januari 2014 – Maret 2016? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Menentukan variabilitas klorofil-a dengan kejadian upwelling. 

2. Menentukan variabilitas suhu permukaan laut dengan kejadian upwelling. 

3. Mendeteksi pola distribusi fenomena upwelling di sepanjang Perairan 

Selatan Jawa selama Januari 2014-November 2016. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1. Penelitian ini merupakan penerapan teknologi penginderaan jauh dalam 

bidang kelautan dan perikanan. 

2. Memberikan gambaran perolehan parameter penentuan upwelling yang 

diperoleh dari hasil pengolahan citra Aqua MODIS. 

3. Memberikan informasi bagi masyarakat di sekitar perairan selatan Jawa 

terutama nelayan mengenai kondisi pearairannya akibat terjadinya 

fenomena upwelling, sehingga dapat dilakukan adapatasi dalam 

pemanfaatan sumberdaya perairan untuk peningkatan kesejahteraan. 

 

2. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data sekunder yang berupa data 

penginderaan jauh citra Aqua MODIS, data Windsat, ASCAT), dan pemodelan 

INDESO. Penelitian ini tidak terdapat data primer, karena tidak adanya 

pengukuran langsung di lapangan dan biaya yang tinggi untuk melakukan survey 

lapangan.  

2.1. Alat dan Bahan 

2.1.1. Alat 
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1. Laptop dengan spesifikasi ; 

1.1. Sistem Operasi Windows 10 64 bit 

1.2. Intel® Core™i3-3217U CPU@1.8GHz 

1.3. Ram 4GB, VGA Nvidia 2 GB 

2. Software ENVI 5 sebagai pengolahan data citra Aqua MODIS level 3 

3. Software ArcGIS 10.2 sebagai proses layout peta daerah penelitian 

4. Software ODV 4 sebagai pengolahan data parameter kelautan 

5. Software Seadas sebagai ekstraksi data SPL dan Klorofil-a dari citra 

Aqua MODIS level 3 

2.1.2. Bahan 

1. Citra Aqua MODIS level 3 perekamann Januari 2014 – Maret 2016. 

(http://www.modis.gsfc.nasa.gov) 

2. Data angin tanggal Januari 2014 – Maret 2016(www.ecmwf.int) 

3. Data indeks ENSO bulanan. 

(www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ens

oyears.shtml) 

4. Data intensitas ENSO.(ggweather.com/enso/oni.htm) 

2.2. Tahap persiapan 

a. Studi pustaka mengenai referensi seperti jurnal penelitian, skripsi, tesis 

dan buku yang berkaitan dengan maksud dan tujuan penelitian 

b. Pengunduhan data spasial yaitu citra Aqua MODIS Level 3 dengan 

mengunduh pada http://oceanocolor.gsfc.nasa.gov 

c. Perolehan data sekunder Argo Float, data arus dan data Monsun berupa 

data arah angin 

2.3. Tahap Pengolahan Data 

2.3.1. Pemotongan Citra 

Citra secara otomotasasi sudah terpotong saat dilakukan pengunduhan 

dengan memilih cakupan daerah penelitian, namun hasil dari pengunduhan 

terdapat beberapa citra yang belum dipotong antara lautan dan daratan 

sehingga menyulitkan dalam penelitian. Pemotongan ini dillakukan pada 

http://oceanocolor.gsfc.nasa.gov/


 
 

7 
 

ArcGIS dengan memisahkan nilai daratan, sehingga hanya menyisakan 

nilai parameter keluatan. 

2.3.2. Data Aqua MODIS dan Klrofil-a 

Penerapan cropping dilakukan dalam peneltian untuk mendapatkan 

daerah kajian yang sesuai. Untuk data konsentrasi klorofil-a masih 

terdapat bias daratan dimana nilai konsentrasi klorofilnya < 0, sehingga 

perlu dilakukan normalisasi. Pengolahan kedua data tersebut 

menggunakan model builder dan menggunakan metode IDW untuk 

menghaluskan nilai pixel kasar. 

2.3.3. Data Arus Geostropik dan Angin 

Data sebaran angin dan arus yang didapatkan dari ECMWF (Europian 

Centre Medium Range Wheather Forecast) dan OSCAR (Ocean Surface 

Current Analysis – Real Time) memiliki format NetCDF. Data tersbut 

berisikan nilai u dan v yang selanjutnya denganmenggunakan persamaan 

berikut untuk emndaatkan nilai kecepatan dan arah angin. 

Kecepatan angin/arus V2 = 𝑉2 = √𝑢2 + 𝑣2 ....... (1) 

Arah angin/arus 

𝜃 = 90 − 𝑡𝑎𝑛−1
𝑣

𝑢
; 𝑢 > 0, 𝑣 > 0 

𝜃 = 90 + 𝑡𝑎𝑛−1
𝑣

𝑢
; 𝑢 > 0, 𝑣 > 0 

𝜃 = 270 − 𝑡𝑎𝑛−1
𝑣

𝑢
; 𝑢 > 0, 𝑣 > 0 

𝜃 = 270 + 𝑡𝑎𝑛−1
𝑣

𝑢
; 𝑢 > 0, 𝑣 > 0 

Keterangan : 

V = Kecepatan angin 

𝜃 = Arah angin/arus 

 

2.3.4. Data Tinggi Muka Air Laut 

Data tinggi muka air laut berbentuk netcdf, yang diolah melalui 

software ArcGIS dengan menghaluskan nilai piksel yang masih kasar 
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dengan metode IDW. Sebagai konversi format netcdf digunakan plugin 

ArcGIS yang disebut MGET. 

2.4. Analisis Hasil 

Penentuan variabilitas dari suhu dan klorofil-a dilakukan dengan 

teknik garis transek membujur dan melintang pada daerah upwelling. 

Transek melintang diambil pada koordinat 80LS - 100LS dan 1020BT – 

1270BT. Transek membujur diambil tegak lurus dengan garis pantai 

sepanjang 1,50(165 km). Hal ini disebabkan luas maksimum daerah 

upwelling adalah 165 km (Kunarso, 2011). Garis transek membujur diambil 

delapan bagian sepanjang Jawa Barat – NTT. Fungsi garis transek 

digunakan untuk menjawab tujuan pertama dan kedua, adanya garis tersebut 

dapat dianalis secara temporal (Januari 2014 – Oktober 2016), sehingga 

diketahui perbedaan fluktuasi suhu permukaan laut dan klorofil-a per musim 

yang dideskripsikan per bulan. Hasil garis transek akan ditampilkan melaui 

analisa grafik yang ditampilkan per musim selama waktu penelitian.  
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2.5. Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Diagram Alir Penelitian 
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3 
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Proses 
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 MGET 

Seleksi Daerah Penelitian 

Data beformat 

u(arah) dan 
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Data vector arus 
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berformat  .shp 
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v(kecepatan) 

Data vector angin 

berformat  .shp 

Pengubahan data 

yang beformat net cdf  EDC 
 EDC 

  Data Tabulasi dan Grafik Analisis deskriptif 

Input Output 
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3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Dinamika Angin di Perairan Selatan Jawa tahun 2014-2016 

Sebaran angin di Indonesia terutama perairan Selatan Jawa bervariasi 

tiap musimnya. Adanya muson barat akan menimbulkan aktifnya APJ. Arah 

sempurna musim barat pada tahun terjadi pada Bulan Januari, kecepatan 

angin cenderung kuat, berbeda dengan bulan Februari. Tabel 1 

menunjukkan pada Bulan Februari kecepatan angin di selatan Jawa 

melemah berkisar antara 0,17 – 7,73 m det-1. Sedangkan pada bulan Januari 

berkisar antara 0,14 – 8,5 m det-1.  

Memasuki awal musim peralihan I, pengaruh angin muson timur pada 

Bulan April mulai terlihat di Selatan Jawa, sedangkan di Utara Jawa masih 

perubahan arah angin dan menyebabkan kecepatan terjadi pelemahan angin. 

Pada tahun 2015 terjadi keanehan Tabel 1 yang ditunjukkan di bawah. Pada 

Maret 2014 angin yang bertiup sepanjang perairan Jawa sudah tidak ada, 

sehingga APJ tidak aktif, sedangkan pada Maret 2015 masih adanya angin 

yang dapat menyebabkan terjadinya APJ. Rerata kecepatan angin pada 

musim ini lebih tinggi daripada tahun lainnya, yang mengindikasikan 

terjadinya El-Nino yang cukup lama. 

Pada musim timur tahun 2015, angin bertiup dari Australia menuju ke 

Benua Asia. Kecepatan angin paling tinggi terjadi pada bulan Agustus. 

Nampak pada Tabel 1 kecepatan minimum angin sampai Bulan Agustus 

naik secara bertahap dan puncaknya pada Bulan Agustus. Musim peralihan 

II tahun 2015, pengaruh angin muson tenggara masih cukup kuat. Pola yang 

hampir sama ditunjukkan pada tahun 2014, pada bulan September angin 

muson tetap berpengaruh. Pembelokkan arah angin ke utara mulai terjadi 

pada bulan November, sedangkan pada Tahun 2014 pembelokkan terjadi 

pada Bulan Oktober 
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Tabel 3.1 Nilai Minimum dan Maksimum Kecepatan Angin 2014-2016 

Tahun 2014 2015 2016 

Min Max Min Max Min Max 

Januari  * *  0,14 8,5 0,18 9,84 

Februari  *  * 0,17 7,73 0,28 8,32 

Maret 0,18 7,88 0,12 7,05 0,24 7,53 

April 0,26 6,9 0,18 11,88 0,32 8,63 

Mei 0,4 9,8 0,23 9,35 0,17 8,8 

Juni 0,26 10,28 0,08 9,41 0,28 8,82 

Juli 0,17 11,07 0,18 9,05 0,19 10,41 

Agustus 0,34 9,8 0,71 10,68 0,6 9,62 

September 0,46 9,92 0,21 9,11 0,06 10,79 

Oktober 0,58 10,09 0,01 8,77 0,37 8,71 

November 0,1 8,55 0,4 11,3 0,13 9,24 

Desember 0,18 9,8 0,23 7,98 *   * 

 

3.2. Dinamika SPL dan Klofoil-a di Peraian Selatan Jawa tahun 2014-2016 

Konsentrasi nilai klorofil-a pada musim timur 2015 sangat tinggi daripada 

tahun 2014 dan 2016, dengan nilai >2 mg/m3. Seperti yang dijelasakan sebelumnya, 

dalam penelitian ini dibatasi sampai nilai 2 mg/m3 agar tidak terjadi ketimpangan 

nilai. Nilai konsentrasi klorofil-a pada musim timur 2015 sangatlah tinggi, mulai dari 

bulan Juni-Agustus. Pada umumnya nilai klorofil-a mencapai puncaknya pada Bulan 

Agusuts, namun berbeda pada tahun 2015. Nilai klorofil-a pada tahun 2015 dapat 

dikatakan hampir rata mulai Bulan Juni-Agustus dengan nilai 1,92-1,95 mg/m3. 

Kemungkinan terjadinya upwelling sepanjang musim ini sangat nampak. Hal ini juga 

dijelaskan dengan melihat pola TPL di sepanjang pesisir Selatan Jawa. Pada bulan 

Juni penurunan TPL di Selatan Jawa Timur sampai Selat Bali dengan nilai 0,25 m, 

kemudian pada Bulan Juli penurunan TPL menyempit di sebagian Jawa Timur dan 

Selat Bali dan mengarah ke Selatan. Adanya arus memutar di Selatan Selat Bali 

menyebabkan penurunan TPL hanya terjadi di sekitar perairan tersebut. 
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Tabel 3.2 Lokasi Garis Transek 

No Lokasi Bujur (BT) Lintang (LS) 

1 Jawa Barat (Jabar) 106-108 7,48 - 9 

2 Jawa Tengah (Jateng) 108 - 112 7,92 - 9,42 

3 Jawa Timur (Jatim) 112 - 114,5 8,66 - 10,16 

4 Bali 114,5 - 116 8,57 - 10,37 

5 Nusa Tenggara Barat (NTB) 116 - 118 8,8 - 10,3 

Sumber : Hasil Pengolahan, 2017 

Pola sebaran klorofil-a nampak memutar dan mengarah ke selatan 

pula. Pada Bulan Agustus penurunan TPL terjadi di seluruh pesisir Selatan 

Jawa dengan nilai 0,25 m. Adanya penuruan TPL ini menandakan terjadinya 

upwelling pada musim timur ini.  

Pada musim peralihan nilai klorofil-a masih tinggi, dengan nilai yang 

hampir sama dengan dengan musim timur. Bahkan pola sebaran pada 

musim peralihan II menyebar lebih luas ke selatan sampai Selatan Sumatera.  

Penurunan TPL yang hampir sama dengan Bulan Agustus sampai bulan 

Oktober, menyebabkan kondisi upwelling yang lama pada musim peralihan 

II tahun 2015. Kisaran nilai klorfil-a pada musim peralihan II berkisar antara 

1,94-1,96 mg/m3, dimana kondisi ini serupa dengan musim timur tahun 

2015. Penurunan TPL pada bulan Oktober terjadi di Selat Bali dengan nilai 

0,2 m sedangkan pada Bulan November terjadi di Selatan Jawa Tengah 

dengan nilai 0,2 m. Kondisi klorofil-a pada Bulan November mulai hilang, 

namun kondisi ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka 

tingkat produktivitas pada tahun ini jauh lebih tinggi.  

Musim timur tahun 2015 mencapai puncak upwelling pada Bulan 

Agustus. Kemuculan front disekitar selatan Jawa mendukung kuat indikasi 

terjadi upwelling. Secara umum kemuculan front pada musim ini berada di 

Selatan Jawa Timur. Suhu yang sangat rendah nampak di pesisir Jawa 
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Tengah-Jawa Timur yang ditandai dengan warna biru pekat. Suhu terendah 

yang terbentuk pada musim ini sebesar 23,66-29,760C, terjadi di Bulan 

Agustus. Penurunan TPL ternedah terjadi di Bulan Agustus sebesar 0,2m. 

Rerata nilai TPL pada musim timur 2015 antara 0,2-0,25m di sepanjang 

pesisir Jawa. 

Tabel 3.3 Variabilitas Klorofil-a dan SPL dengan Upwelling pada Musim Timur 

No Lokasi Klorofil-a 

(mg/m3) 

SPL (0C) Front TPL 

(m) 

Upwelling 

1 Jawa Tengah 1,82 25,63 Tidak Ada 0,25 Kuat 

2 Jawa Tengah 1,41 25,97 Tidak Ada 0,25 Sedang 

3 Jawa Tengah 1,47 25,37 Tidak Ada 0,25 Sedang 

4 Jawa Tengah 1,45 25,31 Tidak Ada 0,25 Sedang 

5 Jawa Tengah 1,6 25,05 Tidak Ada 0,25 Kuat 

6 Jawa Tengah 1,51 25,26 Tidak Ada 0,25 Kuat 

7 Jawa Tengah 1,65 25,11 Tidak Ada 0,25 Kuat 

8 Jawa Tengah 1,42 24,46 Tidak Ada 0,25 Sedang 

9 Jawa Tengah 1,44 24,82 Tidak Ada 0,25 Sedang 

10 Jawa Tengah 1,72 24,97 Tidak Ada 0,25 Kuat 

11 Jawa Timur 1,44 24,17 Tidak Ada 0,25 Sedang 

12 Jawa Timur 1,44 24,26 Tidak Ada 0,25 Sedang 

13 Jawa Timur 1,52 24,57 Tidak Ada 0,2 Kuat 

14 Jawa Timur 0,96 24,59 Tidak Ada 0,25 Lemah 

15 Jawa Timur 1,74 24,07 Tidak Ada 0,25 Kuat 

16 Bali 1,56 25,39 Tidak Ada 0,25 Kuat 

17 Bali 1,65 24,92 Tidak Ada 0,25 Kuat 

18 Bali 1,67 24,98 Tidak Ada 0,3 Kuat 

19 Bali 1,69 25,5 Tidak Ada 0,3 Kuat 

20 NTB 1,44 25,6 Tidak Ada 0,3 Kuat 

Sumber : Hasil Pengolahan, 2017 
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Musim peralihan II masih dapat dikatakan banyak indikasi terjadinya 

upwelling di sekitar perairan Selatan Jawa, dikarenakan suhu yang masih 

rendah dan banyaknya kemuculan front di sekitar perairan tersebut. Nilai 

SPL pada Bulan September cukup rendah berkisar antara 22,76-29,81. 

Dimana tidak jauh berbeda dengan bulan Agustus, kemudian nilai SPL 

berangsur-angsur naik dengan rerata +10C. Indikasi upwelling terjadi 

sampai bulan November, namun kejadian tersebut hanya tampak di pesisir 

Jawa Timur. 

Berdasarkan grafik 3.4 pada tahun 2015 nilai minimum suhu cukup 

rendah daripada tahun 2014 dan 2016 yang disebabkan adanya pengaruh 

El -Nino. Adanya El-Nino menyebakan suhu di perairan Selatan Jawa 

menjadi rendah, sedangkan di perairan utara Sulawesi tinggi. 

3.3. Pola Sebaran upwelling dan downwelling di Perairan Selatan Jawa 

Persebaran downwelling di perairan Selatan Jawa ditandai dengan 

naiknya TPL, tingginya SPL, dan rendahnya klorofil-a di suatu perairan. 

Kemuculan downwelling di perairan Selatan Jawa muncul pada musim 

barat dan sebagian di musim peralihan I. Kemuculan downwelling terjadi 

di Selatan Bali dan sebagian peisir Jawa Timur, ditandai dengan kemculan 

front pada perairan tersebut, Adanya kemuculan front menunjukkan terjadi 

perbedaan suhu di perairain terebut. Terjadinya downwelling juga ditandai 

dengan rendahnya konsentrasi klorofil-a di wilayah tersebut. Fenomena ini 

nampak pada Gambar 3.7 di Bulan Februari dimana diduga adanya potensi 

upwelling, namun dengan tidak diimbangi kenaikan klorofil-a, maka dapat 

dikatakan pada perairan tersebut terjadi fenomena downwelling. 

Fenomena ini kerap terjadi juga di Selatan Jawa Barat dan Jawa Tengah 

dimana berbatasan dengan Samudera Hindia, dimana kandungan 

nutrientnya sangat kecil. Berdasarkan hasil pengolahan pada musim barat 

tidak terjadi tanda-tanda kemuculan upwelling, tingginya TPL dan 

rendahnya produktivitas di perairan tersebut. Pada musim barat tekanan 

tinggi terjadi di perairan Jawa Barat dan tekanan rendah terjadi di perairan 

Selatan Jawa Timur. 
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Karakteristik fisik dan biologi memberikan indikasi upwelling 

terjadi maksimum di perairan selatan Jawa Timur walaupun berdasarkan 

sebaran angin seharusnya upwelling terjadi di perairan selatan Jawa Barat. 

Hal demikian diduga karena pengaruh dari arus samudera kuat yaitu Arus 

Katulistiwa Selatan (AKS) yang menguat dan porosnya lebih mendekat di 

perairan Selatan Jawa Timur pada musim timur. AKS akan 

mentransporkan massa air perairan selatan Jawa Timur menuju ke barat, 

sehingga menyebabkan kekosongan massa air di wilayah tersebut. Secara 

teoritis, hukum kontinuitas mengharuskan upwelling mengisi kekosongan 

massa air tersebut. Hal serupa juga diungkapkan Purba (2007), kejadian 

upwelling di selatan Jawa lebih terfokus di perairan selatan Jawa Timur, 

karena poros Arus Khatulistiwa Selatan (AKS) lebih berbelok dan lebih 

mendekat ke arah selatan Jawa Timur.  

Perubahan keadaan intensitas dan pola sebaran upwelling nampak 

pada gambar di bawah, pada Bulan Oktober sebaran upwelling mulai 

hilang, Mulai bertiupnya dan aktifnya APJ menyebabkan mulai hilangnya 

fenomena upwelling di perairan tersebut. Secara umum upwelling mulai 

hilang pada Bulan Oktober yang dimulai dari perairan Jawa Barat dan 

meluas sampai ke Bali. Pada umumnya pola kejadian upwelling di perairan 

Selatan Jawa hampir sama, namun keadaan laut yang dinamis dan 

pengaruh iklim global sangat berpengaruh terhadap kondisi oseaongrafis 

laut. ENSO (El-Nino Southern Oscilation Index) dan IOD (Indian Ocean 

Dipole) merupakan salah satu yang berpengaruh terhadap pola sebaran dan 

lama intensitas upwelling. 
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Gambar 3.1 Sebaran Lokasi Upwelling Perairan Selatan Jawa pada Musim Barat dan 

Musim Peralihan I 2015 

3.4. Dinamika upwelling kaitannya dengan kejadian El-Nino dan La Nina 

Pola kejadian upwelling yang biasanya dimulai pada Bulan Mei dan 

berakhir pada Bulan September tidak selalu demikian. Pengaruh akan iklim 

global seperti El-Nino dan IOD menjadi faktor penyubur atau tidaknya suatu 

perairan. Fenomena global tersebut terjadi pada tahun 2015, yang 



 
 

17 
 

ditunjukaan dengan Gambar 3.21 dan 3.22. Pada gambar tersebut 

menunjukkan pola sebaran upwelling yang tidak semestinya. Pada 

umumnya siklus upwelling dimulai pada Bulan Mei, namun pada tahun 

2015 kondisi tersebut terjadi pada Bulan April. Adanya penurunan TPL di 

perairan Selatan Bali, perubahan pola angin dan arus yang menuju ke arah 

barat menunjukkan mulai terjadinya upwelling. Turunnya nilai SPL sebesar 

0,50C dari rerata dan naiknya nilai klorofil-a menunjukann mulai munculnya 

upwelling. Selama berlangsungnya kejadian ENSO lama kejadian upwelling 

semakin panjang, yang dimulai dari Bulan April kemudian selesai pada 

Bulan November.  

Tabel Error! No text of specified style in document..4 Pola Distribusi Upwelling 

Musim Peralihan I Tahun 2014 dan 2015 
 

Tabel Error! No text of specified style in document..5 Pola Distribusi Upwelling 

Musim Peralihan I Tahun 2016 

No Lokasi 2016 

Klorofil-a (mg/m3) SPL (C) 

Min Max Min Max 

1 Jawa Barat * * * * 

2 Jawa Tengah 1,46 1,5 30,59 30,31 

3 Jawa Timur * * * * 

4 Bali * * * * 

5 NTB 0,55 * 29,89 * 

Sumber : Hasil Pengolahan, 2017 

 

No Lokasi 2014 2015 

Klorofil-a (mg/m3) SPL (C) Klorofil-a (mg/m3) SPL (C) 

Min Max Min Max Min Max Min Max 

1 Jawa Barat * * * * * * * * 

2 Jawa 
Tengah 

* * * * 1,44 1,58 28,57 28,23 

3 Jawa Timur * * * * 0,44 1,53 28,21 27,87 

4 Bali 0,84 * 29,99 * 0,95 1,78 28,61 27,9 

5 NTB 1,5 * 29,84 * * * * * 
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4. Kesimpulan dan Saran 

4.1. Kesimpulan 

1. Variabilitas klorofil-a mempunyai respon yang berbeda tiap musim 

terhadap kemunculan upwelling. Intensitas klorofil-a tertinggi terjadi di 

Selat Bali dengan nilai >1 mg/m3, sedangkan produktivitas terendah 

terjadi di NTB dan Jawa Barat dengan nilai <1 mg/m3. Secara umum 

produktivitas klorofil-a mengalami kenaikan pada Musim Timur dan 

Musim Peralihan II, sedangkan mengalami penurunan pada Musim 

Barat. 

2. Variabilitas SPL mempunyai respon yang berbeda tiap musim terhadap 

kemunculan upwelling. Intensitas SPL terendah terjadi di Selat Bali dan 

Jawa Timur dengan nilai < 270C, sedangkan nilai SPL terendah terjadi di 

NTB dan Jawa Barat dengan nilai ±300C. Secara umum sebaran SPL 

mengalami penurunan pada Musim Timur dan Musim Peralihan II, 

sedangkan mengalami penaikan pada Musim Barat dan Musim Peralihan 

I. 

3. Pembagian pola upwelling dibagi menjadi dua, yaitu potensi kemunculan 

dan lokasi absolut upwelling. Secara umum, lokasi kemunculan 

upwelling terjadi di lepas pantai, sedangkan lokasi absolut terjadi di 

pesisir pantai. Lokasi kemunculan upwelling pada penelitian ini berbeda 

tiap tahunnya, karena terjadi fenomena iklim global. Pola distribusi 

fenomena upwelling pada tahun normal (2014) terjadi di Bali kemudian 

meluas sampai Jawa Tengah yang terjadi pada Musim Timur dan 

sebagian Musim Peralihan II (Bulan September). Berbeda halnya saat 

terjadi El-Nino, pola distribusi upwelling dimulai dari Selat Bali 

kemudian meluas sampai Jawa Barat dan NTB yang terjadi mulai dari 

sebagian Musim Peralihan I (Bulan Mei), Musim Timur dan Musim 

Peraliahan II. Saat fenomena La Nina (2016) berlangsung indikasi 

kemunculan upwelling sangat kecil, lokasi kemunculan terdapat di Jawa 

Tengah dan NTB terjadi selama Musim Timur (Juli dan Agustus). 
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4.2. Saran 

Adanya kejadian upwelling yang sudah cukup banyak dilakukan 

penelitian diharapkan dapat membantu pemerintah dan nelayan setempat 

untuk lebih mengenali daerah yang berpotensi adanya penangkapan ikan. 

Efek lain dari adanya upwelling merupakan pada wilayah tersebut bukan 

hanya ikan pelagis saja yang muncul, namun daerah upwelling tersebut 

juga menjadi habitat bagi cetacean (mamalia laut) sebagai sumber 

mencari makan. Prediksi terjadi kemunculan upwelling sangat 

dibutuhkan dalam menduga kondisi perairan di suatu wilayah, sehingga 

perlu dilakukan penelitian secara mendalam dan berkelanjutan. 

Masyarakat terutama nelayan diharapkan lebih mengenal tentang 

fenomena iklim global (ENSO) dan penggunaan teknologi pendingeraan 

jauh sebagai deteksi kemunculan upwelling yang berupa peta terbitan 

KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan).  
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