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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. 

Wilayah laut Indonesia sangat luas mencapai 2/3 bagian dari luas keseluruhan 

(Nurul Ain & Madlazim, 2015). Hal tersebut menyebabkan wilayah Indonesia 

memiliki intensitas hari guruh atau hari dengan kejadian petir cukup tinggi, yaitu 

200 hari guruh per tahun. Jadi, dari 365 hari dalam setahun, sebanyak 200 hari 

mengalami kejadian petir. Tingginya kejadian petir di Indonesia tersebut 

memungkinkan banyak terjadi bahaya yang diakibatkan oleh sambaran petir 

(Sugiyono A. N., 2012).  

Petir merupakan fenomena alam yang berbahaya berupa pelepasan muatan 

listrik dari dalam awan dalam mencapai kesetimbangan. Muatan yang terlepas 

berupa sambaran petir yang terjadi akibat perbedaan potensial antara dua medium, 

yaitu antara awan dengan bumi atau awan dengan awan (Gunawan & Pandiangan, 

2014). Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sambaran petir dari dalam 

awan ke permukaan bumi, antara lain, jenis tanah, penutup lahan, curah hujan, dan 

faktor lainnya. Penutup lahan merupakan salah satu faktor yang dapat dilihat 

secara langsung di permukaan bumi. Penutup lahan memengaruhi kondisi udara di 

suatu wilayah, dimana hal tersebut juga akan memengaruhi kejadian petir di 

wilayah tersebut. 

Luas wilayah lautan Indonesia yang luas mempengaruhi terbentuknya 

awan yang lebih banyak berasal dari proses penguapan air laut. Penguapan yang 

cukup akan membentuk awan penghasil petir, yaitu awan cumulonimbus. Awan 

tersebut menghasilkan petir yang terjadi akibat perpindahan muatan negatif 

menuju muatan positif. Apabila terjadi perpindahan muatan antara awan dengan 

tanah, maka terjadilah pelepasan muatan ke permukaan bumi. Pelepasan muatan 

tersebut merupakan sambaran petir yang dapat mengakibatkan kerugian. Hal 

tersebut menyebabkan daerah yang berbatasan dengan laut akan berpotensi 
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menghasilkan awan petir lebih banyak dibandingkan daerah lain (Nurul Ain & 

Madlazim, 2015). 

Wilayah D.I. Yogyakarta sebagian berbatasan dengan laut dan cukup 

sering mengalami kejadian petir yang berakibat menimbulkan kerugian, antara 

lain, kerusakan jaringan listrik akibat sambaran petir ke tower BTS di area 

permukiman, pohon tumbang, dan korban jiwa. Berdasarkan laman berita 

tribunjogja.com, sambaran petir pernah menimbulkan korban jiwa pada tahun 

2016 di wilayah Bantul, dimana seorang pedagang kaki lima tersambar petir saat 

berada di warungnya ketika terjadi hujan lebat disertai petir. Pada tahun 2005 juga 

terjadi hal serupa di Kabupaten Sleman, dimana dua warga tewas tersambar petir 

ketika bermain voli di lapangan. Berdasarkan laman berita tribunnews.com, pada 

tahun 2015, petani di Kasihan, Kulonprogo tewas tersambar petir saat menggarap 

sawah. Tabel 1.1 berikut merupakan informasi mengenai jumlah sambaran petir di 

wilayah D.I Yogyakarta tahun 2012 – 2016. 

Tabel 1.1. Jumlah Sambaran Petir dan Luas Wilayah Kabupaten di D. I. Yogyakarta 

Kabupaten 

Tahun 

Total 

Luas 

Wilayah 

(Km2) 2012 2013 2014 2015 2016 

Kulonprogo 10.740 29.308 27.285 29.806 14.582 111.721 586,28 

Sleman 11.456 15.387 12.221 14.095 7.291 60.450 574,82 

Bantul 34.525 17.275 11.959 13.844 11.652 89.255 506,85 

Gunung 

Kidul 
20.626 23.214 8.681 24.233 69.609 146.363 1485,36 

Kota 

Yogyakartaa 
201 435 403 364 283 1.686 32,5 

Sumber: Data kejadian sambaran petir (BMKG) 

Tabel jumlah sambaran petir tersebut menunjukkan wilayah yang cukup 

sering mengalami sambaran petir selama 5 tahun adalah Kabupaten Gunung 

Kidul, diikuti oleh Kabupaten Kulonprogo. Kabupaten Kulonprogo merupakan 

salah satu daerah yang berbatasan dengan laut. Kabupaten Kulonprogo juga 

terdapat pegunungan sebagai rintangan untuk membantu pembentukan awan 

cumolonimbus di sekitar pegunungan dan memiliki topografi wilayah yang 

bervariasi, yaitu 0 – 1.000 mdpal. Kondisi wilayah tersebut menyebabkan 
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Kabupaten Kulonprogo berpotensi untuk mengalami sambaran petir. Gambar 1.1 

berikut menunjukkan kerapatan sambaran petir per luas wilayah setiap daerah. 

 

Gambar 1.1. Grafik Kerapatan Sambaran Petir per Luas Wilayah Kabupaten 

Kabupaten Kulonprogo memiliki kerapatan sambaran petir paling tinggi 

diantara kabupaten lain jika membandingkan jumlah sambaran petir per luas 

wilayah masing-masing kabupaten. Hal tersebut menunjukkan sambaran petir 

terjadi beberapa kali di wilayah yang sama. 

Kondisi wilayah Kabupaten Kulonprogo yang berpotensi terjadi 

pembentukan awan cumulonimbus menyebabkan wilayah tersebut berpotensi 

untuk mengalami kejadian sambaran petir lebih tinggi dari daerah lain. Sambaran 

petir dapat merusak peralatan elektronik, menyambar objek tinggi seperti tower 

BTS dan bangunan, serta kerugian lainnya. Selain itu, di Kabupaten Kulonprogo 

terdapat bandara baru dimana pemetaan kerapatan petir diperlukan untuk 

mengetahui kemungkinan bahaya petir yang akan terjadi. Oleh karena itu, 

diperlukan informasi mengenai potensi kejadian petir di wilayah Kabupaten 

Kulonprogo dan pengaruh faktor yang menyebabkan sambaran petir di wilayah 

tersebut untuk mengurangi ataupun menghindari kerugian yang dapat disebabkan 

oleh sambaran petir. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Kabupaten Kulonprogo berbatasan dengan laut dan terdapat pegunungan 

Menoreh yang menyebabkan wilayah tersebut berpotensi untuk terbentuk awan 

cumulonimbus. Awan cumulonimbus merupakan awan penghasil petir, sehingga 

sambaran petir dapat terjadi di wilayah tersebut dan menimbulkan kerugian. 

Sambaran petir yang dapat terjadi berupa petir cloud-to-ground (CG) yang 

menyambar ke permukaan tanah. Sambaran petir ke permukaan tanah terjadi 

akibat perbedaan muatan pada awan dengan muatan objek di permukaan bumi 

sehingga saling tarik-menarik. Objek yang mempengaruhi sambaran petir ke tanah 

salah satunya adalah penutup lahan yang dapat diamati secara visual pada 

permukaan bumi. Selain itu, aktivitas manusia terjadi di permukaan bumi, 

sehingga sambaran petir menjadi berbahaya dan dapat menjadi ancaman. Petir 

dapat menyambar objek-objek yang tinggi dan permukaan lapang, seperti pohon-

pohon tinggi, tower BTS, bangunan tinggi, sawah, dan tanah lapang. Akibat yang 

ditimbulkan oleh sambaran petir, antara lain, kerusakan pada perangkat-perangkat 

elektronik, pohon tumbang, bahkan kehilangan nyawa pada makhluk hidup. 

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji dalam 

penelitian ini, berikut. 

1. Bagaimana kerapatan sambaran petir tahun 2012 – 2016 di wilayah 

Kabupaten Kulonprogo? 

2. Bagaimana agihan kerapatan sambaran petir tinggi – sedang di wilayah 

Kabupaten Kulonprogo? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, berikut. 

1. Mengetahui kerapatan sambaran petir per tahun 2012 – 2016 di wilayah 

Kabupaten Kulonprogo. 

2. Mengetahui agihan kerapatan sambaran petir tinggi – sedang di wilayah 

Kabupaten Kulonprogo. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan, berikut. 

1. Sebagai informasi bagi masyarakat mengenai kejadian petir untuk 

mengurangi dan mencegah kerugian yang dapat diakibatkan oleh sambaran 

petir. 

2. Sebagai tambahan ilmu dan pengetahuan mengenai fenomena petir dan 

bahaya yang ditimbulkan, untuk meningkatkan ketersediaan informasi 

kejadian petir. 

3. Sebagai pertimbangan dalam hal pembangunan untuk menghindari bahaya 

kerusakan yang disebabkan oleh kejadian petir. 

 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Telaah Pustaka 

1.5.1.1.Petir 

Petir merupakan fenomena kelistrikan udara berupa pelepasan muatan 

positif dan negatif yang terjadi akibat perbedaan potensial antara awan dan bumi 

dalam mencapai kesetimbangan (Griffiths, 1995). Selain itu, petir merupakan 

salah satu fenomena alam berupa kilatan cahaya disertai suara menggelegar yang 

biasanya terjadi menjelang atau saat terjadi hujan, namun tidak setiap kejadian 

hujan disertai dengan kejadian petir. Petir terjadi apabila terdapat awan 

cumulonimbus (Gunawan & Pandiangan, 2014). Petir terjadi karena adanya 

perbedaan potensial antara dua dimensi, yaitu awan dan bumi atau awan dengan 

awan. Sambaran petir membentuk nitrogen oksida yang dibawa oleh hujan yang 

berguna untuk tumbuhan, serta menghasilkan ozon untuk melindungi bumi dari 

sinar ultraviolet  (Reynaldo, Zoro dalam Permana, 2019). 

Petir ditandai dengan kilatan cahaya raksasa dari energi listrik yang terjadi 

di atmosfer atau di antara atmosfer dengan permukaan tanah. Dalam tahap awal 

pembentukan, udara berperan sebagai isolator antara muatan positif dan negatif di 

dalam awan dan antara awan dengan tanah. Apabila perbedaan muatan positif dan 

negatif semakin besar, peran udara sebagai isolator semakin menurun karena 

kapasitas udara tidak mampu lagi menjadi isolator dan terjadilah pelepasan 
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muatan atau sambaran listrik yang dikenal dengan lightning. Selain kilatan 

cahaya, petir juga ditandai dengan suara gemuruh yang menggelegar yang disebut 

guntur. Guntur merupakan suara yang dihasilkan oleh kilatan cahaya atau petir. 

Saat kilatan cahaya petir melalui udara, suhu udara yang dilalui akan meningkat 

dengan cepat mencapai 30.000° C atau 54.000° F yang 5 kali lebih panas dari 

permukaan matahari. Hal ini menyebabkan udara mengembang dengan sangat 

cepat dan menghasilkan gelombang suara yang dapat didengar hingga 10 mil dari 

sambaran petir yang terjadi. 

Potensi kejadian petir di suatu wilayah berhubungan dengan keadaan udara 

daerah tersebut. Terdapat beberapa kondisi yang dibutuhkan untuk suatu kejadian 

petir, berikut (Wahid, 2009). 

1. Pemanasan yang cukup sehingga penguapan menghasilkan uap air yang 

banyak di udara, dimana semakin banyak uap air di udara, maka udara akan 

semakin lembab. 

2. Pergerakan angin yang akan mengumpulkan awan. 

3. Mempunyai kelembaban udara yang tinggi. 

4. Terdapat kandungan uap air yang tinggi di udara. 

5. Adanya dorongan ke atas oleh rintangan yang tinggi, seperti gunung, untuk 

terbentuknya awan cumulonimbus. 

Menurut M. Husni (2002), petir dibedakan menjadi 4 jenis berdasarkan 

proses terjadinya, berikut. 

a. Petir awan ke tanah / Cloud-to-Ground (CG) 

Petir awan ke tanah atau cloud-to-ground (CG) merupakan jenis petir 

yang berbahaya dan merusak. Petir ini terjadi akibat pelepasan muatan negatif 

pada awan bagian bawah ke bumi. Petir tipe CG berbahaya karena dapat 

menyambar objek-objek yang ada di atas permukaan tanah dan berakibat 

merusak. Petir CG memiliki dua jenis muatan, yaitu petir tipe +CG dan –CG. 

b. Petir dalam awan / Intra-cloud (IC) 

Petir dalam awan atau intra-cloud (IC) terjadi antara pusat-pusat 

muatan berlawanan dalam awan yang sama. Tipe petir IC menjalar di dalam 

awan. 
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c. Petir awan ke awan / Cloud-to-Cloud (CC) 

Petir awan ke awan atau cloud-to-cloud (CC) terjadi antara pusat-pusat 

muatan yang berbeda pada awan yang berbeda. Petir tipe CC menjalar dari satu 

awan ke awan lain disekitarnya yang menjadi pusat muatan terjadinya petir. 

d. Petir awan ke udara / Cloud-to-Air (CA) 

Petir awan ke udara atau cloud-to-air (CA) terjadi antara awan 

bermuatan positif dengan udara bermuatan negatif. Petir tipe CA menjalar dari 

awan ke udara di sekitarnya. 

Gambar 1.2 berikut merupakan kenampakan jenis-jenis petir berdasarkan 

proses terjadinya, yaitu petir awan ke tanah, petir dalam awan, petir awan ke 

awan, dan petir awan ke udara. 

   

  

Gambar 1.2. Jenis Petir: a) Petir Awan ke Tanah/Cloud-to-ground (CG); b) Petir Awan ke Tanah/Cloud-to-
ground (CG); c) Petir Awan ke Tanah/Cloud-to-ground (CG); d) Petir Awan ke Tanah/Cloud-to-ground (CG) 

Sumber: (NOAA Photo Library, 2012) 

Penelitian ini menggunakan data petir tipe CG yang menyambar ke tanah 

karena ancaman sambaran petir terhadap objek-objek di permukaan tanah lebih 

besar, sehingga perlu diwaspadai. Petir awan ke tanah atau cloud-to-ground (CG) 

merupakan jenis petir yang berbahaya dan merusak. Petir ini terjadi akibat 

pelepasan muatan negatif pada awan bagian bawah ke bumi. Petir tipe CG 

berbahaya karena dapat menyambar objek-objek yang ada di atas permukaan 

tanah dan berakibat merusak. Petir CG memiliki dua jenis muatan, yaitu petir tipe 

+CG dan –CG. 

a) b) c) 

d) 
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Petir tipe awan ke tanah atau cloud-to-ground (CG) merupakan tipe petir 

yang sering diamati karena menyambar objek-objek di permukaan bumi dan 

menyebabkan kerusakan. Petir CG dibagi lagi menjadi dua tipe berdasarkan 

muatan yang menyambar, yaitu petir tipe –CG dan petir tipe +CG. Petir tipe –CG 

lebih sering terjadi karena dihasilkan dari awan bagian bawah yang lebih dekat 

dengan permukaan bumi. Sambaran petir –CG memiliki muatan negatif dari 

dalam awan bagian bawah. Sambaran tersebut bergerak ke bawah menuju 

permukaan bumi dengan sangat cepat. Sambaran negatif tersebut bercabang pada 

saat menjalar di udara untuk melakukan koneksi dengan muatan positif di 

permukaan tanah. Setelah sambaran muatan negatif tersebut berjarak kurang lebih 

50 meter dari tanah, muatan positif akan tertarik ke atas dengan melalui objek-

objek yang tinggi, seperti pohon dan gedung. Muatan positif tersebut akan 

terkoneksi dengan muatan negatif dan menghasilkan aliran yang bergerak ke atas 

atau upward streamers. Aliran tersebut terbentuk setelah muatan negatif mengenai 

muatan positif pada objek-objek tinggi di tanah. Saat muatan negatif bertemu 

dengan muatan positif dan menghasilkan aliran yang bergerak ke atas, terjadilah 

pelepasan muatan listrik yang menghasilkan kilat cahaya. 

Petir tipe +CG dihasilkan oleh muatan positif yang berada di bagian atas 

awan cumulonimbus yang berbentuk seperti landasan. Petir tipe +CG bermuatan 

positif tersebut biasanya kurang dari 10% dari petir yang biasanya terjadi. 

Meskipun petir bermuatan positif dan negatif bersifat merusak, namun kedua tipe 

petir tersebut memiliki perbedaan yang signifikan pada formasi dan perilakunya. 

Aliran listrik bermuatan positif dihasilkan dari bagian atas awan cumulonimbus. 

Pada umumnya, tanah di bawah awan bermuatan positif tersebut terlindungi oleh 

muatan negatif di atas permukaan tanah. Perbedaan muatan yang terlalu besar 

antara muatan positif di dalam awan dengan muatan negatif di permukaan tanah di 

bawahnya menyebabkan terbentuknya petir bermuatan positif. Petir +CG tersebut 

dapat terjadi pada jarak lebih dari 25 mil di luar wilayah hujan dan sambarannya 

bersifat merusak dibandingkan petir tipe –CG. Hal tersebut disebabkan jarak 

antara muatan positif dari dalam awan dengan muatan negatif di permukaan tanah 

sangat jauh. Udara yang dilalui aliran muatan positif akan semakin panjang dan 
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udara yang dipanaskan akan menjadi semakin besar, sehingga aliran listrik positif 

dari dalam awan menjadi lebih besar. Kilatan petir +CG lebih panjang dan 

energinya dapat mencapai sepuluh kali lipat dari tipe petir –CG, yaitu mencapai 

300.000 ampere dan atau 1 juta volt. 

Sambaran petir dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung 

(Sulistyanto, 2002). Sambaran petir langsung dapat menyebabkan kerusakan besar 

terhadap objek sambaran, bahkan dapat menyebabkan kehilangan nyawa apabila 

objek sambaran tersebut adalah makhluk hidup, sedangkan sambaran petir tidak 

langsung dapat berupa radiasi dan konduksi atau induksi gelombang 

elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik tersebut dapat menyebar dan 

menyebabkan kerusakan peralatan elektronik serta kerusakan lainnya, bahkan 

hingga 2 km dari sumber petir. Objek sambaran petir biasanya objek-objek tinggi, 

seperti pohon, gedung-gedung pencakar langit, dan gunung serta pegunungan 

karena puncak objek-objek tinggi tersebut dekat dengan dasar awan petir. Selain 

itu, petir juga dapat menyambar tanah lapang yang terbuka meskipun terdapat 

pohon-pohon tinggi di sekitarnya karena tanah lapang memiliki banyak muatan 

positif yang terkumpul di atasnya. Sambaran petir tersebut tergantung pada 

akumulasi muatan listrik. 

1.5.1.2.Kerapatan Petir 

Kerapatan petir merupakan jumlah sambaran petir per satuan luas wilayah 

yang dikaji atau banyaknya sambaran petir dalam area per km2 (Puspitasari & 

Supardiyono, 2014). Perhitungan kerapatan petir pada penelitian ini dilakukan 

dengan formula sebagai berikut: 

 

Penentuan satuan area dalam perhitungan kerapatan petir mengacu dari 

BMKG, yaitu seluas 1 km2. Pada penelitian ini, perhitungan kerapatan petir 

dilakukan per bulan selama lima tahun, yaitu tahun 2012 – 2016. Menghitung 

kerapatan petir berguna untuk mengetahui banyaknya sambaran petir yang 

menyambar wilayah tersebut setiap bulannya selama dua tahun. Gambar 1.3 
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berikut merupakan contoh peta kerapatan sambaran petir yang diperoleh dari 

BMKG. 

 

Gambar 1.1. Contoh Peta Kerapatan Sambaran Petir Wilayah D.I. Yogyakarta 

Sumber: (BMKG, 2016) 

1.5.1.3. Awan Cumulonimbus 

Terdapat beberapa fase pembentukan awan cumulonimbus hingga 

terjadinya petir menurut Tjasyono, B. Hk. (2001). Fase pertama adalah fase 

pembentukan awan cumulonimbus yang berasal dari awan stratus dan berkembang 

menjadi awan cumulus. Fase kedua adalah fase cumulus, dimana terjadi gerak 

vertikal uap air ke atas. Setelah fase cumulus, terjadilah fase matang dari awan 

cumulonimbus dengan fisik awan tinggi menjulang yang ditandai dengan hujan 

lebat sekitar 10 – 15 menit. Tinggi awan cumulonimbus dapat mencapai 13 – 15 

meter dan masih dapat bergerak ke atas dengan kecepatan 1 – 1,5 km/menit. Pada 

fase matang terbentuknya awan petir ini, terjadilah fenomena petir. 

Petir terjadi pada awan cumulonimbus atau awan petir, yaitu awan tebal 

yang menjulang tinggi di langit. Awan cumulonimbus terbentuk akibat suhu udara 

di dekat permukaan tanah meningkat karena terkena sinar matahari dan mulai naik 

ke atmosfer bumi. Udara panas yang telah mencapai atmosfer pada level tertentu 

akan mulai membentuk awan. Proses pemanasan udara yang terus berlanjut 

menyebabkan pembentukan awan secara vertikal. Awan kumulus yang semakin 

meninggi tersebut merupakan salah satu tanda terbentuknya badai guruh. Proses 
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akhir terbentuknya awan cumulonimbus terjadi saat bagian atas awan mulai 

berbentuk seperti landasan. 

 

Gambar 1.4. Awan Cumulonimbus  

Sumber: (daerah.sindonews.com, 2014) 

Setelah awan cumulonimbus terbentuk, terbentuk presipitasi di dalam 

awan. Awan cumulonimbus yang terbentuk dengan baik mengandung kristal es di 

bagian atas awan, butiran kecil kristal es dan batu es di bagian tengah awan, serta 

air hujan dan batu es yang mulai mencair di bagian bawah awan. Pergerakan 

udara dan gesekan akibat tubrukan partikel-partikel presipitasi di bagian tengah 

awan menyebabkan partikel-partikel tersebut bermuatan listrik. Kristal es yang 

berukuran lebih kecil menjadi bermuatan positif dan terbawa ke bagian atas awan, 

sedangkan batu es yang berukuran lebih besar menjadi bermuatan negatif dan 

jatuh ke bagian bawah awan. Gesekan dan pergerakan udara menyebabkan bagian 

atas awan menjadi bermuatan positif dan bagian tengah serta bawah awan menjadi 

bermuatan negatif. Muatan negatif di bagian bawah awan menyebabkan 

permukaan tanah dibawahnya menjadi bermuatan positif dan muatan positif di 

bagian atas awan yang berbentuk landasan menyebabkan permukaan tanah di 

bawahnya menjadi bermuatan negatif. 

 

1.5.1.4. Penutup Lahan 

Penutup lahan merupakan tutupan biofisik di permukaan bumi pada suatu 

wilayah, seperti rumput, tanaman, dan bangunan (Lambin et al, 2001 dalam 

Dwiprabowo, 2014). Tutupan biofisik tersebut dapat diamati secara langsung pada 

permukaan bumi dengan melihat pada citra satelit atau diamati secara langsung. 

Penutup lahan merupakan vegetasi, baik alami atau pun hasil tanam dan 
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konstruksi artifial oleh manusia yang menutupi permukaan tanah (Baja, dkk, 

2013). Selain vegetasi dan bangunan buatan manusia, objek fisik penutup lahan 

juga meliputi tubuh air, es, batuan, dan permukaan pasir (Berrios, 2004). 

Terdapat beberapa penelitian yang menyampaikan bahwa karakteristik 

cuaca permukaan dipengaruhi oleh keseimbangan kelembaban permukaan, 

atmosfer, dan energi permukaan. Sifat fisiologis dan fisik vegetasi berdampak 

pada kelembaban tanah yang memengaruhi perpindahan panas, kelembaban, dan 

momentum antara permukaan dan atmosfer. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi 

udara suatu wilayah dimana merupakan salah satu faktor yang memengaruhi 

kejadian petir di suatu wilayah. 

Menurut Kilinc dan Beringer (2007) dalam penelitiannya, vegetasi 

memiliki efek terhadap sambaran petir di suatu wilayah. Daerah Australia bagian 

utara misalnya, terjadi peningkatan kepadatan sambaran petir pada tutupan lahan 

berupa hutan dan menurun pada semak belukar dan paling rendah pada padang 

rumput karena pemanasan permukaan padang rumput yang lebih besar dari 

vegetasi lain. Selain itu di daerah Australia bagian barat laut, awan cumulus lebih 

sering bergerak ke daerah yang lebih tinggi dengan kelembaban tanah yang tinggi 

pula. Bangunan-bangunan pada daerah perkotaan juga memengaruhi peningkatan 

kejadian petir di atas wilayah tersebut (Westcott, 2006). 

Kotroni, V. dan Lagouvardos (2008) dalam penelitiannya juga 

menunjukkan kemungkinan adanya keterkaitan antara kejadian petir dengan 

ketinggian tempat (elevation), kemiringan lereng (terrain slope), dan tutupan 

vegetasi (vegetation). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa selama 

musim semi dan panas terdapat hubungan positif antara aktivitas petir dan 

ketinggian tempat. Sedangkan untuk tutupan vegetasi, ditemukan bahwa pada area 

dengan tutupan vegetasi jarang (bareground), aktivitas kejadian petir rendah 

berbanding terbalik pada area hutan (woodland area). Selama periode hangat, 

daerah dan area berhutan (forested and wooded area) yang menjaga kelembaban 

tanah menghasilkan peningkatan aktivitas petir, sangat kontras dengan area semak 

belukar pada periode yang sama mengalami penurunan aktivitas petir. 
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Penutup lahan menurut klasifikasi penutup lahan SNI tahun 2010 skala 

1:250.000 dibagi menjadi daerah bervegetasi berupa daerah pertanian dan daerah 

bukan pertanian; serta daerah tak bervegetasi berupa lahan terbuka, permukiman 

dan lahan bukan pertanian yang berkaitan, dan perairan. Pada penelitian mengenai 

kerapatan petir, belum terdapat klasifikasi penutup lahan yang menjadi referensi 

sehingga penutup lahan diamati secara visual melalui google earth. 

1.5.1.5. Google Earth 

Google earth merupakan suatu program yang menampilkan citra satelit, 

peta, terrain, dan tampilan objek secara 3 dimensi. Google earth berupa aplikasi 

pemetaan interaktif yang dapat menampilkan kondisi permukaan bumi, kondisi 

topografi, serta dapat ditampalkan dengan objek di permukaan bumi, seperti jalan, 

bangunan, informasi lokasi, dan informasi geografis lainnya (Yousman, 2008). 

Google earth merepresentasikan bumi menggunakan citra satelit, foto udara, dan 

data GIS ke dalam bentuk 3 dimensi, sehingga pengguna dapat melihat kondisi 

suatu perkotaan dan bentuklahan dari berbagai sudut. Pengguna dapat melakukan 

penjelajahan dengan memasukkan alamat dan koordinat suatu lokasi. 

Teknologi google earth dibuat oleh Keyhold, Inc. yang dipimpin oleh John 

Hanke. Peluncuran google earth merupakan sebuah peningkatan dalam cakupan 

media globe virtual pada tahun 2005 dan 2006 dan mendapatkan perhatian publik 

dalam bidang teknologi serta aplikasi geospasialnya. Google earth mampu 

menampilkan kenampakan permukaan bumi hingga resolusi 15 meter, kecuali 

pada beberapa wilayah. Globe virtual tersebut dapat memperlihatkan rumah, 

warna mobil, bahkan bayangan orang. 

Selain ditampilkan secara 2 dimensi, kenampakan permukaan bumi juga 

dapat ditampilkan secara 3 dimensi dengan data DEM (Digital Elevation Mode) 

yang diperoleh dari pemotretan topografi radar ulang alik NASA. Tidak hanya 

menampilkan kenampakan permukaan bumi, google earth juga mendukung 

pengelolaan data geospasial 3 dimensi melalui KML. Google earth juga dapat 

menampilkan struktur bangunan buatan yang dibuat oleh pengguna menggunakan 

program pemodelan 3 dimensi. 

Beberapa keunggulan dari aplikasi google earth, berikut ini. 
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1. Dapat melihat dengan jelas kondisi geografi suatu wilayah, menandai lokasi 

wilayah tersebut, bahkan dapat menelusuri daerah-daerah terpencil dalam 

waktu sekejap. 

2. Dapat mengetahui lokasi tempat-tempat terkenal di suatu wilayah dan tersedia 

foto terkini hasil foto satelit dari wilayah tersebut, bahkan foto kondisi 

pegunungan menggunakan foto 3 dimensi. 

3. Dapat mengetahui informasi geografis suatu wilayah dengan mudah dengan 

mengakses google earth, tanpa perlu membentangkan peta dan memutar 

globe secara manual. 

4. Dapat melihat lebih jelas daerah-daerah rawan bencana banjir, daerah 

pariwisata, perairan, gunung, dan kondisi geografis lainnya. 

 

1.5.1.6. Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem informasi geografis merupakan suatu sistem yang dapat digunakan 

untuk memasukkan, menyimpan, memanipulasi, menampilkan, dan menghasilkan 

informasi geografis beserta atributnya (Prahasta, 2009). Sistem informasi 

geografis memiliki kajian spasial yang mengkaji ruang secara geografis dan 

bersifat mapable atau dapat dipetakan. Pemanfaatan sistem informasi geografis 

berguna untuk mempermudah dalam mendapatkan informasi yang telah diolah 

atau disimpan sebagai atribut suatu objek kajian yang terikat dengan lokasi. 

Sistem informasi geografis merupakan teknologi komputer yang 

mengintegrasikan, memanipulasi, dan menampilkan informasi yang bersifat 

keruangan. SIG dapat digunakan oleh berbagai bidang ilmu salah satunya untuk 

menganalisis kerapatan sambaran petir, yang termasuk dalam kebencanaan dan 

fenomena alam. Teknologi sistem informasi geografis mengintegrasikan operasi 

basis data dan analisis data statistik dengan visualisasi yang unik serta analisis 

spasial secara digital. Kemampuan SIG tersebut sangat bermanfaat dalam 

memberikan informasi bersifat keruangan, memprediksi suatu hasil, dan untuk 

perencanaan. SIG juga bermanfaat dalam analisis kerapatan sambaran petir 

dengan menghasilkan peta tematik kerapatan sambaran petir.  
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Data-data yang diolah dalam SIG terdiri dari data spasial dan data atribut 

dalam bentuk digital. Data spasial merupakan data yang berkaitan dengan lokasi 

keruangan, sedangkan data atribut merupakan data yang berfungsi menjelaskan 

keberadaan berbagai objek sebagai data spasial. Dalam analisis kerapatan petir, 

data kejadian petir merupakan data spasial yang memiliki informasi lokasi berupa 

koordinat, sedangkan data atribut petir berupa informasi mengenai jenis petir, 

waktu kejadian, koordinat lokasi sambaran petir, dan jumlah kejadian petir pada 

lokasi dan selang waktu yang sama. 

Peran sistem informasi geografis dalam analisis kerapatan sambaran petir 

adalah menampilkan data kejadian petir secara spasial, melakukan analisis 

kerapatan dengan menghitung nilai kerapatan sambaran petir menggunakan 

interpolasi atau menentukan nilai antara dua data atau lebih, dan menghasilkan 

peta tematik kerapatan sambaran petir. Informasi berupa peta kerapatan sambaran 

petir tersebut berguna untuk memberikan upaya dalam mengurangi dampak dan 

kerugian yang ditimbulkan oleh sambaran petir. 

1.5.1.7. Interpolasi Kriging 

Kriging merupakan salah satu metode yang digunakan untuk melakukan 

estimasi suatu variabel data sampel pada ilmu kebumian yang banyak 

menggunakan sistem komputer dalam melakukan perhitungan (Puspitasari & 

Supardiyono, 2014). Metode kriging merupakan teknik perhitungan untuk 

melakukan estimasi dari suatu variabel terregional yang menggunakan pendekatan 

bahwa data yang dianalisis dianggap sebagai variabel acak dan akan membentuk 

suatu fungsi acak menggunakan model struktural variogram. 

Metode kriging menggunakan model semivariogram yang 

merepresentasikan perbedaan spasial dan nilai antara semua titik sampel, serta 

menunjukkan bobot yang digunakan dalam proses interpolasi (Pramono, 2008). 

Sifat metode kriging salah satunya adalah nilai rendah berada dekat dengan nilai 

rendah dan nilai tinggi berada dekat dengan nilai tinggi. Metode kriging juga 

digunakan untuk melakukan analisis data geostatistik, dimana sampel yang 

diambil pada ilmu kebumian biasanya dilakukan secara acak atau pada lokasi/titik 

yang tidak beraturan. Bobot pada metode kriging didasarkan pada jarak antara 
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ukuran dan lokasi titik prediksi serta pada keseluruhan letak titik-titik yang diukur 

(Widodo, 2012). 

Metode kriging digunakan untuk analisis kerapatan sambaran petir karena 

titik kejadian petir tersebar secara acak, dimana sesuai dengan titik sampel yang 

digunakan pada metode kriging. Nilai kerapatan yang dihasilkan pun sesuai 

dengan nilai di sekitar titik sampel yang dihitung, sehingga sesuai dengan jumlah 

kejadian sambaran petir di lokasi tersebut. Selain itu, visual grafis hasil interpolasi 

kriging lebih halus untuk kelas kerapatan sambaran petir dibandingkan metode 

interpolasi lainnya. 

1.5.2. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian mengenai kerapatan petir pernah dilakukan sebelumnya oleh Iga 

Puspitasari dan Supardiyono pada tahun 2012 dengan melakukan analisa 

pemetaan kontur dan kerapatan petir dengan metode kriging di Kota Surabaya. 

Penelitian tersebut bertujuan untuk menghitung kontur intensitas, kerapatan, dan 

hari guruh dengan menggunakan data petir tipe CG+ bulan Januari – Desember 

2012. Dari penelitian tersebut, dihasilkan informasi jumlah hari guruh tahun 2012, 

peta intensitas sambaran petir, dan peta kontur intensitas sambaran petir di Kota 

Surabaya tahun 2012. 

Penelitian selanjutnya pernah dilakukan oleh Amelia Ramadhani Nurul 

Ain dan Madlazim pada tahun 2013 mengenai perbandingan hasil pemetaan 

sambaran petir menggunakan metode kriging dan IDW di Kota Surabaya tahun 

2013. Penelitian tersebut bertujuan untuk membuat peta kontur sambaran petir dan 

menganalisa perbedaan hasil sambaran petir menggunakan metode kriging dan 

IDW.  Data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data petir tipe CG+  

tahun 2013 dan menghasilkan peta kerapatan sambaran petir Kota Surabaya tahun 

2013 menggunakan metode kriging serta peta kerapatan sambaran petir Kota 

Surabaya tahun 2013 menggunakan metode IDW. 

Penelitian mengenai hubungan penggunaan lahan, tipe tanah, dan 

ketinggian terhadap aktivitas petir pernah dilakukan oleh  Manuel Mora García, 

Jesús Riesco Martín, Luis Rivas Soriano, dan Fernando de Pablo Dávila pada 

daerah Spanyol. Penelitian tersebut menggunakan beberapa jenis penggunaan 
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lahan dan tipe tanah yang  diperoleh dari data raster CLC. Metode penelitian 

tersebut menggunakan perhitungan indeks LLI. Penelitian tersebut menghasilkan 

peta kerapatan sambaran petir rata-rata di daerah Spanyol dan grafik  nilai LLI 

jenis-jenis penggunaan lahan dan tipe tanah terhadap aktivitas petir.  

Pemetaan kerapatan sambaran petir pernah dibuat sebelumnya oleh penulis 

menggunakan metode kriging untuk membuat peta kerapatan sambaran petir di 

Kabupaten Kulonprogo tahun 2015 – 2016. Penelitian tersebut menghasilkan peta 

kerapatan sambaran petir per bulan dan grafik intensitas sambaran petir di 

Kabupaten Kulonprogo tahun 2015 – 2016.  

Analisis spasial kerapatan sambaran petir di wilayah Kabupaten 

Kulonprogo tahun 2012 – 2016 ini menggunakan metode yang sama mengacu 

pada penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu metode Kriging yang digunakan 

untuk mengolah data kerapatan sambaran petir.  
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Tabel 1.2. Perbandingan penelitian sebelumnya dan penelitian ini terkait pemetaan kerapatan petir 

Penelitian Sebelumnya 

No. Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

1. Iga Puspitasari, 

Supardiyono 

Analisa Pemetaan Kontur dan 

Kerapatan Petir dengan Lightning 

2000 dan Metode Kriging di 

Surabaya Tahun 2012 

Menghitung kontur intensitas, 

kerapatan, dan hari guruh 

Metode Kriging 1. Jumlah hari guruh selama tahun 

2012 

2. Peta intensitas sambaran petir 

3. Peta kontur intensitas sambaran 

petir 

2. Amelia Ramadhani 

Nurul Ain, Madlazim 

Perbandingan Hasil Pemetaan 

Sambaran Petir Menggunakan 

LD2000 dengan Metode Kriging dan 

IDW Kota Surabaya Tahun 2013 

Membuat peta kontur 

sambaran petir, menganalisa 

perbedaan hasil sambaran petir 

menggunakan metode Kriging 

dan IDW 

 

Metode Kriging 

dan Inverse 

Distance Weighted 

(IDW) 

1. Peta kontur sambaran petir 

Kota Surabaya tahun 2013 

dengan metode Kriging 

2. Peta kontur sambaran petir 

Kota Surabaya tahun 2013 

dengan metode IDW 

3.  Manuel Mora García, 

Jesús Riesco Martín, 

Luis Rivas Soriano, 

Fernando de Pablo 

Dávila 

Observed Impact of Landuses and 

Soil Types on Cloud-to-Ground 

Lightning in Castilla-Leon (Spain) 

Mengetahui hubungan kategori 

penggunaan lahan yang 

berbeda dan tipe tanah 

terhadap aktivitas petir CG 

Metode 

Lightning/Land 

Index (LLI) 

1. Peta kerapatan sambaran petir 

rata-rata 

2. Grafik nilai LLI 

4. Adhysta Probosari Putri Pemetaan Kerapatan Sambaran Petir 

di Wilayah Kabupaten Kulonprogo 

Tahun 2015 – 2016 

Membuat peta kerapatan 

sambaran petir per bulan 

menggunakan metode Kriging 

Metode Kriging 1. Peta kerapatan sambaran petir 

per bulan di Kabupaten 

Kulonprogo tahun 2015 – 2016 

2. Grafik intensitas sambaran 

petir di Kabupaten Kulonprogo 

tahun 2015 – 2016 
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1.6. Kerangka Penelitian 

Sambaran petir memiliki berbagai dampak berbahaya yang dapat 

merugikan masyarakat, seperti kerusakan jaringan hingga kehilangan nyawa. 

Kerapatan sambaran petir diketahui dengan menghitung jumlah kejadian petir 

setiap bulan dalam kurun waktu 5 tahun pada lokasi per km2. Setiap lokasi 

memiliki potensi sambaran petir yang berbeda-beda. Sambaran petir pada suatu 

lokasi dapat disebabkan oleh faktor penutup lahan yang berpotensi mendapatkan 

sambaran petir lebih tinggi, seperti pepohonan tinggi dan tanah terbuka. Penutup 

lahan berupa pepohonan tinggi mengalirkan muatan positif lebih dekat ke awan 

cumulonimbus, sedangkan tanah terbuka mengumpulkan banyak muatan positif 

yang dapat menarik muatan negatif dari dasar awan cumulonimbus. Gambar 1.4. 

berikut merupakan diagram alir kerangka penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kejadian sambaran petir harian 

Wilayah Kabupaten 

Kulonprogo per km2 

Kerapatan sambaran petir: 

- Rendah 

- Sedang 

- Tinggi 

Penutup lahan & 

ketinggian tempat 

Faktor penutup lahan dan 

ketinggian yang mempengaruhi 

tingkat kerapatan 

Kejadian sambaran petir 

per bulan 

Tingkat kerapatan 

sambaran petir tinggi 

Gambar 1.5. Diagram Alir Kerangka Penelitian 
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1.7. Batasan Operasional 

a. Petir cloud-to-ground (CG) 

Petir awan ke tanah atau cloud-to-ground (CG) merupakan petir yang 

menyambar ke permukaan tanah. Petir ini terjadi akibat pelepasan muatan negatif 

pada awan bagian bawah ke bumi. Petir tipe CG berbahaya karena dapat 

menyambar objek-objek yang ada di atas permukaan tanah dan berakibat merusak. 

Petir CG memiliki dua jenis muatan, yaitu petir tipe +CG dan –CG. 

b. Kerapatan sambaran petir 

Kerapatan sambaran petir merupakan jumlah sambaran petir per satuan 

luas wilayah yang dikaji atau banyaknya sambaran petir dalam area per km2 

(Puspitasari & Supardiyono, 2014). 

c. Penutup lahan 

Penutup lahan merupakan vegetasi, baik alami atau pun hasil tanam dan 

konstruksi artifial oleh manusia yang menutupi permukaan tanah (Baja, dkk, 

2013). Penutup lahan yang mungkin memengaruhi aktivitas petir, antara lain, area 

berhutan, tanah lapang, area permukiman, dll. 
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