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ANALISIS AGIHAN PERKEBUNAN IKLIM MENURUT SCHMIDT-

FERGUSON MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 

(SIG) DI KABUPATEN SUKOHARJO 

Abstrak 

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki kondisi 

fisik alam yang beragam, dimana pada dasarnya pengaruh iklim di Kabupaten 

Sukoharjo akan mempengaruhi sebaran jenis vegetasi, khususnya pada sektor 

perkebunan. Selain itu, pada kurun waktu selama tahun 2010-2017 Kabupaten 

Sukoharjo memiliki luas tanaman dan produksi tanaman perkebunan yang 

mengalami fluktuasi. Berbagai faktor alam khususnya curah hujan yang 

berdampak pada perkebunan mengakibatkan perkebunan tersebut banyak 

mengalami paso. Dengan peningkatan intensitas curah hujan yang tinggi dan 

rendah mengakibatkan Kabupaten Sukoharjo mengalami kekeringan dan 

kebanjiran hingga masalah kemarau yang berkepanjangan. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui agihan iklim Schmidt-Ferguson, mengetahui agihan 

perkebunan dan mengalisis zona iklim dengan perkebunan. Penelitian ini 

menggunakan metode data sekunder dan pengamatan di lapangan, dimana hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu 

Kabupaten yang memiliki tipe iklim C (agak basah). Selain itu, Kabupaten 

Sukoharjo memiliki perkebunan yang berpola menyebar atau tersebar di 12 

kecamatan yang berada di Kabupaten Sukoharjo, dimana Kecamatan Polokarto 

merupakan kecamatan yang area perkebunannya paling banyak dan dominan, 

sedangkan kecamatan yang hampir tidak ada area perkebunannya yaitu 

Kecamatan Gatak. Hubungan zona iklim dengan perkebunan, salah satunya 

komoditas yang terkenal di kalangan masyarakat yaitu perkebunan karet, dimana 

perkebunan karet berada di Kecamatan Polokarto dengan tipe ikim C (agak 

basah). Perkebunan karet dapat tumbuh ditipe iklim C (agak basah) dikarenakan 

memiliki sistem perakaraan yang cukup luas sehingga pada kondisi lahan yang 

kurang menguntungkan, perkebunan karet akan tetap tumbuh. 

Kata Kunci : Agihan, Hubungan, Iklim Schmidt-Ferguson, dan Sektor 

Perkebunan.  

Abstract 

Sukoharjo Regency is one of the regencies that have diverse physical physical 

conditions, where basically the influence of climate in Sukoharjo Regency will 

affect the distribution of types of vegetation, especially in the plantation sector. In 

addition, during the period 2010-2017 Sukoharjo Regency had a fluctuating area 

of plantations and production of estate crops. Various natural factors, especially 

rainfall that have an impact on plantations, cause many of these plantations to 

experience paso. With the increase in the intensity of high and low rainfall, 

Sukoharjo regency experienced drought and flooding to prolonged drought 

problems. The purpose of this study was to determine the Schmidt-Ferguson 

climate distribution, to determine the distribution of plantations and to analyze 
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climate zones with plantations. This study uses secondary data methods and 

observations in the field, where the results of the study show that Sukoharjo 

Regency is one of the regencies that has a climate type C (rather wet). In addition, 

Sukoharjo Regency has plantations that are spread out or spread across 12 sub-

districts in Sukoharjo Regency, where Polokarto District is the most dominant and 

dominant plantation area, while the sub-district with almost no plantation area is 

Gatak District. The relationship of climate zones with plantations, one of which is 

a well-known commodity among the community is rubber plantations, where 

rubber plantations are located in Polokarto District with the type of ikim C (rather 

wet). Rubber plantations can grow in the type of climate C (rather wet) because it 

has a fairly extensive root system so that in unfavorable land conditions, rubber 

plantations will continue to grow. 

Keywords: Distribution, Relationship, Schmidt-Ferguson Climate, and Plantation 

Sector. 

1. PENDAHULUAN  

Klasifikasi Iklim Schmidt-Ferguson dikembangkan pada tahun 1950. 

Schmidt adalah seorang guru besar dan pejabat Direktur Lembaga Meteorologi 

dan Geofisika di Jakarta, sedangkan Ferguson adalah seorang guru besar 

pengelolaan hutan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia pada saat itu. Beliau 

berdua membuat Klasifikasi Iklim ini dengan alasan Sistem Pengklasifikasi yang 

telah dikenal seperti Koppen, dan Thornwaite. Sistem Thornwaite kurang sesuai 

dengan keadaan di Indonesia khususnya mengenai teknik untuk menilai curah 

hujan. Sistem Pengklasifikasi yang sesuai dengan keadaan di Indonesia yaitu 

Sistem Pengklasifikasi iklim menurut Schmidt-Ferguson dan Oldeman. Dimana 

Sistem Pengklasifikasi iklim menurut Oldeman lebih cocok digunakan pada 

sektor pertanian, sedangkan Sistem Pengklasifikasi iklim menurut Schmidt-

Ferguson lebih cocok digunakan pada sektor perkebunan. Namun mengingat 

bahwa klasifikasi iklim menurut Oldeman kurang cocok digunakan dalam 

kegiatan perkebunan, maka untuk mengetahui kegiatan perkebunan lebih baik 

menggunakan klasifikasi iklim menurut Schmidt-Ferguson. Dimana klasifikasi 

iklim menurut Schmidt-Ferguson memiliki kelebihan antara lain sesuai untuk 

daerah tropis, sangat memperhatikan fluktuasi suhu, analisis datanya sederhana 

dan sesuai untuk seluruh dunia. 

Pada dasarnya pengaruh iklim di Kabupaten Sukoharjo bervariasi terhadap 

kehidupan khususnya pada tanaman atau vegetasi, dimana secara umum akan 
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mempengaruhi sebaran jenis vegetasi, utamanya pada sektor perkebunan. 

Daerah Kabupaten Sukoharjo memiliki kondisi wilayah yang luas dan tipe iklim 

yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal tersebut 

disebabkan karena curah hujan yang berbeda, dimana perbedaan curah hujan 

tersebut dimungkinkan karena ketinggian tempat (Dwiyono Hari Utomo, 2016). 

Kabupaten Sukoharjo memiliki kondisi fisik alam yang bervariasi dan 

beragam yang dapat memungkinkan terjadinya perbedaan iklim antara daerah 

satu dengan daerah yang lainnya. Kondisi fisik alam Kabupaten Sukoharjo 

meliputi kelerengan (topografi), curah hujan, dan jenis tanah. Kabupaten 

Sukoharjo memiliki kelerengan atau topografi yang terbagi menjadi dua yaitu 

daerah datar dan daerah miring dengan kemiringan lereng yang datar, 

bergelombang, curam dan sangat curam. Selain itu, jenis tanah di Kabupaten 

Sukoharjo didominasi oleh asosiasi aluvial kelabu dan aluvial coklat kelabu.  

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu daerah yang memiliki luas 

tanaman dan produksi tanaman perkebunan yang selama kurun waktu 2010-2017 

mengalami fluktuasi.Tahun 2017 komoditas perkebunan di Kabupaten 

Sukoharjo mengalami peningkatan pada komoditas tembakau, kelapa dan lada, 

dimana juga terdapat beberapa tanaman yang memiliki peran andil yang cukup 

besar diantaranya kepala, tebu, jambu mete dan kapuk (BPS Kabupaten 

Sukoharjo Dalam Angka 2018). Hasil produksi dari komoditas perkebunan di 

Kabupaten Sukoharjo meliputi kopra, serat odolan, biji kering, bunga kering, 

dan daun kering (Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo). 

Berbagai sektor, khususnya sektor perkebunan akan dipengaruhi oleh 

faktor-faktor iklim khususnya curah hujan yang akan berdampak pada 

kekeringan dan kebanjiran, hal tersebut disebabkan karena adanya peningkatan 

intensitas banjir akibat curah hujan yang tinggi, penurunan sumber daya air baik 

itu dari segi jumlah maupun kualitasnya dan kemarau yang berkepanjangan akan 

menyebabkan areal perkebunan banyak mengalami paso, dimana keadaan suatu 

pertanaman tidak dapat menghasilkan dikarenakan tanaman tersebut mengalami 

kerusakan dan kerugian hingga hama tanaman yang dapatmenyerang tanaman 
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perkebunan. Perubahan iklim juga dapat menyebabkan perubahan cuaca dan 

akan berdampak pada pola tanam. 

Seiring dengan terjadinya dan bertambahnya stasiun curah hujan maka tidak 

ada kemungkinan akan terjadi perubahan tipe-tipe iklim berdasarkan klasifikasi 

Schmidt-Ferguson yang akan berpengaruh sangat besar. Sedangkan dalam 

pengambilan suatu keputusan di bidang-bidang perkebunan, suatu informasi 

mengenai iklim pada suatu daerah sangat dibutuhkan. 

Dengan adanya kemajuan teknologi, proses identifikasi suatu wilayah telah 

diserasikan dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) sehingga memperoleh 

data-data zona iklim yang dapat ditampilkan dalam bentuk keruangan berupa 

zona-zona tipe iklim suatu wilayah sehingga mempermudah dalam 

penginterpretasikan data-data tersebut.TujuanPenelitianiniyaituMengetahui 

agihan iklim menurut Schmidt-Ferguson di Kabupaten Sukoharjo.Mengetahui 

agihan perkebunan di Kabupaten Sukoharjo.Menganalisis hubungan zona iklim 

dengan perkebunan di Kabupaten Sukoharjo. 

Berdasarkanlatar belakang yang telah dijelaskan, untuk mengetahui agihan 

klasifikasi iklim menurut Schmidt-Ferguson maka penulis ingin melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Agihan Perkebunan Iklim Menurut 

Schmidt-Ferguson Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) Di 

Kabupaten Sukoharjo”. Analisis ini bermanfaat agar agihan klasifikasi iklim 

menurut Schmidt-Ferguson dapat menarik perhatian masyarakat dan 

memberikan informasi terhadap agihan di sektor perkebunan. 

2. METODE  

Berbagai sektor, khususnya sektor perkebunan akan dipengaruhi oleh 

faktor-faktor iklim khususnya curah hujan yang akan berdampak pada 

kekeringan dan kebanjiran, hal tersebut disebabkan karena adanya peningkatan 

intensitas banjir akibat curah hujan yang tinggi, penurunan sumber daya air baik 

itu dari segi jumlah maupun kualitasnya dan kemarau yang berkepanjangan akan 

menyebabkan areal perkebunan banyak mengalami paso, dimana keadaan suatu 

pertanaman tidak dapat menghasilkan dikarenakan tanaman tersebut mengalami 

kerusakan dan kerugian hingga hama tanaman yang dapatmenyerang tanaman 
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perkebunan.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode analisis data sekunder dan pengamatan di lapangan 

dengan disertai foto atau gambar. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Agihan Iklim Schmidt-Ferguson 

Mengetahui agihan iklim Schmidt-Ferguson membutuhkan cukup data 

yang harus dikumpulkan, dimana salah satu data yang paling utama yaitu data 

curah hujan yang didapatkan selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Kemudian 

data koordinat pos stasiun curah hujan untuk mengetahui batasan wilayah yang 

akan digunakan pada Kabupaten Sukoharjo. Data curah hujan harus dihitung 

terlebih dahulu untuk mengetahui data yang hilang kemudian akan menghasilkan 

data curah hujan yang baru. 

3.1.1Titik Koordinat Pos Stasiun Stasiun Curah Hujan 

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu wilayah atau daerah yang 

berada di bawah garis equator, dimana Kabupaten Sukoharjo termasuk 

kabupaten yang masuk ke dalam garis lintang. Kabupaten Sukoharjo berada di 

zona Southern atau S, sehingga titik koordinat pos stasiun curah hujan 

digunakan untuk menunjukkan suatu lokasi atau titik dengan didasarkan pada 

garis lintang dan garis bujur, dimana titik koordinat ini menggunakan sistem 

koordinat UTM dengan Zona 49S. data koordinat pos stasiun curah hujan 

merupakan data primer yang diambil dari google earth. 

Penelitian ini menggunakan data koordinat pos stasiun curah hujan 

untuk menentukan agihan iklim Schmidt-Ferguson yang berada di Kabupaten 

Sukoharjo. Data curah hujan yang dimiliki setiap pos stasiun curah hujan 

memiliki data yang berbeda-beda, sehingga setiap pos stasiun curah hujan dapat 

mewakili daerah atau wilayah Kabupaten Sukoharjo. Berikut tabel titik 

koordinat pos stasiun curah hujan Kabupaten Sukoharjo :  
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Tabel 1. Titik Koordinat Pos Stasiun Curah Hujan Kabupaten Sukoharjo. 

Stasiun Curah Hujan X Y 

Bendosari 486076 9149783 

Mojolaban 485763 9159246 

Polokarto 488578 9156778 

Nguter 485745 9145287 

Sukoharjo 482850 9149537 

Tawangsari 477526 9144781 

Weru 473541 9142303 

Baki 476156 9158688 

Gatak 471890 9160909 

Kartasura 471772 9165740 

Grogol 479997 9159695 

Sumber : Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo. 

Berdasarkan tabel titik koordinat pos stasiun curah hujan di atas, 

penelitian ini menggunakan metode polygon thiessen untuk membatasi setiap 

daerah agar dapat mewakili semua daerah Kabupaten Sukoharjo. Dengan 

menggunakan 11 titik koodinat dan daerah pos stasiun curah hujan untuk 

mewakili 12 Kecamatan yang berada di Kabupaten Sukoharjo.  

3.1.2 Perhitungan Data Curah Hujan Yang Hilang  

Setiap data curah hujan tidak selamanya memiliki data yang lengkap 

pada setiap tahunnya, dimana dalam penelitian data curah hujan yang hilang 

merupakan data pos stasiun curah hujan yang harus dihitung terlebih dahulu. 

Data pos stasiun curah hujan yang hilang dihitung dengan membandingkan data 

yang sebelumnya atau data dari pos stasiun sebelumnya sebagai stasiun 

pembanding dengan menggunakan  metode atau rumus. Dalam penelitian ini 

perhitungan data curah hujan yang hilang menggunakan metode normal, dengan 

rumus :  

𝐷𝑥 =  
1

𝑛
∑ 𝑑1

𝑛

𝑖=𝑛

𝐴𝑛 𝑥

𝐴𝑛 𝑖
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Keterangan : 

 Dx = Data tinggi hujan harian maksimum di stasiun x 

 n = Jumlah stasiun di sekitar x untuk mencari data di x 

 d1 = Data tinggi hujan harian maksimum di stasiun i 

 An x = Tinggi hujan rata-rata tahunan di stasiun x 

 An i = Tinggi hujan rata-rata tahunan di sekitar stasiun x 

3.1.3 Perhitungan Nilai Q dan Penentuan Tipe Iklim 

Perhitungan nilai Q untuk iklim Schmidt-Ferguson didasarkan pada 

curah hujan dengan menentukan banyaknya bulan basah dan bulan kering, 

dimana setelah menentukan banyaknya bulan basah dan bulan kering data pos 

curah hujan tersebut kemudian dijumlah dan dirata-rata sehingga menghasilkan 

nilai jumlah rata-rata bulan basah dan jumlah rata-rata bulan kering. Perhitungan 

nilai Q didapat dari rumus : 

𝑄 =  
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 (𝐵𝐾)

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑎ℎ (𝐵𝐵)
 

Berdasarkan perhitungan nilai Q kemudian dapat dilihat tipe iklim 

menurut Schmidt-Ferguson dari hasil tersebut, dimana klasifikasi tipe iklim 

menurut Schmidt Ferguson sebagai berikut : 

Tipe Iklim Nilai Q Keterangan 

A 0 < Q < 0,143 Sangat Basah 

B 0,143 < Q < 0,333 Basah 

C 0,333 < Q < 0,600 Agak Basah 

D 0,600 < Q < 1,000 Sedang 

E 1,000 < Q < 1,670 Agak Kering 

F 1,670 < Q < 3,000 Kering 

G 3,000 < Q < 7,000 Sangat Kering 

H 7,000 < Q Luar Biasa Kering 

Sumber : Klimatologi Umum (Tjasyono, Bayong (1999)) 
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3.1.4 Metode Interpolasi Dan Reclassify 

Metode interpolasi digunakan untuk mengisi kekosongan data, dimana 

metode interpolasi yang digunakan yaitu metode kriging. Metodekriging ini 

digunakan untuk data yang tersebar merata dengan jarak relatif dekat atau sama. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data titik koordinat pos curah 

hujan dan nilai Q. Kemudian hasil dari metode kriging ini dikelompokkan 

berdasarkan tipe iklim Schmidt-Ferguson dengan menggunakan metode 

reclassify.  

 

Gambar 1. Peta Agihan Iklim Schmidt-Ferguson Kabupaten Sukoharjo. 

3.2 Agihan Perkebunan  

Agihan perkebunan digunakan untuk mengetahui persebaran 

perkebunan yang berada di wilayah Kabupaten Sukoharjo, dimana untuk 

mengetahui agihan perkebunan tersebut menggunakan citra landast 8. Citra 

landsat 8 kemudian diinterpretasikan secara visual dengan melakukan digitasi 

pada citra yang didukung dengan menggunakan google earth untuk memperoleh 

sebaran perkebunan. Pada citra landsat 8 digunakan komposit 654 untuk 

mengetahui sebaran vegetasi dan menggunakan komposit 432 (true color) untuk 
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mengetahui kenampakan asli pada citra. Dasar dalam penginterpretasi visual ini 

yaitu dengan cara melihat warna hijau yang dihasilkan pada komposit 432 dan 

memperhatikan asosiasi pada komposit tersebut. Asosiasi yang dimaksud pada 

komposit ini yaitu jarak objek tidak terlalu jauh dengan permukiman dan 

kerapatan yang dihasilkan tidak serapat hutan.  

 

Gambar 2. Peta Agihan Perkebunan Kabupaten Sukoharjo. 

4.3 Hubungan Zona Iklim Schmidt-Ferguson Dengan Perkebunan 

Zona iklim Schmidt-Ferguson dengan perkebunan memiliki hubungan, 

dimana dalam hubungan tersebut menggunakan nilai Q dengan peta agihan 

perkebunan di Kabupaten Sukoharjo. Hubungan zona iklim dengan perkebunan 

digunakan untuk mengetahui sebaran tipe iklim Schmidt-Ferguson dengan 

perkebunan yang berada di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Metode yang 

digunakan dalam hubungan tersebut yaitu dengan metode overlay. Selain itu, 

dari hubungan tersebut dapat digunakan untuk menganalisis wilayah yang tipe 

iklimnya paling dominan dan cocok untuk tumbuh kembangnya vegetasi 

khususnya di sektor perkebunan.  
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Gambar 3. Peta Hubungan Zona Iklim Schmidt-Ferguson Dengan 

Perkebunan Kabupaten Sukoharjo. 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1. Kabupaten Sukoharjo berdasarkan agihan tipe iklim Schmidt-

Ferguson merupakan kabupaten yang memiliki tipe iklim C (agak basah), 10 

kecamatan  diantaranya bertipe iklim C (agak basah) yaitu Kecamatan Weru, 

Kecamatan Bendosari, Kecamatan Tawangsari, Kecamatan Sukoharjo, 

Kecamatan Polokarto, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Grogol, Kecamatan 

Baki,  Kecamatan Nguter dan Kecamatan Kartasura. 

2.  Agihan perkebunan di Kabupaten Sukoharjo yang paling dominan 

yaitu di Kecamatan Polokarto dan perkebunan yang hampir tidak ada yaitu di 

Kecamatan Gatak, dimana perkebunan Kabupaten Sukoharjo memiliki pola 

menyebar atau tersebar di 12 kecamatan. 

3. Perkebunan karet dengan zona iklim Schmidt-Ferguson yang berada 

di Kecamatan Polokarto memiliki hubungan, dimana perkebunan karet dengan 

sistem perakarannya pada kondisi lahan yang kurang menguntungkan akan tetap 

tumbuh ditipe iklim C (agak basah) yang berada di Kecamatan Polokarto. 

4.2 Saran 

1.Diharapkan untuk masyarakat Kabupaten Sukoharjo dapat 

memperbanyak Daerah Aliran Sungai atau lubang drainase agar tidak 

menghambat air yang mengalir atau tidak meluap sehingga tidak mengalami 

kebanjiran. 

2. Mampu membangun, memperbaiki, melindungi, dan melestarikan 

area perkebunan yang sudah ada untuk dijadikan objek wisata. 

3. Meningkatkan hasil komoditas perkebunan yang berkualitas agar 

dapat meningkatkan devisa negara. 
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