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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang maha Esa atas 

terselesainya penulisan buku ajar yang berjudul “Meteorologi dan 

Oceanografi”. Penulisan modul ini bertujuan sebagai penuntun taruna 

dalam mengikuti perkuliahan mata kuliah Meteorologi dan Oceanografi 

yang diajarkan pada Tingkat I Semester 2. Materi yang terdapat pada 

modul ini disusun berdasarkan syllabus yang terdapat pada Peraturan 

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 

Nomor 19 PER-BRSDM/2019 tentang Kurikulum Politeknik Kelautan dan 

Perikanan Edisi 2019 

 

Dalam proses pembuatan Modul ajar ini dilengkapi dengan mind 

mapping dari topik utama Meteorologi dan Oceanografi, sehingga 

pembaca lebih mudah memahami alur pemikiran dan keterkaitan antara 

satu bab dengan bab yang lain. 
 
 
Modul ajar ini terdiri dari 12 bab, pada Bab 1 merupakan bab 

pendahuluan sedangkan 2-12 berisi masing-masing 1 standar 

kompetensi.  Sebelas (Standar Kompetensi) tersebut adalah :  

1. Klimatologi dan Meteorologi, serta  atmosfer dan kandungannya 

2. Tekanan Udara 

3. Kandungan uap air di dalam atmosfer 

4. Gerakan arus udara (angin), skala beaufort 

5. Kondensasi dalam atmosfer serta pembentukan awan serta jenis-

jenis awan 

6. Bidang front, gerakan bidang front dan garis front cuaca 

7. Ruang lingkup oceanografi 

8. Daratan dan lautan 

9. Gelombang, arus dan Pasang surut 

10. Hubungan antara lautan dan iklim 

11. Organisme perairan laut terbuka  

Dalam kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan dengan system daring 

(online learning) penulis memberikan materi kepada taruna untuk 

dipelajari, kemudian diakukan diskusi dan tanya jawab disertai tugas-

tugas yang harus dikerjakan taruna. . 
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 BAB I. PENDAHULUAN  1

1.1 Latar Belakang  
 

Cuaca (wheather) adalah nilai sesaat dari atmosfer serta perubahan dalam 

jangka pendek (kurang dari 1 jam hingga 24 jam) di suatu tempat tertentu di bumi. 

Cuaca dicatat terus-menerus pada jam-jam tertentu secara rutin, menghasilkan seri 

data cuaca selanjutnya yang dapat digunakan untuk menentukan iklim.  

  Iklim (climate) adalah sintesis/kesimpulan dari perubahan unsur-unsur 

cuaca (hari demi hari dan bulan demi bulan) dalam jangka waktu yang panjang di 

suatu tempat pada suatu wilayah. Setelah bertahun-tahun (30 tahun tahun atau 

lebih) dari rata-rata tiap nilai unsur-unsur cuaca akan mencerminkan sifat 

atmosfer yang dikenal sebagai iklim. Jadi tiap tempat cuaca hari ke hari berubah-

ubah akhirnya membentuk siklus tertentu, rata-rata data cuaca itulah yang 

nantinya disebut sebagai data iklim. Iklim sering diartikan nilai statistik cuaca 

jangka panjang di suatu wilayah.  

Meteorologi berasal dari kata Yunani meteoros, yang artinya benda yang 

ada di dalam udara dan logos yang berarti ilmu/kajian. Jadi meteorologi 

didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari proses dan gejala cuaca yang terjadi 

di dalam atmosfer terutama pada lapisan bawah yaitu troposfer. Kajian masalah 

meteorologi diperlukan dalam pembangunan irigasi, objek wisata, tempat 

peristirahatan, perkebunan, perikanan, lapangan terbang, pelayaran, proyek 

industri dan lain sebagainya.  

Klimatologi berasal dari kombinasi dua kata Yunani, yaitu klima yang 

diartikan sebagai kemiringan(slope) bumi yang mengarah pada pengertian lintang 

tempat dan logos yang berarti ilmu. Jadi klimatologi didefinisikan sebagai ilmu 

yang memberi gambaran dan penjelasan penjelasan sifat iklim, mengapa iklim di 

berbagai tempat berbeda dan bagaimana kaitan antara iklim dan aktivitas manusia, 

Secara mudahnya, ilmu iklim/klimatologi yaitu cabang ilmu pengetahuan yang 

membahas sintesis atau statistik unsur-unsur cuaca hari demi hari dalam periode 

tertentu (beberapa tahun) di suatu tempat dan wilayah tertentu. Sintesis 

Klimatologi dapat juga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari jenis iklim di 

muka bumi dan faktor penyebabnya. Karena metereologi mencakup interpretasi 
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dan koleksi data pengamatan maka ilmu ini memerlukan teknik statistik. 

Demikianlah klimatologi dapat pula disebut juga meteorologi statistic. 

1.2 Deskripsi Singkat  

Modul Meteorologi dan Oceanografi ini berisi tentang materi-materi yang 

diajarkan pada semester II Program Studi Perikanan Tangkap  

Mata Kuliah   : Meteorologi dan Oceanografi  

Kode/Bobot/Semester  : TPI 2.17.2.3/3 SKS (2-1)/II 

Capaian Pembelajaran : Mampu menerapkan konsep klimatologi, meteorologi dan 

oseanografi untuk tujuan keselamatan navigasi dan muatan di kapal serta upaya 

penangkapan ikan di laut 

1.3 Tujuan/Capaian Pembelajaran   
 

1.3.1  Capaian Pembelajaran terkait Penguasaan Pengetahuan (CPp) 

a. Menguasai ilmu dasar berhitung dan komputasi untuk menganalisis data 

operasi penangkapan ikan. 

b. Menguasai perencanaan usaha, mencari peluang pasar, mengelola 

finansial perusahaan, memperkirakan jumlah produksi sesuai dengan 

permintaan pasar dan jumlah kapal, memprediksi prospek kegiatan usaha 

sesuai dengan perkembangan global  

c. Menemukan masalah perikanan tangkap dan menentukan solusinya. 

1.3.2  Capaian Pembelajaran terkait Ketrampilan Umum (CPu): 

Mampu merencanakan operasi penangkapan ikan  

b.  Mampu menyiapkan kelaiklautan kapal penangkap ikan.  

c.  Mampu menentukan daerah operasi penangkapan ikan serta 

menginterpretasikan keadaan perairan dan cuaca.  

d.  Mampu mengidentifikasi kehidupan sosial ekonomi dan berinteraksi 

dengan masyarakat nelayan. 

e.  Mampu menganalisis keberhasilan operasi penangkapan ikan. 

f.  Mampu melakukan olah gerak dan pengendalian kapal pada operasi 

penangkapan ikan.  
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1.4 Materi Pokok dan Sub Materi  

Dalam Penyampaian materi,  setiap 1 (satu) jam pelajaran memiliki alokasi waktu 

45 menit  

No Kompetensi 
Sub Kompetensi / Pokok 

Bahasan 

Tatap 
Muka 

ke 

1. Mengkaji tentang klimatologi dan 

metereologi serta mengkaji 

atmosfer dan kandungannya 

1.1 Klimatologi dan 

metereologi 

1 

1.2  Atmosfer dan 

kandungannya 

2. Mengkaji Tekanan Udara 

(atmosfer) 

Tekanan Udara (atmosfer) 2 

3. Mengkaji tentang kandungan uap 

air di dalam atmosfer 

Kandungan uap air di dalam 

atmosfer 

3 

4 Mengkaji tentang gerakan arus 

udara (angin) dan macam angin 

permukaan, sirkulasi udara di 

atmosfer serta menggunakan 

skala Beaufort 

4.1  Gerakan arus udara (angina) 4 

4.2 Macam angin permukaan, 

sirkulasi udara di atmosfer 

serta menggunakan skala 

Beaufort 

5 

5 Mengkaji tentang peristiwa 

kondensasi dalam atmosfer serta 

pembentukan dan hilangnya 

awan, jenis-jenis awan 

5.1 Peristiwa kondensasi 

dalam atmosfer 

 

6 

  5.2 Pembentukan dan 

hilangnya awan, jenis-

jenis awan 

7 

Ujian Tengah Semester 8 

6. Mengkaji tentang kabut, mist, 

embun, massa jenis dan jenis 

udara permukaan 

Kabut, mist, embun, massa 

jenis dan jenis udara 

permukaan 

9 

7. Mengkaji tentang Bidang Front, 

gerakan bidang front dangaris 

front cuaca 

7.1 Bidang Front, gerakan 

bidang front 

10 

7.2 Bidang front dan garis 

front cuaca 

8. Menjelaskan serta mengkaji 

adanya laporan prakiran cuaca 

dan mengirim data untuk laporan 

prakiraan cuaca 

Mengkaji adanya laporan 

prakiran cuaca dan mengirim 

data untuk laporan prakiraan 

cuaca 

11 

 

9. Menjelaskan Definisi/pengertian 

oceanografi 

9.1 Oceanografi dan 

perkembangannya 

12 

 
 9.2 Definisi/pengertian 

oceanografi 

10. Mengkaji daratan dan Lautan Daratan dan Lautan  

11. Mengkaji sifat fisik dan kimia 

laut 

Sifat fisik dan kimia laut 13 

12. Mengkaji gelombang, Arus dan Gelombang, Arus dan Pasang 
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Pasang surut surut 

13. Mengkaji hubungan antara lautan 

dan iklim 

Hubungan antara lautan dan 

iklim 

14 

14. Mengkaji organisme perairan laut 

terbuka 

Organisme perairan laut 

terbuka 

15 

Ujian Akhir Semester 16 
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 BAB II. RUANG LINGKUP KLIMATOLOGI DAN 2
METEOROLOGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Pengertian Klimatologi dan Meteorologi 

Klimatologi berasal dari kombinasi dua kata Yunani, yaitu klima yang 

diartikan sebagai kemiringan(slope) bumi yang mengarah pada pengertian lintang 

tempat dan logos yang berarti ilmu. Jadi klimatologi didefinisikan sebagai ilmu 

yang memberi gambaran dan penjelasan penjelasan sifat iklim, mengapa iklim di 

berbagai tempat berbeda dan bagaimana kaitan antara iklim dan aktivitas manusia, 

Secara mudahnya, ilmu iklim/klimatologi yaitu cabang ilmu pengetahuan yang 

membahas sintesis atau statistik unsur-unsur cuaca hari demi hari dalam periode 

tertentu (beberapa tahun) di suatu tempat dan wilayah tertentu. Sintesis 

Klimatologi dapat juga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari jenis iklim di 

muka bumi dan faktor penyebabnya. Karena metereologi mencakup interpretasi 

dan koleksi data pengamatan maka ilmu ini memerlukan teknik statistik. 

Demikianlah klimatologi dapat pula disebut juga meteorologi statistik. 

Pada prinsipnya data iklim harus terbentuk dari data cuaca yang dapat 

mewakili secara benar (representatif) keadaan atmosfer suatu tempat dan dalam 

waktu sepanjang mungkin. Data iklim dapat berupa data yang diskontinyu dan 

data kontinyu. Data yang diskontinyu antara lain radiasi dan lama penyinaran 

matahari, presipitasi (curah hujan, embun dan salju) dan penguapan. Penyajian 

dan analisisnya dalam bentuk nilai akumulasi sedangkan penyajian grafiknya 

dalam bentuk kurva histogram. Data cuaca yang bersifat kontinyu antara lain: 

suhu, kelembapan, tekanan udara serta kecepatan angin. Analisis dan 

penyajiannya dalam bentuk angka rata-rata atau angka sesaat (instantaneous) 

sedangkan grafiknya dalam bentuk garis/kurva. 

Menurut Bayong (2004), Klimatologi dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 

klimatologi fisis, klimatologi kedaerahan (regional). Klimatologi fisis 

mempelajari sebab terjadinya ragam pertukaran panas, pertukaran air dan gerakan 

Tujuan Pembelajaran : Taruna mampu memahami pengertian dan ruang lingkup 

Klimatologi dan Meteorologi 
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udara terhadap waktu dan tempat, sehingga di muka bumi ini terdapat iklim yang 

berbeda. Klimatologi kedaerahan bertujuan memberikan gambaran (deskripsi) 

iklim dunia yang meliputi sifat dan jenis iklim, sedangkan klimatologi terapan 

mencari hubungan klimatologi dengan ilmu lain, misalnya: agroklimatologi: 

penerapan klimatologi dalam bidang pertanian. 

Menurut Handoko (1993), klimatologi dapat dibagi dalam beberapa 

cabang keilmuan iklim berdasarkan: 

 metode pendekatan keilmuan 

 ruang lingkupnya di atmosfer 

 pemanfaatannya 

Berdasarkan pendekatan keilmuannya terdapat 4 cabang klimatologi antara lain: 

1. Klimatografi, pembahasan secara deskriptif (apa adanya) berdasarkan 

data, peta dan gambar. Pembahasan tak disertai analisis fisika dan 

matematika yang mendalam. Umumnya dikembangkan oleh pakar 

geografi. 

2. Klimatologi fisik, adalah klimatologi yang membahas perilaku dan gejala-

gejala cuaca yang terjadi di atmosfer dengan menggunakan dasar-dasar 

ilmu fisika dan matematika. Tinjauannya ditekankan pada neraca energi 

dan neraca air antara bumi dan atmosfer. 

3. Klimatologi dinamik, adalah klimatologi yang membahas pergerakan 

atmosfer dalam berbagai skala, terutama tentang peredaran atmosfer 

umum di berbagai wilayah di seluruh dunia. 

4. Klmatologi terapan, adalah klimatologi yang membahas penerapan ilmu 

iklim untuk memecahkan berbagai permasalahan praktis yang dihadapi 

oleh masyarakat. Contoh klimatologi terapan antara lain: klimatologi 

pertanian (agroklimatologi), klimatologi perkotaan, klimatologi kelautan, 

klimatologi bangunan dan bioklimatologi. 

Berdasarkan ruang lingkup atmosfer yang dibahas, terdapat 3 macam 

klimatologi dengan rincian sebagai berikut: Mikroklimatologi, yakni ilmu iklim 

yang membahas atmosfer sebatas ruang antara perakaran hingga sekitar puncak 

tajuk tanaman atau sifat atmosfer di sekitar permukaan tanah. Mesoklimatologi, 

yaitu klimatologi yang membahas perilaku atmosfer dalam daerah yang relatif 
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sempit, tetapi pola iklimnya sudah berbeda dari iklim di sekitarnya. Sebagai 

contoh adalah iklim perkotaan dan iklim di daerah badai. Skala iklim meso 

berkisar antara 0-100 km.  

Makroklimatologi, yaitu klimatologi yang menekankan pembahasannya pada 

penelaahan iklim daerah luas dan skala besar. Wilayah lingkupnya mulai batas 

ruang iklim mikro hingga puncak atmosfer, serta meliputi seluruh dunia. Faktor 

pengendali utama massa udara antara benua dan samudra. 

 

Gambar 1. Pembagian, pendekatan, analisis dan ruang lingkup klimatologi 

2.2 Pembagian Ilmu Iklim 

Klimatologi dapat dibagi menjadi berbagai cabang keilmuan iklim berdasarkan : 

1. Metode pendekatan keilmuan 

2. Ruang lingkup di atmosfer 

3. Pemanfaatannya. 

Mengingat bahwa iklim adalah suatu sumber daya yang penggunaannya 

sangat luas dan pada berbagai bidang kegiatan, maka metode pendekatannya, 

ruang lingkup serta pemanfaatannya sangat beragam. 

Berdasarkan pendekatan keilmuan, terdapat empat cabang klimatologi sebagai 

berikut : 
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A. Klimatograf  

B. Klimatologi yang pembahasannya secara deskriptif (apa adanya) 

berdasarkan data, peta dan gambar/photo.  Umumnya dikembangkan oleh 

para pakar ilmu bumi (geografi) 

C. Klimatologi Fisik 

Klimatologi yang membahas perilaku dan gejala-gejala cuaca yang terjadi di 

atmosfer dengan menggunakan dasar-dasar ilmu fisika dan 

matematika.  Tinjauannya ditekannkan pada neraca energy dan neraca air 

antara bumi dan atmosfer 

D. Klimatologi dinamik 

Klimatologi yang membahas pergerakan atmosfer dalam berbagai skala, 

terutama tentang peredaran atmosfer umum diberbagai wilayah di seluruh 

dunia 

E. Klimatologi terapan 

Klimatologi yang membahas penerapan ilmu iklim untuk memecahkan 

berbagai masalah praktis yang dihadapi masyarakat.  Berikut adalah 

beberapa contoh klimatologi terapan : 

1. Klimatologi pertanian atau Agroklimatologi (Agricultural Climatology) 

2. Klimatologi Perkotaan (Urban Climatology) 

3. Klimatologi Kelautan (Marine Climatology) 

4. Klimatologi Bangunan (Building Climatology) 

5. Bioklimatologi (Bioclimatology). 

Berdasarkan ruang lingkup atmosfer yang dibahas, terdapat tiga macam 

klimatologi dengan rincian : 

1. Mikroklimatologi, yakni ilmu iklim yang membahas atmosfer sebatas 

ruang antara perakaran hingga sekitar puncak tajuk tanaman, atau sifat 

atmosfer di sekitar permukaan tanah.  Unsur-unsur iklim tersebut mudah 

terpengaruh oleh perubahan pemanasan dan pendinginan permukaan tanah 

dan benda atau tumbuhan setempat 

2. Meso klimatologi, yaitu klimatologi yang membahas perilaku atmosfer 

dalam daerah yang relative sempit, tetapi pola iklimnya seudah berbeda 
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dari iklim wilayah sekitarnya.  Sebagai contoh adalah iklim perkotaan dan 

iklim pada daerah badai.  Skala iklim meso berkisar antara 0 – 100 km 

3. Makro klimatologi adalah klimatologi yang menekankan pembahasannya 

pada penelaahan iklim daerah luas dan skala besar.  Wilayah lingkupnya 

mulai batas ruang iklim mikro hingga puncak atmosfer, serta meliputi 

seluruh dunia.  Factor pengendali utama massa udara antara benua dan 

samudera.  

2.3 Mekanisme Pembentukan Cuaca dan Iklim 

Penyerapan energy surya oleh permukaan bumi mengaktifkan molekul gas 

atmosfer sehingga terjadilah pembentukan cuaca.  Perubahan sudut dating sinar 

surya tiap saat dalam sehari dan tiap hari dalam setahun pada titik lokasi di bumi 

mengakibatkan perubahan jumlah energy surya.  Akibatnya terjadi perubahan 

cuaca diurnal (selama 24 jam) dan perubahan tiap bulan dalam 

setahun.  Perubahan tersebut antaralain meliputi pemanasan dan pendinginan 

udara, peningkatan dan penurunan tekanan udara, gerakan vertical dan horizontal 

udara (angin) penguapan dan kondensasi uap air (pengembunan), pembentukan 

awan dan prespitasi (hujan, salju), menjadi kering atau menjadi lembab serta 

proses perubahan cuaca lainnya. 

Keadaan sesaat dari cuaca serta perubahannya dapat dirasakan (kualitatif) 

dan diukur (kuantitatif) berdasarkan perubahan fisika atmosfer, yang kita namai 

unsur iklim (weather elements).  Nilai rata-rata jangka panjangnya kita namai 

unsur iklim (climatic elements).  Aktivitas dan gerakan atmosfer lebih jauh 

dipengaruhi atau dikendalikan oleh factor lingkungan seperti fisiografi bumi, 

potensi tempat dan percampuran udara dengan atmosfer lain pada 

lintasannya.  Factor lingkungan tersebut selanjutnya disebut factor pengendali 

cuaca atau factor pengendali iklim (climatic controls). 

2.4. Manfaat Informasi Cuaca dan Iklim 

Cuaca dan iklim adalah faktor lingkungan yang besar pengaruhnya 

terhadap kehidupan makhluk hidup.  Oleh sebab itu, informasi berupa data atau 

keterangan tentang cuaca dan iklim akan sangat diperlukan.  Data yang benar dan 

lengkap, melalui analisis meteorology dan klimatologi akan membuka kejelasan 

tentang gejala dan perilaku cuaca maupun keadaan iklim setempat serta dapat 
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membuat manusia melakukan usaha optimasi bidang kegiatannya.  Akibat yang 

tidak diinginkan dapat dihindari sehingga cuaca atau iklim setempat tidak menjadi 

factor pengganggu maupun pembawa bencana.  Dengan penerapan ilmu dan 

teknologi yang tepat, cuaca dan iklim dapat menjadi sumber daya alam yang dapat 

dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. 

Kajian meteorology dan klimatologi yang benar akan mengubah 

pandangan kita terhadap cuaca dan iklim dari factor penghambat menjadi factor 

penunjang yang sangat bermanfaat dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan 

pendugaan hasil pada berbagai kegiatan.  Penerapan ilmu cuaca dan iklim tersebut 

diantaranya pada bidang pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan, 

teknik sipil, kesehatan, perhubungan serta pertahanan negara. 

Tiga manfaat pokok dari informasi data cuaca dan iklim, yakni : 

1. Meningkatkan kewaspadaan terhadap akibat-akibat negative yang dapat 

ditimbulkan oleh keadaan cuaca/iklim yang ekstrem misalnya kekeringan, 

banjir serta angin kencang 

2. Menyesuaikan diri atau berusaha untuk menyelenggarakan kegiatan dan 

usaha yang serasi dengan sifat cuaca dan iklim sehingga terhindar dari 

hambatan atau kerugian yang diakibatkannya 

3. Menyelenggarakan kegiatan dan usaha di bidang teknik, social dan 

ekonomi dengan menerapkan teknologi pemanfaatan sumber daya cuaca 

dan iklim. 

 
Tabel 1. Contoh unsur cuaca/iklim dan satuannya 
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2.5. Tugas  

Membuat makalah tentang Pengertian Pengertian klimatologi dan meterologi, 

ruang lingkung klimatologi dan meteorology, Iklim dan cuaca.  Kerjakan secara 

kelompok. Setiap kelompok memiliki pengertian oceanografi dan permasalahan 

dalam bidang oceanografi yang berbeda-bedan.  

2.6. Latihan Soal  

1. Jelaskan definisi Iklim dan cuaca 

2. Jelaskan manfaat informasi iklim dan cuaca 

3. Pengertian klimatologi dan meteorology  

2.7. Rangkuman/Jawaban  

1. Iklim adalah suatu keadaan suhu di permukaan bumi yang terjadi dalam waktu 

yang lama, sedangkan cuaca adalah suatu keadaan suhu di permukaan bumu 

yang terjadi dalam jangka waktun yang pendek. 

2. Manfaat mempelajari informasi iklim dan cuaca antara lain : meningkatkan 

kewaspaan terhadap gejala-gejala alam yang akan terjadi, sebagai bahan 

pertimbangan untuk merencanakan suatu kegiatan, dan dapat memanfaatkan  

energy yang dibangkitkan oleh iklim untuk kepentingan riset. 

2.8. Umpan Balik  

Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang 

modul  ini.Hitung jawaban Anda yang benar.Kemudian gunakan rumus untuk 

mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi. 

 

Tingkat Penguasaan = Jumlah Jawaban Benar   x 100 % 

             Jumlah Keseluruhan soal 

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang sudah 

dipelajari mencapai 

91 % - 100% : Amat Baik 

81 % -. 90,00 %: Baik 

71 % - 80,99 % : Cukup  

61 % - 70,99 % : Kurang 
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Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori “Baik”), 

maka disarankan mengulangi materi. 

 

 

 BAB III. TEKANAN UDARA 3
 

 

 

 

 

 

 

3.1 Pembentukan Daerah Tekanan Udara 

Udara adalah campuran berbagai gas yang mempunyai sifat meluas dan 

juga dapat ditekan. Oleh karena itu tekanan udara yang terbesar adalah pada 

permukaan tanah. Tekanan udara akan berkurang dengan bertambahnya 

ketinggian tempat (elevasi atau ketinggian). Hal ini dapat terjadi karena kerapatan 

udara makin kecil dan kolom udaranya makin pendek. Tekanan udara adalah 

tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas 

tertentu. Diukur dengan menggunakan barometer. Satuan tekanan udara adalah 

milibar (mb). Garis yang menghubungkan tempat-tempat yang sama tekanan 

udaranya disebut sebagai isobar. 

Tekanan udara dapat diukur dengan menggunakan barometer. Toricelli 

pada tahun 1643 menciptakan barometer air raksa. Karena barometer air raksa 

tidak mudah dibawa ke mana-mana, dapat menggunakan barometer aneroid 

sebagai penggantinya. Tekanan udara diukur berdasarkan tekanan gaya pada 

permukaan yang mempunyai luas tertentu, misal 1cm3. Satuan luas yang 

digunakan dalam pengukuran tekanan udara adalah atmosfer (atm), milimeter 

kolom air raksa (mm Hg) atau milibar (mbar). Tekanan udara dasar (tekanan 

udara normal) adalah setara dengan tekanan kolom udara setinggi lapisan 

atmosfer bumi pada garis lintang 45 derajat dan suhu 0 derajat.  

Besarnya tekanan udara pada kondisi ini dinyatakan sebesar 1 atmosfer (1 

atm). Tekanan udara sebesar 1 atm, ini setara dengan tekanan yang ditimbulkan 

oleh kolom raksa setinggi 760 mm. Satuan tekanan udara lain adalah km/m2, 

lb/inchi2 sering disingkat psi (pound per square inchi). Konversi tekanan udara 

Tujuan Pembelajaran : Taruna mampu memahami pengertian tekanan udara dan 

proses pembentukan tekanan udara 
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antar satuan 1 atm = 760 mmHg = 14,7 psi = 1.013 mbar. Tekanan udara pada 

umumnya turus sebesar 11 mbar untuk tiap pertambahan tinggi 100 meter. 

Tekanan udara dipengaruhi oleh suhu. 

Dikarenakan fluktuasi suhu di daerah tropis kecil, maka fluktuasi tekanan 

udara di daerah tropis juga relatif kecil (konstan). Tekanan udara yang tidak 

berfluktuasi besar ini menyebabkan kecepatan angin di kawasan dekat garis 

ekuator seperti halnya Indonesia pada umumnya relatif lemah. Tekanan udara 

akan berbanding terbalik dengan ketinggian suatu tempat sehingga semakin tinggi 

tempat dari permukaan laut semakin rendah tekanan udarannya. Kondisi ini 

karena makin tinggi tempat akan makin berkurang udara yang menekannya. 

Satuan hitung tekanan udara adalah milibar, sedangkan garis pada peta yang 

menghubungkan tempat-tempat dengan tekanan udara yang sama disebut isobar. 

Ketinggian suatu tempat dari permukaan laut juga dapat diukur dengan 

menggunakan barometer. Kenaikan 10 m suatu tempat akan menurunkan 

permukaan air raksa dalam tabung sebesar 1 mm. Dalam satuan milibar (mb), 

setiap kenaikan 8 m pada lapisan atmosfer bawah, tekanan udara turun 1 mb, 

sedangkan pada atmosfer atas dengan kenaikan > 8 m tekanan udara akan turun 1 

mb. Barometer aneroid sebagai alat pengukur ketinggian tempat dinamakan juga 

altimeter yang biasa digunakan untuk mengukur ketinggian kapal udara yang 

sedang terbang.Tekanan udara antara satu tempat dengan tempat lain berbeda-

beda. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut: 

1. Pergeseran Garis Edar Matahari  

Pergeseran garis edar matahari menyebabkan fluktuasi suhu musiman terutama 

untuk daerah garis lintang pertengahan. Suhu berpengaruh terhadap pemuaian 

dan penyusutan volume udara. Jika udara memuai, maka udara menjadi lebih 

renggang dan akibatnya tekanan akan menurun. Sebaliknya jika volume udara 

menurun (menyusut) maka kerapatan udara tersebut menjadi lebih tinggi dan 

akibatnya tekanan udara meningkat. 

2. Bentang Laut 

Bentang laut yang luas berperan sangat besar mempengaruhi fluktuasi tekanan 

udara, karena laut merupakan pemasok uap air kedalam udara (lewat proses 

evaporasi). 
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Penambahan uap air kedalam udara ini menyebabkan tekanan udara 

meningkat, dan peristiwa inilah yang menimbulkan angin laut pada siang hari. 

3.2 Hubungan Antara Tekanan Udara dan Ketinggian 

Hubungan antara tekanan udara dan ketinggian  tempat diformulasikan dalam 

persamaan Laplace: 

h = k (I + Jt) log (βo/βh) 

dimana: 

                       h  = ketinggian tempat  

                       k  = konstanta  

                   j  = koefisiensi pemuaian udara (0,00367) 

                   t  = suhu rata-rata permukaan laut pada ketinggian h  

                  βo = tekanan udara pada permukaan tanah  

                  βh = tekan udara pada ketinggian h  

3.3 Faktor Yang Mempengaruhi Tekanan Udara  

Udara adalah campuran berbagai gas yang mempunyai sifat meluas dan 

juga dapat ditekan.  Tekanan tersebut diberikan oleh berat udara yang diberikan 

ke segala arah, baik dari bagian atas, bawah, dan samping. Tekanan udara akan 

berkurang dengan bertambahnya ketinggian tempat (elevasi atau ketinggian). Hal 

ini dapat terjadi karena massa udara semakin ke atas semakin tipis, kerapatan 

udara makin kecil dan kolom udaranya makin pendek. Untuk mengukur tekanan 

udara di suatu tempat dapat digunakan alat, yaitu barometer. Mekanisme alat ini, 

ketika tekanan udara naik maka mercury yang ada di dalam pipa naik. Tekanan 

udara diukur berdasarkan tekanan gaya pada permukaan yang mempunyai luas 

tertentu. Satuan yang digunakan dalam pengukuran tekanan udara adalah atmosfer 

(atm), milimeter kolom air raksa (mmHg) atau milibar (mbar). Massa udara yang 

bergerak disebut angin. Angin dapat bergerak horizontal atau vertikal dengan 

kecepatan bervariasi dan berfluktasi dinamis.  

Faktor yang mempengaruhi tekanan angindiantaranya adalah : 

1. Adanya perbedaan horizontal dalam tekanan udara  

Angin selalu bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang 

bertekanan rendah. Jika tidak ada lagi gaya lain yang mempengaruhi, maka 
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angin bergerak secara langsung dari udara bertekanan tinggi ke udara 

bertekanan rendah. Jika tidak ada perbedaan udara di suatu tempat atau 

mendekati nol, maka yang tejadi adalah angin yang tenang. 

2. Pemanasan yang tidak sama dari permukaan bumi  

Pada dasarnya mekanisme angin atau bergeraknya udara disebabkan oleh 

peristiwa penimbunan, pelenyapan, dan alih panas dari matahari. 

3. Adanya perbedaan tekanan, efek coriolis, dan friksi  

Perputaran bumi pada sumbunya, akan menimbulkan gaya yang berpengaruh 

pada arah gerakan angin. Pengaruh perputaran bumi terhadap arah angin 

disebut pangaruh Coriolis.Pengaruh coriolis menyebabkan angin bergerak 

searah jarum jam mengitari daerah bertekanan rendah di belahan bumi selatan 

dan sebaliknya, bergerak berlawanan arah jarum jam mengitari daerah 

bertekanan rendah di belahan bumi utara. Pergerakan arah angin juga 

dipengaruhi oleh adanya gesekan. Angin permukaan pada umumnya 

menderita gaya gesek karena adanya kekasaran permukaan bumi. Jika 

permukaan datar dan halus, maka gaya gesek kecil dan jika permukaan kasar, 

tertutup oleh tanaman, maka gaya gesek besar. Gaya gesek ini dapat 

memperlambat pergerakan udara yang mengubah arah angin, meperlambat 

kecepatan angin. Siklon, yaitu pusat dari udara bertekanan rendah 

4. Antisiklon, yaitu pusat dari udara bertekanan tinggi 

Tekanan udara tinggi dan tekanan udara rendah dapat mengakibatkan angin 

siklon dan angin antisiklon, mempengaruhi cuaca, dan dapat digunakan untuk 

meramal cuaca. Angin siklon adalah angin yang berputar menuju pusat 

tekanan rendah atau minimum. Sedangkan angin antisiklon adalah angin yang 

berputar keluar dari pusat tekanan udara tinggi atau maksimum. Pada aliran 

siklon, udara bertiup ke arah pusat sehingga tekanan udara tinggi sehingga 

udara naik ke atas (menuju ke tekanan rendah) kemudian udara diatas 

terakumulasi sehingga membentuk awan mendung dan awan hujan. Pusat 

tekanan rendah (siklon) menghasilkan cuaca buruk di musim apapun. 

Sedangkan pada aliran antisikon, udara dari pusat menyebar ke luar sehingga 

udara dari atas turun untuk menyeimbangkan tekanan udara di bawah, 

sehingga  mengakibatkan cuaca cerah. Tidak memungkinkan terbentuknya 
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awan mendung karena angin dari atas terus mengalir ke bawah, yaitu ke 

daerah dengan udara bertekanan rendah. Awan terbentuk jika udara menjadi 

dingin scara adiabatik melalui udara yg naik dan mengembang. 

5.  Pola Aliran Angin 

Atmosfer memiliki perbedaan suhu yang sangat besar, dan untuk 

menyeimbangkan suhunya agar tetap stabil atmosfer  melakukan sistem 

transfer panas. Sistem ini bekerja dengan  memindahkan udara panas ke arah 

garis lintang yang lebih tinggi, dan udara dingin ke arah akuator. Sistem 

tersebut disebut dengan Non Rotating Earth Model Rotating Earth Model 

merupakan pola angin yang kedua. Pada pola ini terdapat 4 jenis pertukaran 

udara. Trade winds (angin pasat) merupakan angin yang bertiup dari daerah 

maksimum ekuator menuju ke ekuator. Westerliest (angin barat) merupakan 

angin yang bertiup dari daerah maksimum subtropis menuju daerah sedang. 

Polar easterlies merupakan angin yang bertiup dari daerah kutub menuju 

daerah maksimal subtropis. Polar front merupakan angin ribut yang 

memisahkan udara panas daerah tropis dengan udara dingin kutub. Bumi 

terdiri dari sebagian besar lautan. Hal tersebut akan mempengaruhi suhu. 

Pada daerah belahan bumi selatan tekanan udaranya lebih stabil dibanding 

daera belahan bumi utara. Letak daratan dan lautan ini mempengaruhi angin 

yang berhembur. Di Indonesia, angin yang berhembus tersebut dapat 

mempengaruhi musim yang terjadi yang disebut dengan angin muson. Jika 

angin bertiup dari arah lautan, maka akan terjadi musim hujan (angin muson 

timur). Sebaliknya jika angin bertiup dari arah darat, maka akan terjadi 

musim panas  (angin muson barat). Pada sistem angin regional, angin 

berhembus dari suhu rendah ke suhu tinggi. Pada siang hari di daerah pantai 

suhu permukaan tanah meningkat lebih cepat dibanding dengan permukaan 

air di lautan sehingga terjadilah angin laut. Sedangkan pada malam hari, suhu 

tanah pada daratan turun lebih cepat dibanding dengan suhu permukaan laut 

sehingga terjadi angin darat. Pada daerah pegunungan terjadi angin lembah 

dan angin gunung. Pada siang hari udara pada pegunungan naik lebih 

signifikan dibanding udara pada daerah lembah, karena udara dingin pada 

derah lembah lebih tipis, maka udara tersebut naik menuju gunung dan 
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terjadilah angin lembah. Sedangkan pada malam hari, udara pada daerah 

pegunungan turun lebih signifikan dibanding pada daerah lembah sehingga 

udara tersebut turun menuju lembah, sehingga terjadilah angin gunung. 

makalah ekosistem udara, jenis suhu udara, pengertian kelembaban udara dan 

macam-macamnya, pengertian kelembapan udara dan macam macamnya, 

animasi bergerak tentang pencemaran tanah, animasi udara bergerak, apakah 

fogginging dapat menyebabkan polusi udara, macam macam revolusi udara. 

3.4 Tugas  
Membuat makalah tentang Pengertian tekanan udara dan proses terjadinya 

tekanan udara.  Kerjakan secara kelompok. Setiap kelompok memiliki pengertian 

oceanografi dan permasalahan dalam bidang oceanografi yang berbeda-bedan.  

3.5 Latihan Soal  
1. Jelaskan definisi tekanan udara  

2. Jelaskan faktor yang menyebabkan tekanan udara 

3.6 Rangkuman/Jawaban  
1. Tekanan udara adalah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara 

dalam setiap satuan luas tertentu. 

2. a. Adanya perbedaan horizontal dalam tekanan udara 

b. Pemanasan yang tidak sama dari permukaan bumi 

c. Adanya perbedaan tekanan, efek coriolis, dan friksi 

d. Antisiklon, yaitu pusat dari udara bertekanan tinggi 

e. Pola Aliran Angin 

3.7 Umpan Balik  

Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang modul  

ini.Hitung jawaban Anda yang benar.Kemudian gunakan rumus untuk mengetahui 

tingkat pemahaman terhadap materi. 

Tingkat Penguasaan = Jumlah Jawaban Benar   x 100 % 

             Jumlah Keseluruhan soal 

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang sudah 

dipelajari mencapai 

91 % - 100% : Amat Baik 
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81 % -. 90,00 %: Baik 

71 % - 80,99 % : Cukup  

61 % - 70,99 % : Kurang 

 

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori “Baik”), 

maka disarankan mengulangi materi. 
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 BAB IV KELEMBABAN UDARA 4
 

 

 

 

 

 

 

4.1 Pengertian Kelembaban Udara 

Kelembaban udara merupakan tingkat kebasahan udara karena dalam 

udara terbentuk uap air.Uap air dalam udara hangat memiliki kandungan lebih 

banyak daripada di dalam udara dingin. Berbeda dengan kondisi dalam ruangan, 

kelembaban udara dapat diatur sesuai dengan keinginan. Jika dalam suatu ruang 

tertutup dimasukkan larutan, maka air dari larutan tersebut akan menguap sampai 

terjadi keseimbangan antara potensi air pada udara dengan potensi air larutan. 

Kelembaban udara juga dapat terjadi karena banyak faktor yang 

mempengaruhinya. 

4.2 Faktor yang mempengaruhi Kelembaban Udara 

Kelembaban udara dapat dipengaruhi olehberbagai faktor, yaitu: 

1. Suhu 

Suhu merupakan derajat panas suatu benda. Kelembaban udara 

dipengaruhi oleh suhu udara. 

Jika suhu suatu udara semakin tinggi, maka kelembaban udara yang 

dimiliki semakin rendah. 

Begitu pun sebaliknya, jika semakin rendah suhu udara maka kelembaban 

yang dimiliki pun semakin tinggi. 

2. Tekanan Udara 

Tekanan udara dalam tingkatkelembaban udara berbanding lurus. Semakin 

tinggi tekanan udara di suatu tempatmaka udara tersebut semakin memiliki 

kelembaban yang tinggi karena udara yangada jumlahnya terbatas. 

3. Pergerakan Angin 

Tujuan Pembelajaran :    Taruna mampu memahami pengertian kelembaban 

udara,dan prinsip pengukuran kelembaban udara 

https://haloedukasi.com/tekanan-udara
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Pergerakan angin menjadihal yang berpengaruh bagi kelembaban udara. 

Karena adanya angin dapatmempengaruhi proses penguapan pada sumber 

air dan menjadi salah satu faktordalam pembentukan awan. 

 

4. Kuantitas dan Kualitas Penyinaran 

Kuantitas dan kualitas penyinaran mempengaruhi kelembaban udara. Jika 

penyinaran matahari tinggi, maka kelembaban yang tinggi juga menurun. 

Hal tersebut dikarenakan kandungan uap air pada suatu udara. 

Penyinaran matahari akan menghilangkan kandungan uap air sehingga 

akan berdampak pada menurunnya tingkat kelembaban udara. 

5. Vegetasi 

Vegetasi mempengaruhi kelembaban udara karena kerapatannya. Apabila 

suatu tempat memiliki kerapatan vegetasi yang tinggi, maka kelembaban 

udaranya juga tinggi. Hal tersebut terjadi karena adanya seresah yang 

menutupi permukaan tanah dengan rapat, maka menyebabkan uap air 

terkunci di dalam nya. Sebaliknya, apabila kerapatan vegetasinya rendah, 

maka kelembaban udara ditempat tersebut juga rendah karena seresah 

yang menutupi permukaan tanah juga jarang. 

6. Ketersedian Air 

Ketersedian air untuk kelembaban udara diukur dari banyaknya uap air 

yang terkandung di dalam udara. Daerah yang memiliki ketersediaan air 

banyak akan memiliki tingkat kelembaban udara yang tinggi. 

Sementara tempat yang memiliki ketersediaan air rendah maka tingkat 

kelembabannya juga rendah. 

7. Ketinggian Tempat 

Ketinggian tempat mempengaruhi kelembaban udara. Jika berada ditempat 

yang tinggi, udara akan terasa lebih dingin daripada ketika berada di 

tempat yang lebih rendah. Dikarenakan kandungan uap air yang ada di 

wilayah ketinggian lebih banyak daripada di wilayah rendah. 

Maka dari itu semakin tinggi suatu tempat maka kelembaban udaranya pun 

semakin tinggi sebaliknya, semakin rendah suatu tempat maka 

kelembaban udaranya pun semakin rendah. 
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8. Kerapatan Udara 

Kerapatan udara salingberkaitan dengan kelembaban udara. Semakin rapat 

udara di suatu tempat, makakelembabannya pun tinggi. Sebaliknya apabila 

kerapatan udaranya renggang, makakelembabannya rendah. 

4.3 Alat Ukur Kelembaban Udara 

Berikut ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelembaban udara: 

Higrometer 

Higrometer merupakan alat untuk mengukur tingkat kelembaban udara. 

Higrometer biasanya dipasang di tempat penyimpanan barang seperti 

container. 

Biasanya digunakan untuk mengetahui kelembaban udara karena jika 

kelembaban terlalu rendah, organisme lain seperti jamur yang akan muncul 

dan merusak barang simpanan. Pada higrometer terdapat dua skala yaitu 

menunjukan kelembaban dan temperatur atau suhu. Pada skala kelembaban 

diberi simbol huruf h sedangkan untuk suhu menggunakan derajat celcius. 

Bentuk sederhana higrometer bernama psychrometer yang tersusun atas dua 

termometer. Adapun jenis-Jenis hygrometer, yaitu: 

 Higrometer Logam atau Kertas 

 

Higrometer logam atau kertas berguna untuk memberikan indikasi cepat saat 

terjadi perubahan kelembaban. 

Higrometer logam atau kertas merupakan perangkat yang memiliki nilai sangat 

rendah, tingkat akurasinya terbatas dan akan memberikan hasil yang berbeda-beda 

meskipun menggunakan alat dan jenis yang sama. 

 
Gambar 2. Higrometer logam 
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 Higrometer Regangan Rambut 

 

Higrometer regangan rambut menggunakan rambut yang berasal dari manusia 

ataupun kuda yang telah dihilangkan lemaknya, lalu dikaitkan pada pengungkit 

yang terhubung dengan jarum penunjuk skala sehingga nantinya dapat 

memperbesar atau direnggangkan. 

Panjang rambut tersebut dapat berubah berdasarkan kelembaban dan juga 

perubahan panjang rambut mampu diperbesar secara mekanis atau diindikasikan 

pada skala atau dial. 

 Higrometer Elektronik 

 

Higrometer elektronik menggunakan kaca yang telah didinginkan serta mekanis 

optoelektronik untuk mengetahui kondensasi pada permukaan kaca. 

 
Gambar 3. Higrometer rambut 

 

 
Gambar 4. Higrometer elektronik 

https://haloedukasi.com/elektronika
https://haloedukasi.com/kondensasi
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Higrometer elektronik memiliki nilai Akuransi sebesar 0,2 derajat celcius. 

 

 

 

 Psikrometer 

 

Psikrometer merupakan alat ukur yang berguna mengukur kelembaban relatif 

udara. Psikrometer terbuat dari dua buah termometer yang merupakan komponen 

utamanya. Pada termometer pertama berupa termometer bola kering yang 

berfungsi mengukur suhu udara sedangkan termometer kedua adalah termometer 

bola basah yang berguna mengukur suhu udara lembab atau jenuh. 

 Thermometer (Higrometer Analog Ruangan TFA Dostmann Haar) Synth 

 

 
Gambar 5. Psikrometer 

 
Gambar 6. Higrometer analog 

 

https://haloedukasi.com/bangun-ruang-bola
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Thermometer ini merupakan higrometer yang berfungsi untuk mengukur 

kelembaban udara yang terdapat di dalam ruangan atau pun di luar ruangan. 

Termometer higrometer ini  berguna dalam memonitor kelembaban udara yang 

terdapat di laboratorium, ruangan IT seperti ruangan server, peternakan atau 

perkebunan. 

4.4 Jenis-jenis Kelembaban Udara 

Kelembaban udara memiliki jenis-jenis tertentu yang dibagi dalam 3 bentuk, 

yaitu: 

 Kelembaban Spesifik 

Kelembaban spesifik merupakan banyaknya uap air yang terkandung 

dalam 1 kilo gram udara.Diatas lautan, kelembaban spesifik mengikuti 

tekanan udara, jika tekanan udara tinggi maka kelembaban spesifik tinggi. 

Didarat mengalami 2 kali maksimum kelembabannya (pada saat 

menjelang tengah hari dan saat tekanan maksimum) dan 2 kali minimum 

kelembaban nya (pada saat tekanan minimum dan pada senja hari) selama 

24 jam. Kelembaban spesifik biasanya tertinggi pada musim panas dan 

terendah pada musim dingin. kelembaban spesifik pada daerah bermusim 

hujan dan kemarau, tertinggi musim hujan dan terendah musim kemarau. 

 Kelembaban Absolut 

Kelembaban Absolut merupakanBerat uap air persatuan volume udara 

dengan satuan g/m3. 

 Kelembaban Udara Nisbi (Relatif) 

Kelembaban Udara Nisbi (relatif) merupakan perbandingan antara uap air 

yang benar ada di udara dengan jumlah uap air di dalam udara. 

Kelembaban udara nisbi umumnya berlawanan dengan suhu maksimum 

pagi hari dan minimum sore hari. 

4.5 Satuan dan Rumus Kelembaban Udara 

Satuan kelembaban yang umum digunakan adalah RH, yaitu Relative 

Humidity atau kelembaban relatif. RH merupakan satuan pengukuran yang 

merepresentasikan jumlah titik-titik air di udara pada suhu tertentu, lalu 

dibandingkan dengan jumlah maksimum titik-titik air yang dapat dikandung di 
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udara pada suhu tersebut.Semakin tinggi nilai RH maka semakin tinggi terjadinya 

pengembunan. 100% RH berarti bahwa penambahan titik-titik air di udara akan 

langsung mengembun.Tingkat kelembaban yang ideal adalah 50-55% RH. 50% 

RH menunjukkan bahwa udara terisi setengah dari kapasitas maksimum air yang 

bisa ditampung di udara. Maka dari itu rumus kelembaban udara sebagai berikut: 

 

 LR = e/E ×100% 

        Keterangan:     LR = Kelembapan relatif.  

      e =  Kandungan uap air aktual di udara. 

      E =  Kemampuan maksimal udara dalam mengandung uap air. 

4.6  Tugas  
Membuat makalah tentang Kelembaban Udara.  Kerjakan secara kelompok. 

Setiap kelompok memiliki pengertian oceanografi dan permasalahan dalam 

bidang oceanografi yang berbeda-bedan.  

4.7 Latihan Soal  
1. Dalam 1 m³ udara pada suhu 20º C terdapat 25 gram uap air. Jumlah uap air 

maksimum dalam 1 m³ udara pada suhu 20º C adalah 30 gram. Berapa nilai 

kelembaban relatifnya? 

4.8 Rangkuman/Jawaban  
Diketahui :  

e: 25 gram 

E: 30 gram 

Ditanya : LR? 

Dijawab: 

LR =  e/E ×100% 

LR = 25/30 ×100% 

LR = 83% 

4.9 Umpan Balik  
Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang modul  

ini.Hitung jawaban Anda yang benar.Kemudian gunakan rumus untuk mengetahui 

tingkat pemahaman terhadap materi. 
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Tingkat Penguasaan = Jumlah Jawaban Benar   x 100 % 

             Jumlah Keseluruhan soal 

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang sudah 

dipelajari mencapai 

91 % - 100% : Amat Baik 

81 % -. 90,00 %: Baik 

71 % - 80,99 % : Cukup  

61 % - 70,99 % : Kurang 

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori “Baik”), 

maka disarankan mengulangi materi. 
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 BAB V. ANGIN DAN SKALA BEAUFORT 5
 

 

 

 

 

 

 

5.1 Pengertian Angin  
Angin adalah udara yang bergerak yang diakibatkan oleh rotasi bumi 

dan  juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin bergerak 

dari tempat bertekanan udara tinggi ke bertekanan udara rendah.  

5.2  Jenis-Jenis Angin  

1. Angin laut 

Angin laut (bahasa Inggris: sea breeze) adalah angin yang bertiup dari arah 

laut ke arah darat yang umumnya terjadi pada siang hari dari pukul 09.00 

sampai dengan pukul 16.00 di daerah pesisir pantai. Angin ini biasa 

dimanfaatkan  para nelayan untuk pulang dari menangkap ikan di laut. 

Angin laut ini terjadi pada siang hari. Karena air mempunyai kapasitas 

panas yang lebih besar daripada daratan, sinar matahari memanasi laut lebih 

lambat daripada daratan. Ketika suhu  permukaan daratan meningkat pada 

siang hari, udara di atas permukaan darat meningkat pula akibat konduksi. 

Tekanan udara di atas daratan menjadi lebih rendah karena panas, 

sedangkan tekanan udara di lautan cenderung masih lebih tinggi karena 

lebih dingin. Akibatnya terjadi gradien tekanan dari lautan yang lebih tinggi 

ke daratan yang lebih rendah, sehingga menyebabkan terjadinya angin laut, 

dimana kekuatannya sebanding dengan perbedaan suhu antara daratan dan 

lautan. Namun, jika ada angin lepas pantai yang lebih kencang dari 8 

km/jam, maka angin laut tidak terjadi.  

Tujuan Pembelajaran : Taruna mampu memahami proses terjadinya angina dan 

dapat membaca tabel skala beaufort 

http://id.wikipedia.org/wiki/Udara
http://id.wikipedia.org/wiki/Rotasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Rotasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Tekanan_udara
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Angin_laut&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Angin_laut&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Laut
http://id.wikipedia.org/wiki/Darat
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Siang_har&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Nelayan
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2.Angin darat 

  Angin darat (bahasa Inggris: land breeze) adalah angin yang bertiup dari 

arah darat ke arah laut yang umumnya terjadi pada saat malam hari dari jam 

20.00 sampai dengan jam 06.00 di daerah pesisir pantai. Angin jenis ini 

bermanfaat bagi  para nelayan untuk berangkat mencari ikan dengan perahu 

bertenaga angin sederhana. Pada malam hari daratan menjadi dingin lebih 

cepat daripada lautan, sebaliknya muncul perbedaan tekanan yang 

berlawanan karena tekanan udara di atas lautan yang lebih panas itu menjadi 

lebih rendah daripada daratan, sehingga terjadilah angin darat, khususnya 

bila angin pantai tidak cukup kuat untuk melawannya.  

3.Angin lembah 

Angin lembah adalah angin yang bertiup dari arah lembah ke arah puncak 

gunung yang biasa terjadi pada siang hari.  

4.Angin gunung 

Angin gunung adalah angin yang bertiup dari puncak gunung ke lembah 

gunung yang terjadi pada malam hari.  

5.Angin Fohn 

Angin Fohn/angin jatuh adalah angin yang terjadi seusai hujan 

Orografis.  angin yang bertiup pada suatu wilayah dengan temperatur dan 

kelengasan yang  berbeda. Angin Fohn terjadi karena ada gerakan massa 

udara yang naik  pegunungan yang tingginya lebih dari 200 meter di satu 

sisi lalu turun di sisi lain. Angin Fohn yang jatuh dari puncak gunung 

bersifat panas dan kering, karena uap air sudah dibuang pada saat hujan 

Orografis. Biasanya angin ini bersifat panas merusak dan dapat 

menimbulkan korban. Tanaman yang terkena angin ini bisa mati dan 

manusia yang terkena angin ini bisa turun daya tahan tubuhnya terhadap 

serangan penyakit.  

6.Angin Munsoon 

Angin Munsoon, Moonsun, muson adalah angin yang berhembus 

secara  periodik (minimal 3 bulan) dan antara periode yang satu dengan 

yang lain polanya akan berlawanan yang berganti arah secara berlawanan 

setiap setengah tahun. Biasanya pada setengah tahun pertama bertiup angin 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Angin_darat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Angin_darat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Angin_lembah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Lembah
http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Angin_gunung&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Angin_Fohn&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Angin_Fohn&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hujan_Orografis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hujan_Orografis&action=edit&redlink=1
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darat yang kering dan setengah tahun berikutnya bertiup angin laut yang 

basah. Pada bulan Oktober  – April, matahari berada pada belahan langit 

Selatan, sehingga benua Australia lebih banyak memperoleh pemanasan 

matahari dari10  benua Asia. Akibatnya di Australia terdapat pusat tekanan 

ud ara rendah (depresi) sedangkan di Asia terdapat pusat-pusat tekanan 

udara tinggi (kompresi). Keadaan ini menyebabkan arus angin dari benua 

Asia ke benua Australia. Di Indonesia angin ini merupakan angin musim 

Timur Laut di belahan  bumi Utara dan angin musim Barat di belahan bumi 

Selatan. Oleh karena angin ini melewati Samudra Pasifik dan Samudra 

Hindia maka banyak membawa uap air, sehingga di Indonesia terjadi musim 

penghujan. Musim penghujan meliputi seluruh wilayah indonesia, hanya 

saja persebarannya tidak merata. makin ke timur curah hujan makin 

berkurang karena kandungan uap airnya makin sedikit. Pada bulan April-

Oktober, matahari berada di belahan langit utara, sehingga benua Asia lebih 

panas daripada benua Australia. Akibatnya, di asia terdapat pusat-pusat 

tekanan udara rendah, sedangkan di australia terdapat pusat- pusat tekanan 

udara tinggi yang menyebabkan terjadinya angin dari australia menuju asia. 

Di indonesia terjadi angin musim timur di belahan bumi selatan dan angin 

musim barat daya di belahan bumi utara. Oleh karena tidak melewati lautan 

yang luas maka angin tidak banyak mengandung uap air oleh karena itu di 

indonesia terjadi musim kemarau, kecuali pantai barat sumatera, sulawesi 

tenggara, dan  pantai selatan irian jaya. Antara kedua musim tersebut ada 

musim yang disebut musim pancaroba (peralihan), yaitu musim kemareng 

yang merupakan peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau, dan 

musim labuh yang merupakan  peralihan musim kemarau ke musim 

penghujan. Adapun ciri-ciri musim  pancaroba yaitu : Udara terasa panas, 

arah angin tidak teratur dan terjadi hujan secara tiba-tiba dalam waktu 

singkat dan lebat. Angin Munson dibagi menjadi 2, yaitu Munson Barat atau 

dikenal dengan Angin Musim Barat dan Munson Timur atau dikenal dengan 

Angin Musim Timur  

a) Angin Musim Barat  
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Angin Musim Barat/Angin Muson Barat adalah angin yang berhembus dari 

Benua Asia (musim dingin) ke Benua Australia (musim panas) dan 

mengandung curah hujan yang banyak di Indonesia bagian Barat, hal ini 

disebabkan karena angin melewati tempat yang   ada beberapa beberapa tipe 

Anemometer, yaitu :  

 

 

1.Anemometer dengan tiga atau empat mangkok  

Sensornya terdiri dari tiga atau empat buah mangkok yang dipasang 

pada  jari-jari yang berpusat pada suatu sumbu vertikal atau semua mangkok 

tersebut terpasang pada poros vertikal. Seluruh mangkok menghadap ke satu 

arah melingkar sehingga bila angin bertiup maka rotor berputar pada arah 

tetap. Kecepatan putar dari rotor tergantung kepada kecepatan tiupan angin. 

Melalui suatu sistem mekanik roda gigi, perputaran rotor mengatur sistem 

akumulasi angka penunjuk jarak tiupan angin. Anemometer tipe “cup 

counter” hanya dapat mengukur rata-rata kecepatan angin selama suatu 

periode pengamatan. Dengan alat ini penambahan nilai yang dapat dibaca 

dari satu pengamatan ke pengamatan berikutnya, menyatakan akumulasi 

jarak tempuh angin selama waktu dari kedua pengamatan tersebut, sehingga 

kecepatan anginnya adalah sama dengan akumulasi jarak tempuh tersebut 

dibagi lama selang waktu pengamatannya. Jenis anemometer menurut 

kecepatan terdiri dari :  

 Anemometer piala  

 Anemometer kincir angin  

 Anemometer laser Doppler  

 Anemometer sonik  

 Anemometer bola pingpong  

 Anemometer hot-wire  

Jenis anemometer menurut tekanan terdiri dari :  

 Anemometer piring 

 Anemometer tabung  

2. Anemometer propeler  

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Angin_Musim_Barat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Angin_Musim_Barat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Asia
http://id.wikipedia.org/wiki/Australia
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Anemometer ini hampir sana dengan anemometer di atas, bedanya hanya 

mangkoknya terpasang pada poros horozontal.  

3. Anemometer tabung bertekanan.  

Kerja Anemometer ini mengikuti prinsip tabung pitot, yaitu dihitung dari 

tekanan statis dan tekanan kecepatan Sehubungan dengan adanya 

perbedaan kecepatan angin dari berbagai ketinggian yang berbeda, maka 

tinggi pemasangan anemometer ini biasanya disesuaikan dengan tujuan 

atau kegunaannya. Untuk  bidang agroklimatologi dipasang dengan 

ketinggian sensor (mangkok) 2 meter di atas permukaan tanah. Untuk 

mengumpulkan data penunjang bagi pengukuran  penguapan Panci Kelas 

A, dipasang anemometer setinggi 0,5 m. Dilapangan terbang pemasangan 

umumnya setinggi 10 m. Dipasang didaerah terbuka pada pancang yang 

cukup kuat. Untuk keperluan navigasi alat harus dipasang pada jarak 10 x 

tinggi faktor penghalang seperti adanya bangunan atau pohon. Sebagian 

besar Anemometer ini umumnya tidak dapat merekam kecepatan angin 

dibawah 1 atau 2 mi/j karena ada faktor gesekan apa awal  putaran. B.Wind 

vane. Wind vane yaitu alat untuk mengetahui arah angin. C Windsock  

Windsock yaitu alat untuk mengetahui arah angin dan 

memperkirakan  besar kecepatan angin. Biasanya ditemukan di bandara –

 bandara.  

5.3 Skala Beaufort 
Skala Beaufort merupakan skala empiris yang digunakan untuk 

mengetahui kecepatan angin berdasarkan keadaan yang terjadi di darat maupun 

laut. Jadi, memang bersifat agak subyektif. Skala Beaufort dikembangkan pertama 

kali oleh ahli hidrografi Irlandia, Sir Francis Beaufort, pada tahun 1805. Skala ini 

terdiri dari 13 kelas dengan rentang dari 0 hingga 12 (Lihat tabel di bawah). 

Beberapa kali penyempurnaan dilakukan terhadap skala Beaufort sejak awal 

digunakan pertama kali secara resmi pada pelayaran kapal HMS Beagle tahun 

1830-an. Jadi, pada mulanya skala Beaufort hanya diperuntukkan untuk 

mengetahui kecepatan angin saat melakukan pelayaran. Namun, pada tahun 1923 

George Simpson, direktur Kantor Meteorologi Inggris, menambahkan deskripsi 
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skala Beaufort untuk pengamatan di darat. Selanjutnya, pada tahun 1946, skala 

Beaufort dapat dinyatakan dalam persamaan empiris: 

 

Dengan V adalah kecepatan angin pada ketinggian 10 meter dan B adalah nilai 

dari skala Beaufort. Saat ini, beberapa negara yang sering dilanda topan (China, 

Jepang, Taiwan) menambahkan skala hingga 17. Akan tetapi, sebagian besar 

negara menggolongkan skala 13-17 ke dalam skala Saffir-Simpson. 



 

Modul Meteorologi dan oceanografi                                                                                      | 33 

 

 

Tabel 2. Skala beaufort 

Dalam tabel tersebut, kecepatan angin dinyatakan dengan satuan knot (1 knot 

= 0,5 m/s = 1 mil laut/jam = 1,8 km/jam) dan tinggi gelombang dinyatakan dalam 

satuan meter. Perlu dicatat bahwa tinggi gelombang diukur pada perairan terbuka, 

bukan di pesisir atau perairan sempit. 
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5.4 Tugas  
Membuat makalah tentang angin dan jenis-jenis angin.  Kerjakan secara 

kelompok. Setiap kelompok memiliki pengertian oceanografi dan permasalahan 

dalam bidang oceanografi yang berbeda-bedan.  

5.5 Latihan Soal  
1. Sebutkan pengertian angin ? 

2. Sebutkan pengertian skala beaufort ? 

5.6 Rangkuman/Jawaban  
1.  Angin adalah udara yang bergerak yang diakibatkan oleh rotasi bumi 

dan  juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin 

bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi ke bertekanan udara rendah. 

2. Skala yang dipakai untuk memprediksi kondisi cuaca dilautan dengan melihat 

pada tabel kecepatan angina dan pengaruhnya terhadap bidang permukaan 

laut 

5.7 Umpan Balik  
Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang modul  

ini.Hitung jawaban Anda yang benar.Kemudian gunakan rumus untuk mengetahui 

tingkat pemahaman terhadap materi. 

Tingkat Penguasaan = Jumlah Jawaban Benar   x 100 % 

             Jumlah Keseluruhan soal 

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang sudah 

dipelajari mencapai 

91 % - 100% : Amat Baik 

81 % -. 90,00 %: Baik 

71 % - 80,99 % : Cukup  

61 % - 70,99 % : Kurang 

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori “Baik”), 

maka disarankan mengulangi materi. 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Udara
http://id.wikipedia.org/wiki/Rotasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Rotasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Tekanan_udara
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 BAB VI.  KONDENSASI DAN AWAN 6
 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Pengertian Kondensasi 

Kondensasi adalah proses perubahan keadaan fisik materi dari fase gas ke 

fase cair. Akibatnya, uap air berlebih mengembun untuk membentuk tetesan 

awan. Gerakan ke atas yang menghasilkan awan dapat dihasilkan oleh konveksi di 

udara yang tidak stabil, konvergensi yang terkait dengan siklon, pengangkatan 

udara oleh bagian depan dan pengangkatan topografi yang ditinggikan seperti 

gunung. Kondensasi adalah proses di mana uap air (bentuk gas) di udara berubah 

menjadi air cair ketika menyentuh permukaan yang lebih dingin. Ketika air di 

udara bersentuhan dengan permukaan dingin, ia mengembun untuk membentuk 

tetesan air. Fenomena ini dikenal sebagai kondensasi. Kebalikan dari kondensasi 

adalah reaksi penguapan. 

Definisi kondensasi yang mendalam tercantum di bawah ini. 

 Kondensasi adalah ketika gas berubah menjadi cairan. 

 Kondensasi telah didefinisikan untuk memasukkan reaksi-reaksi di mana 

dua molekul bergabung dengan kehilangan air. 

 Kondensasi didefinisikan sebagai penghilangan panas dari suatu sistem 

sedemikian rupa sehingga uap diubah menjadi cairan. 

Di musim panas, setelah bekerja di bawah matahari ketika kita merasa sangat 

haus. Setelah sampai di rumah, ketika kita mengambil botol air dingin dari lemari 

es kita bisa melihat tetesan kecil air di luar botol. Di mana tetesan air ini masuk 

dalam botol? Ini terjadi karena fenomena yang disebut kondensasi. Kondensasi 

adalah proses di mana uap air menjadi cair. Ini adalah kebalikan dari penguapan, 

di mana air cair menjadi uap. 

Mengapa uap air dapat mengalami kondensasi? Kondensasi terjadi salah satu dari 

dua cara: Udara mengalami pendinginan ke titik embunnya atau menjadi sangat 

jenuh dengan uap air sehingga tidak dapat menahan berat air lagi. 

Tujuan Pembelajaran :  Taruna mampu memahami penertian kondensasi serta 
proses terjadinya awan dan jenis-jenisnya 

https://adalah.top/konveksi/
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6.1.1 Titik embun 

Titik embun adalah suhu di mana kondensasi terjadi. (Embun hanya air 

yang terkondensasi di atmosfer.) Suhu udara dapat mencapai atau turun di bawah 

titik embun secara alami, seperti yang sering terjadi di malam hari. Itu sebabnya 

halaman rumput, mobil, dan rumah sering dilapisi dengan tetesan air di pagi hari. 

Kondensasi juga dapat menghasilkan tetesan air di bagian luar kaleng soda 

atau gelas air dingin. Ketika udara hangat mengenai permukaan dingin, ia 

mencapai titik embun dan mengembun. Ini meninggalkan tetesan air di gelas atau 

kaleng. 

Ketika kantong udara penuh uap air, awan terbentuk. Titik di mana kondensasi 

dimulai dapat dengan mudah dilihat dalam awan kumulus, yang memiliki dasar 

datar. Dasar pipih itu adalah tempat uap mulai mengembun menjadi tetesan air. 

6.1.2 Kejenuhan 

Awan hanyalah massa tetesan air di atmosfer. Molekul dalam uap air 

terpisah satu sama lain. Ketika lebih banyak uap air terkumpul di awan, mereka 

bisa menjadi jenuh dengan uap air. Awan jenuh tidak bisa menahan uap air lagi. 

Ketika awan jenuh dengan uap air, kepadatan, atau kedekatan, dari molekul 

meningkat. Uap mengembun dan menjadi hujan. Udara dingin memiliki lebih 

sedikit uap air daripada udara hangat. Inilah sebabnya mengapa iklim hangat 

seringkali lebih lembab daripada yang dingin: Uap air tetap di udara alih-alih 

mengembun menjadi hujan. Iklim dingin lebih mungkin mengalami hujan, karena 

uap air lebih mudah mengembun di sana. 

6.2 Proses Kondensasi 
 

 

Gambar 7. Proses Kondensasi di atmosfer 

https://adalah.top/massa/
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 Kondensasi air terjadi ketika air mengubah fase dari bentuk gas 

menjadi bentuk cair atau kristal. Pada tekanan tinggi dan suhu rendah, gas apa pun 

dapat mengembun. Secara teknis proses kondensasi dapat terjadi pada suhu 

berapa pun selama tekanan keadaan cair gas lebih kecil daripada tekanan gas 

kondensasi. Kondensasi merupakan salah satu bagian dari siklus air karena terjadi 

perubahan wujud dari uap air menjadi bentuk cair. Molekul dalam materi 

melambat selama proses kondensasi karena energi panas diambil, yang 

menyebabkan perubahan dalam tiga kondisi materi, yaitu mengubah materi 

menjadi keadaan padat. 

6.2.1  Kondensasi – Siklus Air 

 Kondensasi penting bagi siklus air karena bertanggung jawab atas 

pembentukan awan. 

 Uap air yang ada di udara bertanggung jawab atas pembentukan awan 

yang akhirnya turun dalam bentuk hujan. 

 Perubahan fase air antara padatan, cair dan gas ini disebabkan oleh 

pergerakan molekul air. 

 Dalam bentuk uap, molekul air disusun secara acak dibandingkan dengan 

keadaan cair. 

 Ketika kondensasi terjadi, molekul-molekul air menjadi lebih terorganisir 

dan sebagai hasilnya, panas dilepaskan ke atmosfir yang mengarah ke 

perubahan fase dari keadaan uap menjadi keadaan cair. 

 Ini umumnya terjadi di atmosfer ketika udara hangat naik dan mendingin. 

6.2.2 Faktor yang mempengaruhi kondensasi 

Kandungan uap air di udara 

Ini dihasilkan oleh aktivitas hidup normal seperti mencuci, memasak, 

mandi, dll., Dan dapat dikontrol dengan menggunakan kipas ekstraktor, 

cowlings, dan ventilasi di tempat yang tepat. 

Suhu di dalam kamar 

Ini dapat dikontrol sampai batas tertentu dengan mengganti kaca tunggal 

dengan kaca ganda atau triple hemat energi, sehingga menjaga suhu 

permukaan kaca yang lebih tinggi di sisi ruangan. 
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Ini akan membantu untuk mempertahankan suhu udara ruangan, yang, 

bersama dengan ventilasi yang memadai, akan memungkinkan ruangan 

untuk menahan lebih banyak uap air tanpa kondensasi. 

Suhu luar 

Ini tidak dapat dikontrol, tetapi pengaruhnya terhadap suhu ruang di dalam 

dapat dikurangi dengan pemasangan kaca ganda atau tripel hemat energi. 

Variasi suhu internal dan eksternal 

Ini tidak dapat dikontrol karena varian utamanya adalah suhu luar. Namun, 

variasi ini juga dapat dipengaruhi oleh orientasi bangunan, kondisi atmosfer 

setempat, perlindungan dari pohon atau bangunan terdekat, arus udara, 

kecepatan angin, dan vegetasi di dekatnya. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan: 

 Seringkali kondensasi eksternal akan muncul di beberapa jendela tetapi 

tidak pada yang lain karena variabel iklim mikro di lokasi yang berbeda. 

 Kondensasi dapat terjadi pada bagian luar jendela atau pintu ketika suhu 

permukaan panel luar berada di bawah titik embun. Ini bisa merupakan 

hasil dari pengurangan perpindahan panas dari dalam ke luar dan 

merupakan bukti nyata dari efisiensi energi jendela atau pintu. 

 Setelah pemasangan jendela dan pintu pengganti, penting untuk 

memasukkan ventilasi yang cukup untuk menghilangkan uap yang 

mengudara. Kegagalan untuk melakukan ini dapat menyebabkan uap ini 

terkondensasi pada permukaan terdingin yang tidak lagi menjadi jendela 

tetapi bisa menjadi dinding luar. 

6.3 Pembentukan Awan dan Jenis-jenisnya 

6.3.1 Proses Pembentukan Awan 

Panas dari matahari akan menyebabkan air dilaut, sungai dan danau 

menguap. Uap air yang hangat tersebut akan bergerak naik keatas, dan saat uap 

tersebut naik, uap air mulai menjadi dingin. Hasilnya, uap air tersebut mulai 

berkondensasi membentuk kembali butiran-butiran air. Kumpulan dari butiran-

butiran air dilangit tersebut yang kita kenal sebagai awan. Butiran-butiran air yang 

makin lama makin membesar akhirnya akan jatuh kembali ke bumi sebagai hujan. 
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Kadangkala, suhu udara yang terlalu dingin membuat butiran-butiran air tersebut 

membeku membentuk es dan jatuh kembali ke bumi sebagai salju.. 

6.3.2 Jenis-jenis Awan 

Pembagian awan terbagi sebagai berikut: Awan tinggi Awan yang berada 

di ketinggian antara 6-12 kilometer di atas permukaan laut (dpl). Terdiri dari 

kristal es dan memiliki beberapa kategori, yaitu:  

 Cirrus  

Awan halus dengan struktur seperti serat. Berbentuk seperti bulu burung dan 

tersusun seperti pita yang melengkung di langit. Sehingga awan cirrus tampak 

bertemu di satu atau dua titik pada horizon. Sering terdapat kristal es di 

dalamnya dan awan tidak menimbulkan hujan. Angin Muson Asia-Australia  

 Cirrostratus  

Awan ini berbentuk seperti kelambu putih yang halus dan rata menutup 

seluruh langit sehingga tampak cerah. Terkadang awan ini juga berbentuk 

seperti anyaman yang tidak beraturan. Awan ini sering menimbulkan hallo, 

yaitu lingkaran yang bulat dan mengelilingi matahari atau bulan dan biasa 

terjadi pada musim kering. 

 Cirrocumulus  

Awan ini berpola putus-putus dan penuh dengan kristal es. Awan ini sering 

berbentuk seperti segerombolan domba dan menimbulkan bayangan di 

permukaan bumi.  

Awan menengah Awan yang berada di ketinggian antara 3-6 kilometer dpl. 

Kelompok awan memengah antara lain:  

 Altocumulus  

Awan yang berukuran kecil tetapi berjumlah banyak. Berbentuk seperti bola 

yang tebal berwarna putih hingga pucat. Terdapat warna kelabu di beberapa 

bagian awan 

alto cumulus. Awan ini bergerombol dan sering berdekatan sehingga tampak 

saling bergandengan.  

 Altostratus  

Awan yang bersifat luas dan tebal dengan warna kelabuAwan rendah Awan 

yang berada di ketinggian kurang dari 3 kilometer dpl.  
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Kelompok awan rendah sebagai berikut:  

 Stratocumulus  

Awan yang berbentuk bola-bola yang sering menutupi seluruh langit 

sehingga tampak menyerupai gelombang di lautan. Awan ini sangat tipis dan 

tidak menimbulkan hujan.  

 Stratus Berada pada posisi yang rendah dan awan yang sangat luas dengan 

ketinggian kurang dari 2.000 meter. Awan ini menyebar seperti kabut dan 

tampak berlapis-lapis. Awan ini juga tidak menimbulkan hujan.  

 Nimbostratus  

  Awan berbentuk tidak menentu dengan tepi yang tidak rapi. Awan ini 

menimbulkanhujan gerimis, berwarna putih sedikit gelap, dan penyebarannya di 

langit cukup luas. Awan akibat udara naik Awan yang berada pada ketinggian 

antara 500 meter hingga 1.500 meter dpl. Kelompok awan ini adalah: Cumulus 

Awan tebal yang terbentuk pada siang hari karena udara yang naik. Awan akan 

terlihat terang jika mendapatkan sinar langsung dari matahari dan terlihat 

bayangan berwarna kelabu jika mendapatkan sinar di sebagian sisinya. 

Cumulonimbus Awan ini menimbulkan hujan dengan kilat dan guntur. Memiliki 

volume besar dengan ketebalan yang tinggi. Posisi rendah dan puncak yang tinggi 

sebagai menara. Terjadinya hujan tidak tergantung pada tebal tipisnya awan, 

namun musim. Pada musim kering, meski awan tinggi tebal belum tentu turun 

hujan karena faktor dominan angin. 

 

Gambar 8. Jenis-jenis awan dan ketinggiannya 
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6.4 Tugas  

Membuat makalah tentang bidang Front. Setiap kelompok memiliki pengertian 

oceanografi dan permasalahan dalam bidang oceanografi yang berbeda-bedan.  

6.5 Latihan Soal  

1. Jelaskan pengertian bidang front  

2. Jelaskan dampak bidang front bagi iklim  

6.6 Rangkuman/Jawaban  

1. Front adalah batas transisi antara 2 massa udara.  Front di klasifikasikan 

berdasarkan tipe massa udara tersebut apakah bersifat dingin atau panas yang 

menggantikan satu sama lain. 

2. Dampak bidang front terhadap iklim 

 Volume udara akan mempengaruhi daerah di bawah permukaan 

sumbernya. 

 Massa udara kutub maritim berpengaruh pada kabut, gerimis, cuaca 

mendung dan cahaya tahan lama hujan. 

 Front panas membentuk awan cirrus, stratus, nimbostratus yang 

menyebabkan turun hujan di bawah permukaan front. 

 Front stasioner menyebabkan cuaca cerah. 

 Front dingin menyebabkan terjadinya badai. 

 Perubahan lapisan udara merupakan pemicu lahirnya tornado. 

6.7 Umpan Balik  

Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang 

modul  ini.Hitung jawaban Anda yang benar.Kemudian gunakan rumus untuk 

mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi. 

Tingkat Penguasaan = Jumlah Jawaban Benar   x 100 % 

             Jumlah Keseluruhan soal 

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang sudah 

dipelajari mencapai 

91 % - 100% : Amat Baik 

81 % -. 90,00 %: Baik 

71 % - 80,99 % : Cukup  

61 % - 70,99 % : Kurang 
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Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori “Baik”), 

maka disarankan mengulangi materi. 
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 BAB VII. BIDANG FRONT, GERAKAN BIDANG FRONT, 7
GERAKAN BIDANG FRONT DAN GARIS FRONT CUACA 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Pengertian Bidang Front 

Dalam mempelajari meteorologi atau gejala cuaca tentu sering kita dengar 

istilah "front". Front adalah batas transisi antara 2 massa udara.  Front di 

klasifikasikan berdasarkan tipe massa udara tersebut apakah bersifat dingin atau 

panas yang menggantikan satu sama lain. Sebagai contoh front dingin adalah 

batas massa udara dingin yang menggantikan massa udara hangat sedangkan front 

panas adalah batas massa udara panas yang menggantikan massa udara dingin.  

 

  

Gambar 9. Batas front di attmosfer bumi 

Front banyak terjadi di daerah lintang tinggi sekitar lintang sedang. Front 

mengakibatkan terjadinya perbuahan cuaca yang ekstrem dan sering menciptakan 

hujan badai. 

7.2 Gerakan Bidang Front 

Front dibedakan menjadi 5 jenis yaitu: 

1. Front panas (warm front) 

2. Front dingin (cold front) 

Tujuan Pembelajaran : Taruna mampu memahami dan menganalisa 

bidang-bidang   front cuaca 
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3. Front campuran (occluded front) 

4. Front stationer (stationary front) 

5. Front siklon (cyclone front) 

Front panas terjadi ketika massa udara panas menggilas seketika udara 

dingin. Front seperti ini terjadi seperti proses udara naik di pegunugan sehingga 

terbentuk kabut dan hujan gerimis berkepanjangan. Front panas memiliki massa 

udara  hangat dan kelembaban tinggi. Front panas memiliki kecepatan lambat 

sekitar 10 -25 mil/jam. Ketika massa udara hangat naik maka lambat laun akan 

mengalami pendinginan dan terbentuk awan hujan. Ketika front panas 

berlangsung, sering terjadi hujan gerimis selama 2 - 3 hari dan terbentuknya awan 

cirriform dan stratiform. Front tersebut digolongkan berdasarkan temperatur udara 

dan dominasi udara yang terjadi. Setiap front memiliki karakteristik yang berbeda. 

 

Gambar 10. Front udara hangat 

              

Front dingin terjadi ketika massa udara dingin menggilas seketika massa 

udara panas. Front ini menunjukkan wilayah dimana udara dingin yang bersifat 

kering, dingin dan labil mendorong udara hangat. Front dingin bergerak lebih 

cepat dibandingkan front panas dan sering mengakibatkan perubahan cuaca yang 

lebih drastis daripada front panas. Udara dingin memiliki densitas lebih besar 

(lebih padat) dibanding udara panas sehingga secara cepat menggantikan 

keberadaan udara panas di daerah front. Selama kegiatan front dingin sering 

terjadi pembentukkan awan cumulonimbus dan cumulus yang mengakibatkan 

terjadinya hujan besar, kilat dan badai selama 2 -3 hari.  
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Gambar 11. Front udara dingin 

Front campuran terjadi apabila massa udara dingin bertemu dengan 

massa udara panas sehingga massa udara dingin akan mengambil alih lokasi 

massa udara panas. Pada front ini udara dingin akan lebih mendominasi sehingga 

karakteristiknya mirip front dingin. Terdapat dua jenis front campuran di atmosfer 

dan temperatur udara sangat menentukan front campuran jenis mana yang lebih 

dominan. Front oklusi dingin terjadi ketika front dingin bergerak cepat dan 

mengambil alih lokasi front panas dimana udara pada front panas lebih bergerak 

lambat atau ketika front dingin menyelusup ke bawah front panas. Ketika hal ini 

terjadi maka udara dingin akan mengganti massa udara hangat di atmosfer. Secara 

khusus front campuran jenis ini dapat menciptakan sebuah percampuran dari 

udara yang ditemukan pada kedua front sehingga kondisi udara relatif stabil. 

 

Gambar 12. front udara dingin dan panas 
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Front stationer terjadi ketika dua massa udara baik dingin maupun panas 

tidak cukup kuat untuk mendorong front satu sama lain sehingga udara tidak 

bergerak. Kondisi cuaca di sepanjang front stasioner ini umumnya cerah atau 

sedikit berawan, dengan udara yang jauh lebih dingin disalah satu sisi. Hal ini 

disebabkan karena kedua massa udara relatif kering dan tanpa presipitasi. Tetapi 

front tersebut tak berlangsung lama. Jika udara yang lebih hangat mulai bergerak 

dan mendorong udara dingin, front tak lagi dalam kondisi stasioner, kondisinya 

akan berubah menjadi front panas. Begitu pula ketika udara yang lebih dingin 

mendapat daya dorong yang lebih kuat, maka kondisi akan berubah menjadi front 

dingin dan udara hangat tersebut akan tergeser.  

  

Gambar 13. Front statis 

                    

Front siklon adalah daerah front dimana terjadi pertemuan dua massa udara 

yang berbeda kekuatan dan karakter. Siklon frontal merupakan bentuk front yang 

terjadi dalam keadaan khusus. Depresi frontal dalam tahapan paling berkembang 

dapat berupa badai besar yang lebarnya mencapai 1600 km (1000 mil) dan dapat 

bergerak sejauh ribuan kilometer (mil), membawa cuaca penuh badai yang sangat 

mudah berubah arah ke berbagai tempat sebelum akhirnya menghilang. Front 

bergerak digambarkan di peta cuaca sebagai garis lengkung. Front siklon sering 

terjadi di daerah lintang tinggi sekitar kutub dan lintang sedang.  
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Gambar 14. Front siklonal 

Gambar dibawah ini menujukkan peta cuaca Amerika Utara dengan aktivitas 

front disekitarnya.  

 

Gambar 15. Peta batas front di Amerika Utara 

7.3 Dampak Front Terhadap Iklim 

 Volume udara akan mempengaruhi daerah di bawah permukaan 

sumbernya. 

 Massa udara kutub maritim berpengaruh pada kabut, gerimis, cuaca 

mendung dan cahaya tahan lama hujan. 

 Front panas membentuk awan cirrus, stratus, nimbostratus yang 

menyebabkan turun hujan di bawah permukaan front. 

 Front stasioner menyebabkan cuaca cerah. 
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 Front dingin menyebabkan terjadinya badai. 

 Perubahan lapisan udara merupakan pemicu lahirnya tornado. 

7.4 Tugas  

Membuat makalah tentang bidang Front. Setiap kelompok memiliki pengertian 

oceanografi dan permasalahan dalam bidang oceanografi yang berbeda-bedan.  

7.5 Latihan Soal  

1. Jelaskan pengertian bidang front  

2. Jelaskan dampak bidang front bagi iklim  

7.6 Rangkuman/Jawaban  
1. Front adalah batas transisi antara 2 massa udara.  Front di klasifikasikan 

berdasarkan tipe massa udara tersebut apakah bersifat dingin atau panas yang 

menggantikan satu sama lain. 

2. Dampak bidang front terhadap iklim 

 Volume udara akan mempengaruhi daerah di bawah permukaan 

sumbernya. 

 Massa udara kutub maritim berpengaruh pada kabut, gerimis, cuaca 

mendung dan cahaya tahan lama hujan. 

 Front panas membentuk awan cirrus, stratus, nimbostratus yang 

menyebabkan turun hujan di bawah permukaan front. 

 Front stasioner menyebabkan cuaca cerah. 

 Front dingin menyebabkan terjadinya badai. 

 Perubahan lapisan udara merupakan pemicu lahirnya tornado. 

7.7 Umpan Balik  

Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang 

modul  ini.Hitung jawaban Anda yang benar.Kemudian gunakan rumus untuk 

mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi. 

Tingkat Penguasaan = Jumlah Jawaban Benar   x 100 % 

             Jumlah Keseluruhan soal 

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang sudah 

dipelajari mencapai 

91 % - 100% : Amat Baik 

81 % -. 90,00 %: Baik 
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71 % - 80,99 % : Cukup  

61 % - 70,99 % : Kurang 

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori “Baik”), 

maka disarankan mengulangi materi. 
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 BAB VIII. RUANG LINGKUP OCEANOGRAFI 8
 
 

 

 

 

 

 

8.1 Pengertian Oceanografi 

Berdasarkan kamus oseanografi karangan Bapak Dr. A. G Ilahude Istilah 

oseanografi berasal dari kata Yunani. Graphos (description=pemerian) atau dapat 

juga disebut deskripsi, yakni pemerian tentang teluk, selat, laut dan samudera; 

mencakup dan memadukan semua penggambaran tentang laut, termasuk 

kandungannya yang hidup maupun mati dan sempandan fisiknya yang terdiri dari 

litosfer di dasarnya dan atmosfer di atasnya yang masih berinteraksi dengannya. 

Logos artinya ilmu.  Ilmu yang mencakup seluruh kajian mengenai laut dan 

samudera, menyatukan pengetahuan yang diperoleh dari ilmu-ilmu kelautan 

(marine sciences) mengenai dami batas-batas samudera dan topografi dasarnya, 

fisika dan kimia air laut, tipe-tipe dinamika gerak arus laut, dan berbagai fase 

biologi laut, serta menyintesiskan pengetahuan biologi dengan hidrografi-geologi 

kelautan. 

Berdasarkan kamus oseanografi karangan Heryoso Setiono Oseanografi 

adalah ilmu yang mempelajari lautan. Suatu ilmu yang bersifat multidisipliner 

yang mencakup berbagai macam bidang ilmu diantaranya biologi, fisika, kimia 

dan geologi. 

8.2 Cabang dalam ilmu oseanografi itu adalah sebagai berikut : 
1. Oseanografi Fisika, 

yaitu ilmu yang mempelajari tentang sifat fisika yang terjadi dalam lautan dan 

yang terjadi antara lautan dengan atmosfer dan daratan. Contohnya gerakan air 

laut, transmisi cahaya, suara. 

Tujuan Pembelajaran : Taruna mampu mendefenisikan Oceanografi, dan ruang 
lingkup Oceanografi 
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2. Oseanografi Biologi,  

yakni cabang ilmu oseanografi yang mempelajari tentang semua organisme 

yang ada di lautan, distribusi dan migrasinya, keterkaitan antara makhluk hidup 

dan lingkungan hidupnya. 

3. Oseanografi Kimia,  

yakni ilmu yang mempelajari mengenai sifat-sifat dan reaksi kimia air laut.   

4. Oseanografi Geologi,  

yakni ilmu yang mempelajari mengenai konfigurasi dasar laut, mineral dalam 

kandungan sedimen air laut, proses pembentukan dasar lautan (semua proses geologi yang 

ada di laut). 

8.3 Tugas  

Membuat makalah tentang Pengertian Oceanografi menurut beberapa ahli 

oceanografi.  Kerjakan secara kelompok. Setiap kelompok memiliki pengertian 

oceanografi dan permasalahan dalam bidang oceanografi yang berbeda-bedan.  

8.4 Latihan Soal  

1. Jelaskan definisi oceanografi menurut Ilahude  

2. Jelaskan definisi oceanografi menurut Heryoso  

8.5 Rangkuman/Jawaban  

 Oceanografi menurut Ilahude adalah Ilmu yang mencakup seluruh kajian 

mengenai laut dan samudera, menyatukan pengetahuan yang diperoleh 

dari ilmu-ilmu kelautan (marine sciences) mengenai dami batas-batas 

samudera dan topografi dasarnya, fisika dan kimia air laut, tipe-tipe 

dinamika gerak arus laut, dan berbagai fase biologi laut, serta 

menyintesiskan pengetahuan biologi dengan hidrografi-geologi kelautan. 

 Oceanografi menurut Heryoso adalah ilmu yang mempelajari lautan. Suatu 

ilmu yang bersifat multidisipliner yang mencakup berbagai macam bidang 

ilmu diantaranya biologi, fisika, kimia dan geologi. 

8.6 Umpan Balik  

Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang 

modul  ini.Hitung jawaban Anda yang benar.Kemudian gunakan rumus untuk 

mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi. 

Tingkat Penguasaan = Jumlah Jawaban Benar   x 100 % 
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             Jumlah Keseluruhan soal 

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang sudah 

dipelajari mencapai 

91 % - 100% : Amat Baik 

81 % -. 90,00 %: Baik 

71 % - 80,99 % : Cukup  

61 % - 70,99 % : Kurang 

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori “Baik”), 

maka disarankan mengulangi materi. 

 

  



 

Modul Meteorologi dan oceanografi                                                                                      | 53 

 

 BAB IX. DARATAN DAN LAUTAN  9
 

 
 
 

 
 
 

9.1 Pembagian Stratifikasi Lautan 

Ada beberapa jenis laut, menurut cara terjadinya kita mengenal adanya laut 

Transgresi, laut Ingresi dan laut Regresi.  

a. Laut Transgresi (laut yang meluas), terjadi karena adanya perubahan 

permukaan laut secara positif (secara meluas).  

b. Laut Ingresi, adalah laut yang terjadi karena adanya penurunan tanah di 

dasar laut. Oleh karena itu laut ini juga sering disebut laut tanah turun.  

c. Laut Regresi, adalah laut yang menyempit. Penyempitan terjadi karena 

adanya pengendapan oleh batuan (pasir, lumpur dan lain-lain) yang 

dibawa oleh sungai-sungai yang bermuara di laut tersebut.  

Menurut letaknya, laut dibedakan menjadi tiga yaitu laut tepi, laut    

pertengahan dan laut pedalaman. 

a. Laut tepi (laut pinggir), adalah laut yang terletak di tepi benua (kontinen) 

dan seolah-olah terpisah dari samudera luas oleh daratan pulau-pulau atau 

jazirah. Contohnya laut Cina Selatan dipisahkan oleh kepulauan Indonesia 

dan kepulauan Filipina. 

b. Laut pertengahan, adalah laut yang terletak di antara benua-benua. 

Lautnya dalam dan mempunyai gugusan pulau-pulau.  

         Laut pedalaman, adalah laut-laut yang hampir seluruhnya dikelilingi oleh 

daratan. 

 Menurut Hedgpeth (1957), pembagian lautan  dapat di klasifikasikan 

antara lain   : 

Mulai dengan perairan terbuka terdapat sub bagian yang dapat dibuat baik ke arah 

vertikal maupun horizontal. Secara vertikal seluruh daerah perairan terbuka 

disebut kawasan pelagic, dimana seluruh organisme yang mendiami daerah ini 

disebut organisme pelagic, kawasan pelagic sendiri dapat dibagi menjadi 2 bagian 

yakni zona fotik yakni zona yang masih dapat di tembusi oleh cahaya sampai 

Tujuan Pembelajaran : Taruna mampu memahai dan menganalisa hubungan antara 
lautan dan daratan 
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kedalaman 100-150 m, zona ini dapat dikatakan juga sebagai zona efipelagik 

karena merupakan daerah prokdiktivitas primer di lautan . Dan daerah di 

bawahnya di sebut zona afotik yang selalu berada dalam keadaan gelap, 

Sedangkan daerah di dasar laut disebut dengan daerah bentik. 

 Sedangkan secara horizontal daerah pelagic dapat di bagi menjadi dua 

bagian yakni zona neritik mencakup massa air yang terdapat dia atas paparan 

benua, dan zona oseanik meliputi semua perairan terbuka. 

 Bagian pelagic dari zona afotik dibagi menjadi  zona mesopelagik dengan 

suhu berkisar 10ºc dengan kedalaman antara 700-1000 m, kemudian zona 

batipelagik dengan suhu antara 10ºc dan 4ºc dengan kedalaman antara 1000-4000 

m, zona abisal pelagic dengan kedalaman 6000 m dan zona hadal pelagic dengan 

kedalaman 6000-10.000 m. 

 Sedangkan zona bentik (zona dasar) terdiri dari zona batial adalah zona yang 

mencakup lereng benua dan ke bawah sampai kedalaman 400 m, kemudian zona 

abisal terdapat pada kedalaman 4000-6000 m dan zona hadal adalah zona bentik 

dan palung laut dengan kedalaman antara 6000-10.000 m. 

Adapula zona bentik di bawah zona neritik disebut zona sub litioral atau zona 

paparan dan zona litoral atau zona intertidal adalah daeran pantai yang terletak 

diantara pasang tertinggi dan surut terendah yang merupakan daerah peralihan 

dari kondisi lautan ke daratan. 
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Gambar 16. Bagian-bagian lautan tanpa skala 

9.2 Morfologi Lautan dan Geomorfologi  Laut 

9.2.1 Morfologi Lautan 

Di daratan kita mengenal morfologi permukaan bumi misalnya gunung, 

pegunungan, lembah, patai dan sebagainya. Nah, di laut kita juga kenal morfologi 

laut seperti landasan benua, gunung laut, palung laut, guyot, lubuk laut, atol, 

pematang samudra dan lereng benua.  

1. Landasan benua (continental shelf) atau paparan benua  

Landasan benua merupakan dataran luas di laut dangkal yang 

permukaannya relatif datar atau landai dari daerah pantai ke arah laut dalam. 

Kedalaman rata-ratanya berkisar 100-200 meter, kemiringan lereng landasan 

benua dapat berkisar antara 0°–1° dan biasanya terletak di sepanjang pantai pada 

tepi benua. Paparan benua atau landasan benua ini memiliki ukuran lebar yang 

bermacam-macam tergantung tipe benuanya. Pada benua bertipe pasif, paparan 

benua dapat memiliki lebar 80 km hingga 1500 km sedangkan pada benua bertipe 

aktif, paparan benua memiliki ukuran lebar yang lebih kecil atau lebih sempit. 

Menurut para ahli oseanografi, landasan benua sebetulnya merupakan wilayah 

daratan yang merupakan kelanjutan dari benua namun kemudian dalam jangka 

waktu yang lama daratan ini tertutup air laut. Di dunia ini luas paparan benua 
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yaitu sekitar 7,5% bila dihitung dari total dasar samudra, hal ini merupakan 

perbandingan yang hampir sama dengan luas daratan yang berkisar 18% dari luas 

total daratan di bumi.  Pada kala pleistosen yaitu zaman es, sejumlah besar air laut 

mengalami pembekuan sehingga permukaan air laut mengalami penurunan sekitar 

90-120 meter dan sebagian dari es tersebut mampu menutupi daerah daratan. 

Penurunan air laut ini membuat sungai memiliki penambahan ukuran panjang dan 

daratan menjadi lebih luas. Banyak flora dan fauna hidup di daerah yang baru 

terbentuk ini. Namun perubahan iklim di dunia menyebabkan es mencair sehingga 

permukaan laut menjadi lebih tinggi dan menutupi dataran landai tersebut. Pada 

akhirnya, daerah landai tersebut sudah berganti menjadi habitat bagi organisme 

laut. Dalam jangka waktu ribuan tahun, air sungai dapat membawa material 

organik dan anorganik dari daratan menuju laut. Material organik yang terbawa 

oleh air sungai kemudian akan diakumulasikan menjadi sumber makanan bagi 

tumbuhan dan hewan laut. Adapun material anorganik yang terbawa oleh air 

sungai yaitu berupa batu-batuan kecil, tanah dan sebagainya kemudian akan 

mengalami pengendapan di dalam laut.   

Landasan benua atau paparan benua dapat memberikan keuntungan 

ekonomi yang sangat besar. Di wilayah ini, banyak ditemukan minyak bumi dan 

gas yang terjebak di dalam lapisan bumi. Selain itu, di tempat ini pula terdapat 

berbagai jenis ikan dalam jumlah besar dan terumbu karang yang dapat digunakan 

untuk mengembangkan sektor ekonomi. Di Indonesia sendiri terdapat dua 

landasan benua yaitu dangkalan sunda dan dangkalan sahul. Dangkalan sunda 

terletak diantara pulau sumatra, jawa dan kalimantan sedangkan dangkalan sahul 

terletak diantara pulau Papua Jayapura dengan Benua Australia. 

2. Lereng benua atau continental slope 

Lereng benua merupakan lanjutan dari paparan benua yang menuju laut 

dalam. Bagian ini merupakan daerah dengan kemiringan yang sangat terjal yakni 

kondisi permukaan yang mampu turun sekitar 40-70 meter dalam setiap 1 

kilometer bahkan pada benua yang bertipe aktif, penurunan permukaannya dapat 

mencapai 150 meter di setiap 1 kilometernya. Keadaan ini menyebabkan lereng 

benua memiliki kedalaman yang lebih dalam daripada paparan benua yakni 

sekitar 200 meter hingga 5000 meter. Nah, lereng benua ini merupakan batas 
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antara kerak benua dengan kerak samudra. Pada daerah yang masih merupakan 

bagian dari rantai pegunungan, lereng benua memiliki kontur yang tiba-tiba bisa 

sangat curam sehingga menjadi palung laut. Nah, pada daerah ini paparan 

benuanya memiliki lebar yang sangat sempit bahkan tidak ada sama sekali. 

3. Jendul benua atau continental rise 

Di daerah yang tidak terbentuk palung laut, kemiringan lereng benua akan 

mengalami kenaikan secara bertahap (menjadi lebih datar) yang disebut sebagai 

jendul benua. Jendul benua inilah yang sebenarnya merupakan bagian dari benua 

yang langsung berbatasan dengan dasar laut.Jendul benua dapat memiliki lebar 

puluhan hingga ratusan kilometer, daerah ini merupakan akumulasi dari endapan 

sedimen dari daerah di atasnya yang turun kebawah menuju dasar laut. 

4. Lembah dangkal bekas palung sungai (submarine canyon) 

Lembah bawah laut merupakan bekas alur-alur sungai yang terletak di 

paparan benua pada saat wilayah paparan benua masih berupa daratan (sebelum 

tenggelam oleh air laut). Nah, daerah lembah ini bisa memiliki kedalaman hingga 

3 kilometer. Di Indonesia lembah bawah laut terdapat di Selat Karimata dan Laut 

Jawa yang dahulunya merupakan wilayah paparan sunda. 

5. Palung laut 

Palung laut merupakan dasar laut yang berbentuk lembah yang sangat 

dalam dan memanjang. Kedalaman palung dapat mencapai lebih dari 5000 

meter.Pada umumnya, palung laut terdapat pada daerah tempat pertemuan antara 

lempeng benua dan lempeng samudra. Nah, palung ini memiliki dua macam 

bentuk lembah yaitu trench dengan penampang berbentuk V sedangkan Through 

berbentuk U.Contoh palung laut yakni Palung Jawa sebagai akibat pertemuan 

lempeng Benua Eurasia dan Samudra Indo-Australia, Palung Mindanao atau 

Palung Filipina sebagai akibat pertemuan lempeng Benua Eurasia dan samudra 

Pasifik serta palung Tonga-Kermadee di Kepulauan Fiji sebagai akibat pertemuan 

lempeng Pasifik bagian Selatan dengan lempeng Fiji (Bambang Utoyo, Hal.123). 

6. Lubuk laut atau bekken 

Lubuk laut merupakan dasar laut yang bentuknya cekung mirip seperti 

lembah laut. Lubuk laut terjadi karena merosotnya dasar laut. Adapun bentuk 
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basin bila dilihat dari atas, maka seperti sumur dan seperti huruf U bila kita lihat 

dari samping. Misalnya Basin Sulawesi, Banda dan Sulu. 

7. Ambang laut 

Ambang laut merupakan relief di dasar laut yang bentuknya seperti 

perbukitan sehingga dapat memisahkan antara satu laut dangkal dengan laut 

dangkal lainnya. Misalnya ambang Selat Gibraltar, ambang Laut Sulu dan 

Sulawesi, . 

8. Atol 

Atol merupakan pulau karang di laut yang bentuknya menyerupai cincin 

yang besar. Di bagian tengahnya terdapat lautan dangkal yang dinamakan laguna. 

9. Pematang samudra (Ridge) 

Pematang samudra merupakan dasar laut yang dangkal, memanjang dan 

sempit dimana pada bagian di kanan kirinya terdapat laut dalam. Pematang tengah 

samudra ditandai dengan keluarnya magma dari dalam astenosfer yang kemudian 

membentuk jalur gunung api dasar laut yang dikenal dengan istilah lingkaran api 

(ring of fire). Misalnya Pematang samudra di Samudra Pasifik dan Samudra 

Atlantik. 

10. Gunung Laut (Seamounts) 

Gunung laut merupakan gunung yang dasarnya berada di bawah 

permukaan laut. Puncak gunung laut biasanya ada yang muncul sampai di atas 

permukaan laut sehingga kita bisa melihatnya dengan mudah namun ada juga 

yang seluruh bagian tubuh gunung berada di bawah permukaan laut. Di Indonesia 

sendiri gunung laut yang paling aktif dan fenomenal adalah gunung krakatau. 

11. Guyot 

Guyot merupakan bekas gunung api yang memiliki puncaknya berbentuk 

datar kemudian tenggelam akibat erosi. 

12. Dasar Samudra (Ocean Floor) 

Dasar samudra (Ocean Floor) adalah wilayah samudra yang memiliki 

kedalaman sekitar 1.800 meter dengan relief yang pada umumnya berbentuk 

datar. Dasar samudra merupakan wilayah terlebar di muka bumi yakni sekitar 

59% dari seluruh permukaan Bumi. Nah, untuk lebih mengerti tentang morfologi 

laut beserta gambarnya , bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 17. Penampang permukaan bumi di bawah laut (illustrasi; 

www.siswapedia.com) 

9.3 Geomorfologi Lautan 
Geomorfologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang bentuk 

alam dan proses yang membentuknya. Para ahli geomorfologi mencoba untuk 

memahami kenapa sebuah bentang alam terlihat seperti itu, untuk memahami 

sejarah dan dinamika bentang alam, dan memprediksikan perubahan pada masa 

depan dengan menggunakan kombinasi pengamatan lapangan, percobaan dan 

modeling. Geomorfologi dipejari di geografi, geologi, geodesi, archaeology, dan 

teknik kebumian. Proses pembentuk utama yang bertanggung jawab terhadap 

pembentukan topografi adalah angin, ombak, cuaca, pergerakan tanah, aliran air, 

gletser, tektonik, dan vulkanik yang terpapar logam berat, testisnya mengalami 

kerusakan.  

9.3.1 Proses Fluvial 

Proses fluvial adalah proses pembentukan alam yang berhubungan dengan 

pergerakan sedimen, erosi dan endapan di sungai. 

9.3.2 Proses Aeolian 

Proses Aeolian adalah proses yang berhubungan dengan angin yang 

sebagai sumber pembentuknya. Angin dapat mengikis, membawa dan 

mengumpulan material. 

9.3.3 Proses Hillslope 

Tanah dan berbatuan bergerak ke bawah dengan adanya gaya gravitasi. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Topografi
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9.3.4 Proses Glacial 

Pergerakan es dan gletser dapat mengakibatkan abrasi dan memindahkan 

bebatuan  

9.3.5 Proses Tectonic 

Proses Tectonic terjadi karena aktivitas tektonik 

9.3.6 Proses Igneous 

Proses Igneous sangat mempengaruhi terhadap geomorfologi, baik yang 

berasaal dari vulkanik maupun dari tektonik  

9.3.7 Proses Biological 

Interaksi antara makhluk hidup dan bentuk alam dapat mempengaruhi 

proses pembentukan geomorfologi. 

9.4 Tugas  
Cari jurnal tentang morfologi lautan dan buatlah rivieuw tentang jurnal tersebut. 

9.5 Latihan Soal  
1. Jelaskan definisi morfologi dan geomorfologi lautan  

2. Jelaskan permbagian stratifikasi lautan 

9.6 Rangkuman/Jawaban  
1. Morfologi lautan adalah bentuk  muka dasar suatu lautan atau biasa disebut 

tofografi dasar lautan, sedangkan geomorfologi adalah proses yang 

mengakibatkan terjadi bentuk dasar laut 

2. Laut Transgresi (laut yang meluas), Laut Ingresi, Laut Regresi, Laut tepi (laut 

pinggir), Laut pertengahan. 

9.7 Umpan Balik  
Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang 

modul  ini.Hitung jawaban Anda yang benar.Kemudian gunakan rumus untuk 

mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi. 

Tingkat Penguasaan = Jumlah Jawaban Benar   x 100 % 

             Jumlah Keseluruhan soal 

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang sudah 

dipelajari mencapai 

91 % - 100% : Amat Baik 
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81 % -. 90,00 %: Baik 

71 % - 80,99 % : Cukup  

61 % - 70,99 % : Kurang 

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori “Baik”), 

maka disarankan mengulangi materi. 
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 BAB X GELOMBANG, ARUS DAN PASANG SURUT 10
 

 

 

 

10.1 Gelombang  

Gelombang adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak 

lurus permukaan air laut yang membentuk kurva/grafik sinusoidal. Gelombang 

laut disebabkan oleh angin. Angin di atas lautan mentransfer energinya ke 

perairan, menyebabkan riak-riak, alun/bukit, dan berubah menjadi apa yang kita 

sebut sebagai gelombang. Gelombang dipengaruhi oleh banyak faktor : 

 Angin (Kecepatan angin, Panjang/jarak hembusan angin, Waktu (lamanya) 

hembusan angin) 

 Geometri laut (topografi atau profil laut dan bentuk pantai) 

 Gempa (apabila terjadi tsunami) – sangat kecil/minor 

10.1.1 Laut Klasifikasi Macam – Macam Jenis Gelombang 

1. Berdasarkan sifatnya, ada dua macam gelombang laut, yaitu : 

Gelombang Laut Pembangun/Pembentuk Pantai (Constructive Wave), 

merupakan gelombang yang ketinggiannya kecil kecepatannya rendah, dan 

saat gelombang tersebut pecah di pantai akan mengangkut sedimen 

(material pantai). Gelombang Laut Perusak Pantai (Destructive wave), 

merupakan gelombang laut dengan ketinggian dan kecepatan rambat yang 

besar, dan ketika gelombang ini menghantam pantai akan ada banyak 

volume air yang terkumpul dan mengangkut material pantai ke tengah 

laut. 

2. Berdasarkan ukuran dan penyebabnya Gelombang kapiler (capillary 

wave), gelombang kapiler ini adalah gelombang yang biasa kita sebut 

dengan riak, gelombang kapiler memiliki panjang gelombang sekitar 1,7 

meter, periode kurang dari 0,2 detik dan disebabkan karena tegangan 

permukaan dan tiupan angin yang tidak terlalu kuat. Gelombang angin 

(seas/wind wave), merupakan gelombang dengan panjang gelombang 

mencapai 130 meter, periode 0,2-0,9 detik, dan disebabkan oleh 

Tujuan Pembelajaran : Taruna mampu memahai dan menganalisa proses terjadinya 

gelombang  arus dan pasang surut  
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 angin kencang. 

 Gelombang Alun (Swell wave), merupakan gelombang yang panjang 

gelombangnya dapat mencapai ratusan meter, periodenya sekitar 0,9 – 15 

detik, dan disebabkan oleh angin yang bertiup lama. 

 Gelombang Pasang Surut (Tidal Wave), merupakan gelombang yang 

panjang gelombangnya dapat mencapai beberapa kilometer, periodenya 

antara 5 – 25 jam, dan disebabkan oleh ?uktuasi gaya gravitasi matahari 

dan bulan. 

10.1.2 Manfaat Gelombang Laut 

 Menjaga kestabilan suhu dan iklim dunia 

 Melalui permukaan ombak terjadi pertukaran gas 

 Meningkatkan kemampuan adaptasi dan keanekaragaman makhluk hidup 

 Membantu terbektuk dan terjaganya pantai 

10.2 Arus 

Arus laut adalah gerakan massa air dari suatu tempat (posisi) ke tempat 

yang lain. Arus laut terjadi dimana saja di laut. Pada hakekatnya, energi yang 

menggerakkan massa air laut tersebut berasal dari matahari. Adanya perbedaan 

pemanasan matahari terhadap permukaan bumi menimbulkan pula perbedaan 

energi yang diterima permukaan bumi. Perbedaan ini menimbulkan fenomena 

arus laut dan angin yang menjadi mekanisme untuk menyeimbangkan energi di 

seluruh muka bumi. Kedua fenomena ini juga saling berkaitan erat satu dengan 

yang lain. Angin merupakan salah satu gaya utama yang menyebabkan timbulnya 

arus laut selain gaya yang timbul akibat dari tidak samanya pemanasan dan 

pendinginan air laut.  

10.2.1 Jenis-jenis Arus 

Menurut NINING (2002) sirkulasi dari arus laut terbagi atas dua kategori 

yaitu sirkulasi di permukaan laut (surface circulation) dan sirkulasi di dalam laut 

(intermediate or deepcirculation). Arus pada sirkulasi di permukaan laut 

didominasi oleh arus yang ditimbulkan oleh angin sedangkan sirkulasi di dalam 

laut didominasi oleh arus termohalin. Arus termohalin timbul sebagai akibat 

adanya perbedaan densitas karena berubahnya suhu dan salinitas massa air laut. 

Perlu diingat bahwa arus termohalin dapat pula terjadi di permukaan laut 
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demikian juga dengan arus yang ditimbulkan oleh angin dapat terjadi hingga dasar 

laut. Sirkulasi yang digerakan oleh angin terbatas pada gerakan horisontal dari 

lapisan atas air laut. Berbeda dengan sirkulasi yang digerakan angina secara 

horisontal, sirkulasi termohalin mempunyai komponen gerakan vertikal dan 

merupakan agen dari pencampuran massa air di lapisan dalam. Arus memainkan 

peranan penting dalam memodifikasi cuaca dan iklim dunia 

Arus permukaan laut umumnya digerakan oleh stress angin yang bekerja 

pada permukaan laut. Angin cenderung mendorong lapisan air di permukaan laut 

dalam arah gerakan angin. Tetapi karena pengaruh rotasi bumi atau pengaruh gaya 

Coriolis, arus tidak bergerak searah dengan arah angin tetapi dibelokan ke arah 

kanan dari arah angin di belahan bumi utara dan arah kiri di belahan bumi selatan. 

Jadi angin dari selatan (di belahan bumi utara) akan membangkitkan arus yang 

bergerak ke arah timur laut. Arus yang dibangkitkan angina ini kecepatannya 

berkurang dengan bertambahnya kedalaman dan arahnya berlawanan dengan arah arus di 

permukaan. Variasi dari arus yang dibangkitkan oleh angin terhadap kedalaman 

diterangkan secara teoritik oleh Ekman (1905) melalui persamaan matematis sbb : 

 

dimana  Az  =  koefisien eddy arah vertikal;  

  ñ    =  densitas perairan;  

  u,v =  komponen kecepatan horisontal;  

  f   = gaya coriolis dan z = kedalaman  perairan yang ditinjau.  

Solusi dari persamaan 

Pada kedalaman yang cukup besar antara 500 - 2000 m, kecepatan arus 

yang ditimbulkan angin ini menjadi nol. Kedalaman dimana kecepatan arus sama 

dengan nol disebut kedalaman tanpa gerakan atau kedalaman Ekman. Perubahan 

arah dan kecepatan arus terhadap kedalaman menimbulkan suatu transpor massa 

air yang arahnya tegak lurus ke arah kanan arah angin di belahan bumi utara dan 

ke arah kiri di belahan bumi selatan.Transpor massa air ini juga disebut sebagai 
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transpor Ekman. Dari kecepatan horisontal dari solusi ini menunjukan spiral 

teoritik yang dikenal dengan spiral Ekman  

 

Gambar 18. Spiral ekman yang digerakan angin sebesar 10m/s di belahan 

bumi utara 

Pengetahuan tentang transport  Ekman ini dapat digunakan untuk  

menjelaskan mekanisme timbulnya fenomena laut yang dikenal dengan nama 

"upwelling dan downwelling". Upwelling adalah naiknya air dingin dari lapisan 

dalam ke permukaan laut sedangkan downwelling merupakan turunnya air 

permukaan laut ke lapisan lebih dalam. Upwelling memperbesar jumlah plankton 

di laut, karenanya daerah upwelling merupakan daerah perikanan yang kaya. 

Upwelling terjadi karena adanya kekosongan massa di lapisan permukaan dan 

harus diganti oleh massa air di lapisan dalam. Downwelling terjadi karena adanya 

penumpukan massa di lapisan permukaan yang harus di alirkan ke lapisan dalam. 

Mekanisme terbentuknya upwelling diperlihatkan pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 19. Angin yang menimbulkan upwelling di belahan bumi utara 
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10.2.2 Penyebab Terjadinya Arus 

Arus laut dapat juga terjadi akibat adanya perbedaan tekanan antara 

tempat yang satu dengan tempat yang lain. Perbedaan tekanan ini terjadi sebagai 

hasil adanya variasi densitas air laut dan slope permukaan laut. Densitas air laut 

bervariasi dengan suhu dan salinitas. Air tawar yang hangat adalah ringan, 

sementara air laut yang dingin adalah berat. Pada kedalaman yang besar (di bawah 

2000 m), densitas air laut hampir uniform (konstan) jadi variasi densitas umumnya 

terbatas pada lapisan dekat dengan permukaan. Perairan yang densitasnya rendah 

(hangat) mempunyai permukaan laut yang lebih tinggi daripada perairan yang 

densitasnya tinggi (dingin) akibatnya terdapat slope (kemiringan) permukaan laut 

antara daerah densitas rendah dan tinggi seperti pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 20. Slope permukaan laut 

Karena adanya slope permukaan laut (juga adanya slope isobar di lapisan-

lapisan dalam) tekanan air di daerah densitas rendah lebih besar daripada tekanan 

air di daerah densitas tinggi. Perbedaan tekanan ini menggerakan massa air di 

daerah tekanan tinggi ke daerah tekanan rendah. Tetapi air tidaklah  benar-benar 

bergerak menuruni slope permukaan laut, akibat pengaruh rotasi bumi atau gaya 

coriolis gerakan air ini dibelokan ke arah kanan di belahan bumi utara dan ke arah 

kiri di belahan bumi selatan. Akhirnya air bergerak sejajar dengan slope atau 

tegak lurus bidang Gambar 3. Gaya akibat perbedaan tekanan disebut "gaya 

gradien tekanan" dan gaya ini diimbangi oleh gaya coriolis yang timbul akibat 

rotasi bumi. Arus yang timbul sebagai akibat kesetimbangan gaya gradien tekanan 

dan gaya coriolis disebut arus "geostropik". Kecepatan arus geostropik berkurang 

dengan bertambahnya kedalaman. Kecepatan arus ini sama dengan nol di suatu 

kedalaman yang cukup besar (di bawah 1500 m) dimana tidak terdapat lagi variasi 

densitas air laut. Level atau kedalaman dimana kecepatan arus sama dengan nol 
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disebut "no motion level" (level tanpa gerakan). Ahli oseanografi dapat 

menghitung kecepatan arus geostropik relatif terhadap level tanpa gerakan ini 

(level referensi) dari distribusi horisontal dan vertikal densitas di laut. Profil 

atau distribusi densitas ini ditentukan dan dibuat dari hasil pengukuran suhu dan  

alinitas yang diperoleh dalam suatu pelayaran untuk penelitian oseanografi.  

Seperti dijelaskan sebelumnya, disamping arus laut yang bergerak di 

permukaan terdapat juga arus yang bergerak di lapisan dalam. Sirkulasi ini 

dikenal dengan nama sirkulasi "termohalin". Arus di lapisan dalam ini bergerak 

lebih lambat daripada arus permukaan, namun arus ini memainkan peranan yang 

penting dalam pertukaran massa air di laut.  Arus yang dingin dan berat tenggelam 

sampai kedalaman yang cukup besar di lintang tinggi di Lautan Atlantik Utara dan 

bergerak 2 mil di bawah permukaan menyebar ke arah selatan melintasi ekuator : 

sebagai akibatnya air di lapisan dalam daerah tropik menjadi sangat dingin. Pada 

saat yang sama, air dingin dan berat juga tenggelam di Laut Wedlle di dekat 

benua Antartika dan bergerak ke arah utara sebagai air lapisan dasar (bottom 

water). Air dingin yang tenggelam inilah yang membawa oksigen jauh ke dalam 

laut, yang memungkinkan adanya kehidupan bahkan sampai ke dasar laut. Air 

daerah kutub yang tenggelam dan kemudian bergerak ke arah utara atau selatan 

dapat diibaratkan sebagai "paru-paru laut" karena mereka memperbaharui 

kandungan oksigen di lapisan dalam (MATTHIAS et al., 1994). Sirkulasi arus di 

lapisan dalam diperlihatkan pada Gambar 4. 

 

 

Gambar 21. Sirkulasi arus di lapisan dalam (sirkulasi thermohaline). 

http://seis.natsci.edu/rbehl/NADW.jpg 
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10.3 Pasang Surut 

Pasang surut adalah perubahan gerak relatif dari materi suatu planet, 

bintang dan benda angkasa lainnya yang diakibatkan aksi gravitasi benda-benda 

angkasa di luar materi itu berada. Sehingga pasang surut yang terjadi di bumi 

terdapat dalam tiga bentuk (GROSS, 1997) yaitu:  

1. Pasang surut atmosfer (Atmospheric Tide)  

2. Pasang surut laut (Ocean Tide)  

3. Pasang surut bumi (Boily Tide)  

Pasang surut atmosfer adalah gerakan atmosfer bumi yang diakibatkan 

oleh adanya aksi gravitasi dari matahari dan bulan atau benda langit lainnya. 

Gerakan atmosfer akibat hal ini bias dideteksi dengan alat barometer yang 

mencatat perubahan tekanan udara di muka laut. Pasang surut bumi adalah 

gangguan akibat gaya gravitasi benda langit terhadap bagian bumi padat. 

10.3.1 Mekanisme Pembentukan Pasut  

Gaya yang menimbulkan pasut disebut gaya pembangkit pasut yang 

merupakan resultan gaya sentrifugal dan gaya tarik benda langit (bulan dan 

matahari). Revolusi bulan mengelilingi bumi menimbulkan gaya sentrifugal yang 

arahnya menjauhi bulan dan besarnya sama setiap titik di permukaan bumi. 

Sebaliknya gaya tarik bulan bergantung pada jarak dari titik-titik di permukaan 

bumi terhadap bulan. Makin dekat jarak tersebut, makin besar gaya tarik bulan. 

Resultan gaya sentrifugal dangaya tarik bulan ini menghasilkan gaya pembangkit 

pasut yang bertanggung jawab terhadap timbulnya pasut di laut (Gambar 11). 

Matahari juga melakukan gaya tarik terhadap air laut meskipun massa matahari 

jauh lebih besar daripada massa bulan, akan tetapi gaya tariknya lebih kecil 

daripada gaya tarik bulan karena jarak matahari-bumi jauh lebih besar daripada 

jarak bumi-bulan. Bila posisi bulan, bumi dan matahari terletak dalam satu garis, 

maka gaya tarik bulan dan matahari masing-masing memberikan kontribusinya 

pada pembentukan pasut. Posisi ini terjadi pada saat bulan baru dan pada saat 

bulan purnama. Pasut yang terbentuk mempunyai tinggi yang maksimum dan 

dikenal sebagai pasang purnama (spring tide). Sebaliknya bila posisi bumi-bulan 

arahnya tegak lurus terhadap matahari, maka gaya tarik bulan dan gaya tarik 

matahari saling mengurangi dan pasut yang timbul tingginya minimum dan 
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dikenal sebagai pasang perbani (neap tide) (DUXBURY et al, 1994). Posisi ini 

terjadi pada kuartir pertama dan kuartir terakhir. Posisi bulan, bumi dan matahari 

saat terbentuknya pasang purnama dan pasang perbani diperlihatkan pada Gambar 

12. 

 

Gambar 22. Posisi bulan, bumi dan matahari 

Umumnya pasut dapat diklasifikasikan dalam 4 tipe, yaitu pasut tunggal 

murni (diurnal tides), pasut ganda campuran (semi diurnal tides), pasut campuran 

tunggal (mixed predominantly diurnal tides) dan pasut campuran ganda (mixed 

predominantly semidiurnal tides). Dalam pasut tunggal murni, terjadi satu kali 

pasang dan satu kali surut dalam sehari sedangkan pada pasut ganda murni dua 

kali pasang dan dua kali surut dalam sehari.  

Pada pasut campuran tunggal, umumnya pasang maupun surut terjadi 

satu kalisehari; kadang-kadang sekali dalam sehari; kadang-kadang dua kali sehari 

(pada saat pasang perbani). Pada pasut campuran ganda umumnya pada saat 

pasang maupun surut terjadi dua kali sehari, kadang-kadang sekali sehari (pada 

saat pasang perbani). Di teluk dan estuari tertentu, pasut dapat menimbulkan arus 

pasut yang kuat. Bila air dipaksa masuk melalui celah yang sempit,  arus pasut 

bisa menjadi sangat kuat.  Gelombang pasut yang masuk teluk atau estuari dapat 
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mengalami resonansi yang efeknya memperbesar tinggi pasut. Sebagai contoh di 

Teluk Fundy di Kanada, akibat dari resonansi tinggi pasut mencapai 15 meter 

(MATTHIAS et al, 1994).  

10.3.3. Permukaan Air Laut Rata-rata  

Permukaan laut rata-rata (Mean Sea Level), yang disingkat MLR 

merupakan permukaan air laut yang dianggap tidak dipengaruhi oleh keadaan 

pasang surut. Permukaan tersebut umumnya digunakan. sebagai referensi 

ketinggian titik-titik di atas permukaan bumi. Kedudukan permukaan air laut rata-

rata setiap saat berubah sesuai dengan perubahan dari posisi benda-benda langit 

serta kerapatan (density) air laut di tempat tersebut sebagai akibat perubahan suhu 

air, salinitas dan tekanan atmosfer. Permukaan air laut rata-rata biasanya 

ditentukan melalui pengamatan terus-menerus kedudukan air laut dalam setiap 

jam, hari, bulan dan tahun. Macam kedudukan muka laut ratarata (MLR) 

disesuaikan dengan lamanya pengamatan yang dipakai untuk menghitung 

kedudukannya, seperti muka laut rata-rata harian, bulanan dan tahunan. Dalam 

surveihidrogafi, dikenal istilah MLR sementara dan sejati. MLR sementara dibagi 

atas MLR sementara harian dan bulanan. MLR sementara harian pada umumnya 

ditentukan melalui pengamatan kedudukan permukaan air laut setiap jam selama 

satu hari, dari jam 00.00 sampai dengan jam 23.00 waktu setempat sehingga 

diperoleh 24 harga hasil pengamatan. MLR harian ini juga senantiasa dipengaruhi 

oleh cuaca. Untuk MLR bulanan ditentukan melalui nilai rata-rata MLR harian 

untuk waktu sebulan. MLR sejati dikenal sebagai MLR tahunan dan besarnya 

ditentukan dari MLR untuk satu tahun. Untuk mendapatkan MLR sejati harus 

diadakan pengamatan kedudukan permukaan laut selama 18,19 tahun. MLR sejati 

juga berubah dari tahun ke tahun walaupun perubahannya tidak terlalu besar. 

Perubahan MLR tahunan antara lain disebabkan oleh kenaikan muka laut akibat 

pemanasan global atau akibat naik atau turunnya daratan akibat aktivitas seismik. 

10.1. Tugas  

Cari jurnal tentang gelombang, arus dan pasang surut dan buatlah rivieuw jurnal 

tersebut. 

10.2. Latihan Soal  

1. Jelaskan definisi gelombang, arus dan pasang surut ? 
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2. Jelaskan proses terjadinya gelombang, arus dan pasang surut ? 

10.3. Rangkuman/Jawaban  

1. a. Gelombang adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak 

lurus permukaan air laut yang membentuk kurva/grafik sinusoidal 

b. Arus laut adalah gerakan massa air dari suatu tempat (posisi) ke tempat 

yang lain 

c. Pasang surut adalah perubahan gerak relatif dari materi suatu planet, 

bintang dan benda angkasa lainnya yang diakibatkan aksi gravitasi benda-

benda angkasa di luar 

2. a. Gelombang laut disebabkan oleh angin. Angin di atas lautan mentransfer 

energinya ke perairan, menyebabkan riak-riak, alun/bukit, dan berubah 

menjadi apa yang kita sebut sebagai gelombang. 

b. Adanya perbedaan pemanasan matahari terhadap permukaan bumi 

menimbulkan pula perbedaan energi yang diterima permukaan bumi. 

Perbedaan ini menimbulkan fenomena arus laut dan angin yang menjadi 

mekanisme untuk menyeimbangkan energi di seluruh muka bumi. 

c. Gaya yang menimbulkan pasut disebut gaya pembangkit pasut yang 

merupakan resultan gaya sentrifugal dan gaya tarik benda langit (bulan 

dan matahari). Revolusi bulan mengelilingi bumi menimbulkan gaya 

sentrifugal yang arahnya menjauhi bulan dan besarnya sama setiap titik di 

permukaan bumi. Sebaliknya gaya tarik bulan bergantung pada jarak dari 

titik-titik di permukaan bumi terhadap bulan. Makin dekat jarak tersebut, 

makin besar gaya tarik bulan. 

10.4. Umpan Balik  

Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang 

modul  ini.Hitung jawaban Anda yang benar.Kemudian gunakan rumus untuk 

mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi. 

Tingkat Penguasaan = Jumlah Jawaban Benar   x 100 % 

             Jumlah Keseluruhan soal 

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang sudah 

dipelajari mencapai 

91 % - 100% : Amat Baik 
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81 % -. 90,00 %: Baik 

71 % - 80,99 % : Cukup  

61 % - 70,99 % : Kurang 

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori “Baik”), 

maka disarankan mengulangi materi. 
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 BAB XI HUBUNGAN ANTARA LAUTAN DAN IKLIM 11
 

 

  

11.1.PASANG SURUT 

 

11.1. Pengaruh Interaksi Lautan dan Atmosfer 

 Interaksi laut dan atmosfer sangat berpengaruh terbadap cuaca dan 

iklim global terutama wilayah Indonesia. Penyaluran uap air terjadi karena ada 

pola perputaran angin di wilayah ini. Ada arus angin monsoon yang datang silih 

berganti dan dataran Asia di utara dan Australia di selatan ke wilayab Indonesia. 

Selain itu, ada tekanan udara yang naik turon antara Darwin diAustralia dan 

Kepulauan Tahiti di Pasifik. Di laut juga muncul fenomena naikturunnya suhu 

permukaan laut dengan pola penjalaran ke timur-barat mendekati wilayah 

Indonesia. Fenomena itu terjadi Samudera Pasifik, yaitu kejadian El Nino-

Southern Oscillation (ENSO) yang dikenal dengan nama El Nino-La Nina, 

sedangkan di Samudera Hindia disebut Indian Ocean Dipole/IOD 

(Martono,2008). Keduanya berpengaruh terhadap keragaman bujan di Indonesia. 

Hujan merupakan salah satu unsur iklim yang memiliki tingkat keragaman yang 

sangat tinggi baik secara temporal (waktu) maupun secara keruangan (tempat). 

Keadaan ini disebabkan oleh posisi Indonesia yang dilewati oleh garis katulistiwa 

dan keberadaannya di antara dua benua dan dua samudera. Selain itu keadaan 

Indonesia yang memiliki banyak pulau besar dan kecil dengan topografi yang 

beragam juga dapat mengakibatkan tingginya keragaman hujan di Indonesia. 

Observasi lebih mendalam dilakukan di wilayah-wilayah yang diperkirakan 

mempunyai peran kunci dalam perubahan iklim global,  seperti Samudera Pasifik 

yang sebelumnya diketahui memberi petunjuk akan terjadinya anomali cuaca EI 

Nino. Muncu1nya "kolam panas"lwarm pool atau naiknya suhu muka laut yang 

meluas di sepanjang garis kbatulistiwa dari Pasifik mendekati wilayab perairan 

Indonesia menjadi pertanda akan tetjadinya kekeringan di kawasan Asia Tenggara 

dan sebaliknya banjir di Amerika Selatan bagian timur. Pemicu dari EInino ini 

hingga saat ini belum diidentiftkasi secara pasti. Pada fase awal Elnino akan 

Tujuan Pembelajaran : Taruna mampu memahai dan menganalisa hubungan antara 

lautan dan iklim 
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terjadi  tiupan angin ke timur yang dikenal dengan easterly wind burst dan 

pergeseran kolam hangat ke timur sehingga terjadi perubahan pola arus laut dan 

angin. El Nilo banyak membawa dampak terhadap iklim dan laut di wilayah 

Indonesia terutama di Indonesia bagian timur. Perpindahan kolam hangat ke 

sebelah timur Samudera Pasifik akan berakibat dinginnya  kolam hangat yang 

biasanya mengalir ke wilayah Indonesia timur.Aliran arus dingin ini mernbawa 

konsekuensi berkurangnya evaporasi dan  sekaligus berkurangnya curah hujan 

(Aldrian, 2(08). La Nina adalah kondisi alam yang ditandai oleh menurunnya 

suhu permukaan laut di wilayah Pasifik bagian tengah hingga di bawah normal. 

Penurunan suhu ini diikuti oleh penguatan upwellingatau arus naik permukaan 

yang banyak membawa nutrien dari dasar laut. Kondisi ini diikuti dengan 

munculnya tiupan angin pasat yang kencang di kawasan itu (http:/ 

Iwww.meteojuanda.info). Penurunan suhu ini menyebabkan kondisi suhu muka 

air laut di Pasifik bagian barat, terrnasuk Indonesia, naik.  

Kenaikan suhu sekitar satu derajat Celsius diatas normal berdampak 

terhadap curah hujan di atas normal pada musim kemarau di wilayah utara 

Indonesia. La Nina adalah kebalikan dari "saudara kembamya" EI Nino, yaitu 

peningkatan suhu permukaan air laut di wilayah Pasifik bagian tengah. Akibatnya, 

terjadi penyimpangan curah hujan di sebagian besar kawasan Indonesia Timur. 

Peristiwa EI Nino menyebabkan bencana kekeringan di sebagian wilayah 

Indonesia sebaliknya La Nina menyebabkan bencana banjir. Sementara itu,jika 

Indian Ocean Dipole fase positif maka akan menyebabkan bencana kekeringan di 

sebagian wilayah Indonesia terutama bagian barat dan sebaliknya jika Indian 

Ocean Dipole fase negatif menyebabkan bencana banjir. Oleh karena itu, 

penelitian para oseanografer dan meteorologis saat ini berkonsentrasi pada 

pemahaman yang lebih dalam tentang proses interaksi laut dan atmosfer yang 

mempengaruhi cuaca/iklim dan dinamika lautan (Sulasdi et al., 2000). ENSO 

merupakan pola berulang dari variabilitas iklim di bagian timur samudera Pasifik 

yang ditandai dengan anomali suhu permukaan laut (penghangatan pennukaan 

laut menggambarkan kejadian EI Nino sedangkan pendinginan permukaan laut 

menggambarkan kejadian La Nina) dan anomali Sea level pressure (Southern 

Oscillation). Sedangkan 10 D adalah beda temperatur permukaan laut pantai timur 
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Afrika dan pantai barat Sumatera. Kejadian EI Nino dan La Nina menyebabkan 

terjadinya penurunan dan peningkatan curah hujan di Indonesia.  

Fenomena El-Nino menyebabkan penurunan jumlah curah hujan musim 

hujan, musim kemarau, awal musim kemarau lebih cepat dan awal musim hujan 

lebih lambat. Hal sama juga terjadi pada saat terjadi fenomena 100. 100 positif 

(negatif) menyebabkan terjadinya penurunan(peningkatan) curah hujan di 

Indonesia (Saji et al,I999). Karena memiliki tingkat variabilitas yang tinggi, 

kondisi data curah hujan di Indonesia memerlukan observasi yang panjang dengan 

perwakilan sebaran data yang memadai. Penakar hujan pada setiap pos 

pengamatan hujan merupakan suatu alat pengukur hujan yang efektif dan relatif 

akurat dalam menggambarkan kondisi hujan pad a suatu tempat. Akan tetapi 

sebaran pos penakar hujan ini tidak merata khususnya ill daerah dengan topografi 

suIit, daerah tidak berpenghuni serta disekitar lautan mengakibatkan 

berkurangnya. 

11.2. Laut Berperan Mengendalikan Iklim 

Kemampuan lautan untuk menyerap gas rumah kaca CO2 dari udara 

terjadi melalui 2 mekanisme, yakni 1) Penyerapan aktif oleh fitoplankton laut, dan 

2) penyerapan pasif melalui difusi udara membentuk CO2 terlarut dalam massa 

air laut. Secara keseluruhan, lautan mampu menyerap CO2 sebesar 245,6 juta 

ton/tahun. Kemampuan perairan laut untuk menyerap gas karbon dioksida dari 

udara sangat tergantung dari kelimpahan fitoplankton atau tumbuhan air dalam air 

laut. Dengan perkataan lain, tingkat produktivitas primer laut sangat mem-

pengaruhi kemampuan laut untuk menyerap karbon yang kemudian diubah men-

jadi bahan organik melalui proses fotosintesis. Bila ekosistem laut mengalami 

kerusakan akibat pencemaran limbah industri, limbah domestik dan tumpahan 

minyak di laut, maka dapat dipastikan kemampuan laut akan menurun drastis 

dalam menyerap karbon dalam air maupun dari atmosfer. Selain itu, kedalaman 

lapisan air laut yang masih dapat ditembus cahaya matahari (euphotic zone) juga 

akan mempengaruhi jumlah CO2 yang dapat ditambat (carbon sink) oleh massa 

air laut. Di sisi lain, lautan sebagai lapisan hidrosfer di bumi memiliki peranan 

penting dalam mata rantai siklus hidrologi. Hujan yang terbentuk di bumi 

merupakan hasil penguapan (evaporasi) massa air laut, yang secara langsung 



 

Modul Meteorologi dan oceanografi                                                                                      | 76 

 

dapat mempengaruhi iklim lokal, regional dan global. Perubahan suhu permukaan 

laut yang berinteraksi dengan angin akan memungkinkan terjadinya peristiwa La 

Nina yakni massa udara dingin yang membawa banyak hujan, dan sebaliknya 

meningkatnya suhu permukaan laut yang berinteraksi dengan angin akan 

membawa massa udara panas yang melintasi daratan dan menimbulkan El Nino 

dengan kondisi kemarau. Oleh sebab itu, kita sangat bersyukur Indonesia 

memiliki laut yang sangat luas yang memungkinkan kita memiliki iklim tropis 

basah, dan memiliki kapasitas besar untuk menyerap karbon dari atmosfer 

11.3.Fungsi Iklim Meningkatkan Kapasitas Laut 

Dengan mengetahui bahwa lautan adalah komponen hidrosfer yang 

berperan dalam penyerapan karbon dan mempengaruhi perubahan iklim global, 

maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas laut dalam penyerapan 

gas rumah kaca karbon dioksida. Langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas 

jerapan karbon di laut adalah melalui program pelestarian ekosistem laut. Karena 

laut menghubungkan antar negara di dunia, maka upaya pelestarian laut sudah 

saatnya dilakukan melalui kemitraan global. Negara-negara yang memiliki lautan 

diharapkan mengambil iniastif untuk mengendalikan kerusakan ekosistem laut, 

dan mengembangkan teknologi yang dapat membersihkan laut dari bahan-bahan 

polutan, sebagaimana disuarakan dalam setiap KTT Bumi (Earth Summit) yang 

dilaksanakan badan PBB urusan lingkungan UNEP (United Nation Environmental 

Programme).  

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan yang dikelilingi dan 

dihubungkan laut sudah saatnya melakukan upaya pengendalian pencemaran laut 

secara lebih serius, terlebih-lebih Indonesia telah dinyatakan sebagai penghasil 

sampah plastik nomor 2 terbesar di dunia setelah Tiongkok. Bahkan dalam Dalam 

Konferensi Kelautan Dunia yang diselenggarakan PBB di New York bulan Juni 

2017, masalah sampah plastik di laut menjadi salah satu topi yang hangat 

dibicarakan dan menyerukan agar setiap negara dapat mengendalikan buangan 

sampah plastik. Kita tidak dapat memungkiri bahwa laut adalah tong sampah 

raksasa sebagai penampung segala buangan masyarakat atau limbah industri yang 

terangkut melalui sungai dan limpasan air dari daratan (runoff). 
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11.4. Tugas  

Cari jurnal tentang hubungan antara lautan dan iklim dan buatlah rivieuw jurnal 

tersebut. 

11.5. Latihan Soal  

1. Jelaskan definisi gelombang, arus dan pasang surut ? 

2. Jelaskan proses terjadinya gelombang, arus dan pasang surut ? 

11.6. Rangkuman/Jawaban  

3. a. Gelombang adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak 

lurus permukaan air laut yang membentuk kurva/grafik sinusoidal 

b. Arus laut adalah gerakan massa air dari suatu tempat (posisi) ke tempat 

yang lain 

c. Pasang surut adalah perubahan gerak relatif dari materi suatu planet, 

bintang dan benda angkasa lainnya yang diakibatkan aksi gravitasi benda-

benda angkasa di luar 

4. a. Gelombang laut disebabkan oleh angin. Angin di atas lautan mentransfer 

energinya ke perairan, menyebabkan riak-riak, alun/bukit, dan berubah 

menjadi apa yang kita sebut sebagai gelombang. 

c. Adanya perbedaan pemanasan matahari terhadap permukaan bumi 

menimbulkan pula perbedaan energi yang diterima permukaan bumi. 

Perbedaan ini menimbulkan fenomena arus laut dan angin yang menjadi 

mekanisme untuk menyeimbangkan energi di seluruh muka bumi. 

d. Gaya yang menimbulkan pasut disebut gaya pembangkit pasut yang 

merupakan resultan gaya sentrifugal dan gaya tarik benda langit (bulan 

dan matahari). Revolusi bulan mengelilingi bumi menimbulkan gaya 

sentrifugal yang arahnya menjauhi bulan dan besarnya sama setiap titik di 

permukaan bumi. Sebaliknya gaya tarik bulan bergantung pada jarak dari 

titik-titik di permukaan bumi terhadap bulan. Makin dekat jarak tersebut, 

makin besar gaya tarik bulan. 

11.7. Umpan Balik  

Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang 

modul  ini.Hitung jawaban Anda yang benar.Kemudian gunakan rumus untuk 

mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi. 
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Tingkat Penguasaan = Jumlah Jawaban Benar   x 100 % 

             Jumlah Keseluruhan soal 

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang sudah 

dipelajari mencapai 

91 % - 100% : Amat Baik 

81 % -. 90,00 %: Baik 

71 % - 80,99 % : Cukup  

61 % - 70,99 % : Kurang 

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori “Baik”), 

maka disarankan mengulangi materi. 
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 BAB XII ORGANISME PERAIRAN LAUT TERBUKA  12
 

 
 
 

 
 
 

12.1 Pengertian Ekosistem Air Laut  
Ekosistem laut adalah salah satu ekosistem air terbesar di Bumi yang 

memiliki kandungan garam yang tinggi. Sistem ini berbeda dengan ekosistem air 

tawar, yang memiliki kandungan garam lebih rendah. Perairan laut mencakup 

lebih dari 70% permukaan Bumi dan mencakup lebih dari 97% pasokan air Bumi 

dan 90% ruang layak huni di Bumi. Ekosistem laut mencakup sistem dekat pantai, 

seperti rawa-rawa garam, dataran lumpur, padang lamun, hutan bakau, sistem 

intertidal berbatu dan terumbu karang. Dan juga keluar dari pantai untuk 

memasukkan sistem lepas pantai, seperti permukaan laut, perairan laut pelagis, 

laut dalam, lubang hidrotermal samudera dan dasar laut. 

Daerah laut yang berbeda dapat diklasifikasikan sebagai berbagai jenis 

ekosistem laut. Ekosistem didefinisikan sebagai “komunitas dan interaksi benda-

benda hidup dan tak hidup di suatu area”. Ekosistem laut memiliki organisme dan 

karakteristik berbeda yang dihasilkan dari kombinasi unik dari faktor fisik yang 

menciptakannya. Ekosistem laut meliputi: dataran abyssal (daerah seperti karang 

laut dalam, paus jatuh, dan kolam air asin), daerah kutub seperti Antartika dan 

Arktik, terumbu karang, laut dalam (seperti komunitas yang ditemukan di kolom 

air abyssal), ventilasi hidrotermal, hutan rumput laut, bakau, lautan terbuka, pantai 

berbatu, rawa-rawa garam dan dataran lumpur, serta pantai berpasir. 

Faktor fisik lain yang menentukan distribusi ekosistem laut adalah geologi, 

suhu, pasang surut, ketersediaan cahaya, dan geografi. Ekosistem air laut ini 

terdiri atas beberapa ekosistem lainnya yakni ekosistem perairan dalam, ekosistem 

pantai pasir dangkal atau bitarol dan ekosistem pasang surut. Ekosistem air laut 

ini didominasi oleh perairan asin yang sangat luas dan merupakan ekosistem yang 

menjadi tempat tinggal berbagai biota laut, mulai dari hewan ber sel satu, 

mamalia, invertebrata, hingga tanaman- tanaman laut seperti alga dan terumbu 

karang. Di bumi juga merupakan satu-satunya planet yang memiliki cadangan air 

Tujuan Pembelajaran : Taruna mampu memahai dan menjelaskan tentang ekosistem 

di perairan laut 
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dan udara yang sangat banyak. Sehingga menjadi faktor terpenting dalam 

menunjang kelangsungan mahluk hidup. 

12.2 Ekosistem Air Laut 

Ekosistem laut memiliki organisme dan karakteristik berbeda yang 

dihasilkan dari kombinasi unik seperti faktor fisik yang dibentuk. Ekosistem laut 

meliputi: dataran abyssal (daerah seperti karang dalam laut, paus jatuh dan kolam 

air asin), daerah kutub seperti Antartika dan Arktik, terumbu karang, laut dalam 

(seperti komunitas yang ditemukan di kolom air abyssal), ventilasi hidrotermal, 

hutan rumput laut, bakau, lautan terbuka, pantai berbatu, rawa-rawa garam dan 

dataran lumpur, serta pantai berpasir. 

Berikut adalah fakta mengenai dasar ekosistem laut yaitu: 

 Hewan Ekosistem Air Laut 

Ekosistem laut mendukung keragaman kehidupan yang luar biasa dengan 

berbagai habitat yang berbeda. Mereka dapat dikategorikan ke dalam 

kelompok berdasarkan tempat mereka tinggal (bentik, samudera, neritik, 

intertidal) serta karakteristik seperti (vertebrata, invertebrata, plankton). 

Contoh spesifik hewan laut termasuk bulu babi, kerang, ubur-ubur, karang, 

anemon, cacing tersegmentasi dan non-segmentasi, ikan, pelikan, lumba-

lumba, fitoplankton dan zooplankton. 

 Tanaman Ekosistem Air Laut 

Anda dapat menemukan banyak jenis tanaman di laut, termasuk rumput 

laut, alga (merah, hijau, coklat), rumput laut (satu-satunya tanaman 

berbunga di ekosistem laut) dan bakau. 

 Iklim Ekosistem Air Laut 

Ekosistem laut ditemukan di berbagai bagian Bumi, jadi tidak 

mengherankan jika mengetahui bahwa iklim laut dapat bervariasi dari 

tropis ke kutub. Iklim lain yang ditemukan di ekosistem laut termasuk 

monsoon, subtropical, temperate dan subpolar. 

12.2.1 Jenis-jenis Ekosistem Air Laut 

Ekosistem air laut merupakan ekosistem yang beraneka ragam. Seperti 

namanya, ekosistem ini adalah jenis interaksi yang terjadi di wilayah perairan laut 

dengan ciri khas konsentrasi dari garam yang tinggi atau di wilayah perairan yang 
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asin dengan wilayah yang sangat luas. Berkut adalah jenis-jenis dari sistem 

ekosistem air laut. 

1. Ekosistem perairan laut dalam 

Ekosistem ini memiliki ciri spesifik, yaitu tidak terjangkau oleh sinar 

matahari. Sebagai akibatnya, di ekosistem ini tidak ditemukan organisme 

fotoautotrof. Jumlah detritivora (pengurai), karnivora (pemakan daging), dan 

saprofor (pemakan sampah) sangat melimpah di dalam ekosistem ini. Banyak di 

antara organisme ini dilengkapi dengan organ yang dapat mengeluarkan cahaya 

dan mempunyai mata yang sangat peka. Hal ini sebagai adaptasi terhadap keadaan 

lingkungan yang gelap. Daur mineral pada ekosistem perairan laut dalam terjadi 

karena gerakan air dalam pantai ke tengah laut pada lapis atas. Perpindahan air ini 

digantikan oleh air dari daerah yang terkena cahaya, sehingga terjadi perpindahan 

air dari lapis bawah ke atas. 

2. Ekosistem Pantai 

Ekosistem air laut selanjutnya adalah jenis ekosistem yang paling mudah 

dijumpai, yaitu ekosistem pantai. Ekosistem ini memiliki ciri khas wilayahnya 

yang berbatasan dengan ekosistem darat dan terletak pada daerah pasang surut. 

Karena letaknya inilah jenis ekosistem ini sangat dipengaruhi oleh siklus pasang 

dan surut dari ait laut. Untuk organismenya, pada jenis ekosistem ini, organisme 

penghuninya harus memiliki kemampuan kemampuan yang memungkinkannya 

bisa melekat pada molekul organik yang keras sebagai penjaga dari hempasan 

ombak. Contohnya, remis, moluska, ganggang, anemon laut, kerang dan beberapa 

contoh organisme lain. 

3. Ekosistem Estuari (Muara) 

Ekosistem estuari (muara) adalah ekosistem tempat bersatunya air sungai 

dan air laut. Ekosistem ini sering dipagari lempengan lumpur intertidal dan rawa 

garam. Salinitas air dalam ekosistem ini berubah bertahap mulai dari daerah tawar 

ke asing. Salinitas juga dipengaruhi siklus harian pasang surut. Ekosistem Muara 

ini menggambarkan daerah dangkal yang dangkal dari mulut sungai di mana air 

tawar bercampur dengan air asin ketika memasuki laut, meskipun istilah ini juga 

dapat merujuk ke daerah lain dengan air payau yang mengalir, seperti laguna atau 

glade.  
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Tingkat salinitas bervariasi dengan ombak dan volume aliran keluar dari 

sungai. Organisme yang mendiami muara secara khusus disesuaikan dengan 

kondisi yang berbeda ini; karenanya, keragaman spesies cenderung lebih rendah 

daripada di laut terbuka. Namun, spesies yang umumnya mendiami ekosistem di 

sekitarnya kadang-kadang dapat ditemukan di muara. Muara juga melayani fungsi 

penting sebagai pembibitan untuk banyak jenis ikan dan udang. 

4. Terumbu Karang 

Di laut tropis, daerah neritik yang perairannya masih dapat ditembus 

matahari sering ditumbuhi suatu komunitas khusus berupa karang batu dan 

organisme-organisme tertentu. Komunitas ini adalah ekosistem terumbu karang. 

Ekosistem terumbu karang didominasi pertumbuhan karang (koral) kelompok 

Cnidaria. Hewan-hewan yang ada di ekosistem terumbu karang memakan mahluk 

hidup mikroskopis dan sisa bahan organik lainnya. Terumbu karang adalah 

subtipe khusus dari ekosistem dasar laut. Hanya ditemukan di perairan tropis yang 

hangat yang berada pada kedalaman yang relatif dangkal. Terumbu karang 

merupakan salah satu ekosistem paling produktif di planet ini. Sekitar seperempat 

spesies laut bergantung pada terumbu karang untuk makanan, tempat tinggal atau 

keduanya. 

Sementara terumbu karang terkenal untuk menarik ikan eksotis berwarna 

cerah, sejumlah besar spesies lainnya seperti: siput, spons dan kuda laut, dll 

thidup dalam terumbu karang. Terumbu karang itu sendiri dihasilkan oleh hewan-

hewan sederhana yang membangun kerangka eksternal di sekitar mereka. 

5. Ekosistem Muara Lahan Basah Garam 

Ditemukan di daerah pantai, lahan basah air asin dapat dianggap sebagai 

tipe khusus muara, karena mereka juga terdiri dari zona transisi antara darat dan 

laut. Lahan basah ini dapat dibagi menjadi dua kategori: rawa air asin dan rawa-

rawa garam. Rawa dan rawa berbeda karena rawa sebelumnya didominasi oleh 

pepohonan sementara yang terakhir didominasi oleh rumput atau alang-alang. 

Ikan, kerang, amfibi, reptil dan burung dapat hidup di musim atau bermigrasi ke 

lahan basah. Selain itu, lahan basah berfungsi sebagai penghalang pelindung bagi 

ekosistem pedalaman, karena mereka menyediakan penyangga dari gelombang 

badai. 
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 Ekosistem Mangrove 

Beberapa daerah pesisir tropis dan subtropis adalah rumah bagi jenis rawa 

air asin khusus yang dikenal sebagai bakau. Mangrove dapat dianggap sebagai 

bagian dari ekosistem garis pantai atau ekosistem muara. Rawa bakau dicirikan 

oleh pepohonan yang mentoleransi lingkungan salin, yang sistem akarnya 

membentang di atas garis air untuk mendapatkan oksigen, menghadirkan jaring 

yang mirip mazelike. Mangroves memiliki keanekaragaman hayati yang luas, 

termasuk bunga karang, udang, kepiting, ubur-ubur, ikan, burung dan bahkan 

buaya. 

12.3 Manfaat Ekosistem Air laut 

Ekosistem laut adalah salah satu ekosistem perairan Bumi. Mereka 

termasuk: lautan, muara dan laguna, bakau dan terumbu karang, laut dalam dan 

dasar laut. Ini adalah waduk raksasa air yang meliputi sekitar 71% dari permukaan 

Bumi (seluas sekitar 361 juta kilometer persegi). Ekosistem ini berbeda dari 

ekosistem air tawar terutama karena air asinnya. Konsentrasi garam di laut 

terbuka biasanya 3,5% (35 bagian per seribu/ppt). Ion dominan adalah natrium 

dan klorida. Suhu rata-rata ekosistem laut adalah 2-3 derajat celcius, tanpa cahaya. 

Ekosistem laut merupakan ekosistem yang banyak memberikan manfaat bagi 

kehidupan manusia. Beberapa manfaat dari ekosistem air laut antara lain: 

 Sebagai sumber makanan bagi manusia, baik hewani muapun nabati. 

 Sebagai pengontrol iklim di dunia 

 Sebagai pembengkit listrik tenaga angin, tenaga ombak, dan tenaga pasang 

surut. 

 Sebagai tempat rekreasi dan hiburan 

 Sebagai tempat budidaya ikan, kerang mutiara, rumput laut, dan 

lainsebagainya. 

 Sebagai tempat barang tambang berada 

 Sebagai tempat penelitian dan juga riset 

 Sebagai sumber air minum 
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 Sebagai tempat jalur taransportasi. 

 Sebagai tempat mata pencaharian penduduk lokal. 

Mengurangi satu komponen ekosistem dapat mempengaruhi bagian lain. 

Jika Anda pernah mendengar pendekatan ekosistem frase, itu adalah jenis 

pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan pengambilan keputusan 

mengenai seluruh ekosistem. Filosofi ini menyadari bahwa segala sesuatu dalam 

ekosistem saling berhubungan. Air merupakan zat yang mengelilingi seluruh 

organisme laut. Air laut juga merupakan bagian penyusun atau pembentuk tubuh 

tumbuh-tumbuhan dan binatang binatang laut. Selain itu, pada umumnya 

ekosistem air laut mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi 

sehingga diperkirakan memiliki ketahanan yang baik terhadap spesies invasif.  

12.4 Tugas  

Cari jurnal tentang ekosistem di laut, dan rieviuw jurnal tersebut dalam bentuk 

makalah. 

12.5 Latihan Soal  

1. Sebutkan komponen-komponen serta proses yang terjadi di dalam ekosistem? 

2. Jelaskan mengapa bila suatu ekosistem berubah maka keseimbangan ekosistem 

juga berubah ? 

12.6 Rangkuman/Jawaban  

1. Secara strukturan, ekosistem terdiri dari enam komponen yaitu: 

a. Bahan anorganik yang meliputi C, N, CO2, H2O, dll. Bahan-bahan 

tersebut akan mengalami daur ulang. 

b. Bahan organik yang meliputi karbohidrat, lemak, protein, dan lain-lain. 

Bahan-bahan tersebut merupakan penghubung antara komponen biotik dan 

abiotik. 

c. Kondisi iklim yang meliputi faktor-faktor iklik, seperti angin, curah hujan, 

dan suhu. 

d. Produsen yang meliputi organisme-organisme autotrof. Organisme-

organisme tersebut mampu mengubah bahan anorganik menjadi bahan 

organik. 

e. Makrokonsumen yang meliputi organisme-organisme heterotrof tingkat 

tinggi seperti kambing, ular, serangga, dan udang. Organisme-organisme 
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tersebut hidup bergantung pada organisme lain, dan dan memakan materi 

organik. 

f. Mikrokonsumen (Dekomposer/Pengurai) yang meliputi organisme-

organisme heterotrof tingkat rendah, saprotof, dan ormotrof, tertama 

bakteri dan fungi. Organisme-organisme tersebut berperan dalam 

pemecahan materi organik yang berupa sampah dan bangkai, 

menguraikannya sehingga terurai menjadi bahan anorganik. 

2. Karena antar komponen ekosistem memiliki saling ketergantungan antar 

komponen yang satu dengan yang lainnyaenjauhi. 

12.7 Umpan Balik  

Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang 

modul  ini.Hitung jawaban Anda yang benar.Kemudian gunakan rumus untuk 

mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi. 

Tingkat Penguasaan = Jumlah Jawaban Benar   x 100 % 

             Jumlah Keseluruhan soal 

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang sudah 

dipelajari mencapai 

91 % - 100% : Amat Baik 

81 % -. 90,00 %: Baik 

71 % - 80,99 % : Cukup  

61 % - 70,99 % : Kurang 

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori “Baik”), 

maka disarankan mengulangi materi. 
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 GLASARIUM 14
 

 

adveksi ; Transpor horizontal beberapa properti atmosfer atau lautan , seperti 

energi termal , kelembapan , atau salinitas . Dalam konteks meteorologi, istilah 

terkait konveksi umumnya mengacu pada transportasi vertikal.  
 

actinoform; Menggambarkan kumpulan awan dataran rendah berstruktur radial 

dengan bentuk yang berbeda (menyerupai daun atau roda dalam citra satelit), dan 

biasanya diatur dalam bidang skala besar di atas lingkungan laut. Mereka terkait 

erat dan terkadang dianggap sebagai varian dari awan stratocumulus . 

 

aerosol;  Suspensi partikel padat halus atau tetesan cairan di udara atau gas lain.  

Contoh aerosol alami termasuk kabut , awan , kabut , dan debu .  

angin geostropik;  Angin teoritis yang akan dihasilkan dari keseimbangan yang 

tepat antara gaya Coriolis dan gaya gradien tekanan (dikenal sebagai 

keseimbangan geostropik ). Angin sebenarnya hampir selalu berbeda dengan 

angin geostropik karena pengaruh gaya lain seperti gesekan dari tanah.  
 

anticyclone; Massa udara skala besar yang dicirikan oleh angin spiral ke luar 

yang bersirkulasi di sekitar pusat kuat bertekanan atmosfer tinggi . Antiklon 

berbasis permukaan umumnya menghasilkan udara sejuk, kering, dan langit cerah, 

dan sering kali terkait dengan fenomena cuaca seperti kabut dan kabut . Siklon 

kontras.  
 

anticyclogenesis;  Pengembangan atau penguatan sirkulasi antiklonik di atmosfer, 

yang dapat mengakibatkan pembentukan atau pemeliharaan area bertekanan tinggi 

. Kontras siklogenesis .  
 

cirrus (Ci); Genus awan yang dicirikan oleh untaian tipis, tipis, seperti bulu yang 

tampak berwarna putih atau abu-abu terang dan terbentuk di ketinggian yang 

sangat tinggi, biasanya antara 5 dan 13,7 km (16.000 dan 45.000 kaki) di atas 

permukaan laut. Awan Cirrus sering kali terbentuk dari luapan awan 

kumulonimbus sebelum datangnya badai atau badai . 
 

el Niño;  (bahasa Spanyol yang berarti bayi laki-laki –pada cerita Natal–) diberikan oleh nelayan 

Peru lebih dari 100 tahun yang lalu untuk menandakan munculnya massa air hangat di lepas pantai 

Peru saat Natal. El Niño adalah kejadian yang berulang dan memiliki selang kejadian antara dua 

hingga tujuh tahun. 

frontogenesis;  Proses meteorologi yang menciptakan front cuaca , biasanya 

sebagai hasil dari penyempitan satu atau lebih gradien suhu horizontal melintasi 

batas antara dua massa udara yang berdekatan. Kontras frontolisis  
 

gelombang Laut; Adalah gerak naik turunnya (undulasi) permukaan air laut yang biasanya 

disebabkan oleh angin. Gelombang laut dibangkitkan atau “lahir” di fetch area, dimana angin dan 

air berinteraksi dan menjalar di lautan hingga kemudian pecah pada jarak tertentu sebelum 

mencapai pantai. 

hidrosfer; Massa gabungan dari semua bentuk padat , cair, dan gas yang 

ditemukan di atas, di bawah, atau di atas permukaan bumi, termasuk semua 

lautan, danau, sungai, air tanah, uap air atmosfer, salju, lapisan es, dan gletser.  
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klimatologi; Cabang ilmu atmosfer yang mempelajari iklim , didefinisikan 

sebagai kondisi cuaca yang dirata-ratakan selama periode waktu yang tidak 

terbatas.  

kumulus (Cu); Genus awan yang dicirikan oleh bentuk tingkat rendah "bengkak" 

atau "seperti kapas" dengan dasar datar (umumnya berwarna putih buram tetapi 

kadang-kadang dengan bagian bawah abu-abu), yang muncul secara individual 

atau berkembang biak dalam berbagai sub bentuk berbeda, biasanya di ketinggian 

kurang dari 2 km (6.600 kaki) di atas permukaan laut.  

 

kabut; Aerosol yang terlihat dari tetesan air kecil atau kristal es yang tersuspensi 

di udara di atau dekat permukaan bumi. Konduktivitas Air Laut;  Konduktivitas air laut 

bergantung pada jumlah ion-ion terlarut per volumenya dan mobilitas ion-ion tersebut. Satuannya 

adalah mS/cm (milli-Siemens per centimeter). 

 

oseanografi;  Oseanografi terdiri dari dua kata: oceanos yang berarti laut dan graphos yang 

berarti gambaran atau deskripsi (bahasa Yunani). Secara sederhana kita dapat mengartikan 

oseanografi sebagai gambaran atau deskripsi tentang laut.  

pasang Surut Laut; Pasang surut laut adalah gelombang laut yang dibangkitkan oleh adanya 

interaksi antara bumi, matahari dan bulan. 

 

tekanan atmosfer (p);Tekanan yang diberikan oleh atmosfer bumi . Dalam 

kebanyakan keadaan, tekanan atmosfer hampir sama dengan tekanan hidrostatik 

yang disebabkan oleh berat udara di atas titik pengukuran, dan oleh karena itu 

menurun secara proporsional dengan ketinggian di atas permukaan laut. Tekanan 

atmosfer rata-rata di permukaan laut di Bumi sama dengan kira-kira 1 atmosfer 

standar (atm), yang didefinisikan persis 101.325 pascal (760 mmHg). 
upwelling;  Upwelling adalah fenomena oseanografis dimana terjadi transpor massa air dari bawah 

permukaan ke permukaan laut.  

 

lapisan ekman; Lapisan dalam fluida yang di dalamnya terdapat keseimbangan gaya antara 

gaya tekanan-gradien , gaya Coriolis , dan gaya hambat turbulen . Lapisan Ekman terjadi 

di atmosfer dan lautan . 

 

prinsip Bernoulli;  Prinsip dinamika fluida yang menyatakan bahwa peningkatan 

kecepatan fluida yang bergerak terjadi bersamaan dengan penurunan tekanan yang 

diberikan oleh fluida atau energi potensial fluida.  

meteorologi;  Cabang ilmu atmosfer yang berusaha untuk memahami dan 

menjelaskan peristiwa cuaca yang dapat diamati, dengan fokus utama pada 

prediksi cuaca . Meteorologi menggunakan variabel yang dikenal dalam kimia dan 

fisika untuk menggambarkan dan mengukur fenomena meteorologi, termasuk 

suhu , tekanan , uap air , aliran massa , dan bagaimana sifat-sifat ini berinteraksi 

dan berubah seiring waktu.  
 

Nomor Richardson Massal (BRN);  Rasio tak berdimensi yang terkait dengan 

konsumsi turbulensi dibagi dengan produksi geser turbulensi (pembangkitan 

energi kinetik yang disebabkan oleh geser angin ). Ini adalah perkiraan dari Angka 

Gradien Richardson.  
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