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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bumi merupakan salah satu planet yang melakukan rotasi dan revolusi 

mengelilingi matahari sepanjang tahun. Sehingga setiap tahunnya terjadi 

pergantian fenomena di bumi yang berpengaruh langsung terhadap 

kelangsungan kehidupan makhluk di muka bumi. Atmosfer berperan penting 

dalam  merespon dan bertanggung jawab sepenuhnya melindungi bumi dari 

semua aktivitas matahari dan gejala antariksa seperti benturan benda-benda 

langit. Hal ini karena Bumi merupakan satu-satunya planet yang dihuni oleh 

makhluk, salah satunya adalah manusia. Manusia oleh Allah swt diberikan akal 

untuk berpikir supaya dapat mengkaji serta menjelajahi semua ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang antariksa beserta seluruh fenomena yang 

menyertainya. Hal ini menjadikan semakin berkembangnya zaman semakin 

berkembang pula pemikiran-pemikiran yang ditujukan untuk kemaslahatan 

bersama, seiring dikuti oleh perkembangan teknologi yang mampu 

memberikan informasi faktual terkait fenomena dan gejala antariksa. 

Di dalam bumi terdapat medan magnet bumi yang secara fisis akan 

terganggu berdasarkan sifat kemagnetannya. Seperti halnya magnet yang sudah 

kita kenal di waktu kecil yang sifatnya akan responsif terhadap benda-benda 

yang konduktif. Bumi juga demikian, akan tetapi yang mempengaruhi 

gangguan hebat terhadap medan magnet bumi adalah aktivitas-aktivitas dari 

matahari. Setiap waktu matahari senantiasa memancarkan radiasi 

elektromagnet yang berupa partikel-partikel bermuatan yang secara langsung 

akan mempengaruhi kemagnetan bumi. Gangguan matahari yang paling besar 

akibatnya terhadap bumi adalah Solar Flare, Coronal Mass Ejection dan 

Coronal Holes (LAPAN, 2013).  Indikasi gangguan akibat partikel-partikel 

bermuatan dari matahari ke bumi dapat diamati berdasarkan pengukuran data 

medan geomagnet, terutama komponen H (horizontal component). Komponen 

medan geomagnet lainnya adalah komponen D (deklinasi) dan komponen Z 

(zenith). 
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 Komponen H medan geomagnet adalah komponen medan geomagnet 

pada bidang horizontal yang mengalami gangguan paling besar dari matahari 

dibandingkan dengan komponen lainnya. Pengamatan komponen medan H 

geomagnet terbagi kedalam dua keadaan, yaitu saat solar quiet diurnal 

variation (Sq) fungsi komponen H geomagnet yang secara matematis dapat 

ditulisakan Sq (H) dan pengamatan saat solar disturbance diurnal variation 

(Sd) fungsi komponen H medan geomagnet yang secara matematis dituliskan 

dengan Sd (H).   

Data variasi komponen H medan geomagnet yang diformulasikan dalam 

Sq (H) dan Sd (H) dapat digunakan untuk mempelajari keadaan 

elektrodinamika ionosfer ekuator dan memprediksi cuaca antariksa di daerah 

Sumedang. Prediksi keadaan variasi Sq (H) dan Sd (H) yang terjadi di Balai 

Pengamatan Antariksa Nasional tepatnya di Bulan Maret-Desember Tahun 

2015 dapat dijelaskan dengan data berupa interpretasi grafik sinusoidal yang 

telah diolah menggunakan program MatLab R2013a dan Microsoft Excel.  

Penelitian adanya gangguan yang terjadi pada komponen H medan 

geomagnet telah dibuktikan oleh analisis para ilmuan terhadap penelitian 

elemen komponen medan geomagnet Sq (H) dan Sd (H). “ Peningkatan 

terhadap variasi hari tenang Sq (H) dan variasi gangguan Sd (H) akibat adanya 

aliran arus di ionosfer (elektrodinamika) yang merangsang gangguan terhadap 

magnet bumi” (Honore, M. E. dkk, 2014). Sementara “ Equatorial Elektrojet 

(EEJ) meningkat oleh aliran arus ionosfer yang terlokalisasi pada ekuator 

dengan intensitas arus sangat tinggi di siang hari” ( Okeke, F. N. & Hamano, 

Y., 2000).  

Penulis mencoba untuk mengkomparasikan dua metode pengolahan, antara 

metode Perhitungan Rata-Rata Lima Hari Tenang yang sudah diperoleh dari 

Program Latihan Akademik (PLA) dengan metode Perhitungan Variabilitas 

Komponen H Medan Geomagnet (Honore, M. E. dkk, 2014). Berdasarkan 

kedua metode tersebut, penulis mencoba untuk menggali lebih dalam hasil 

pendekatan manakah yang lebih baik dilihat dari pola grafik dan fenomena 

antariksa yang terjadi di Tahun 2015.  
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Pada metode Perhitungan Lima Hari Tenang Rata-Rata akan dilakukan 

perhitungan lima hari paling tenang setiap bulanya yang waktu dan tanggalnya 

dapat dilihat di World Data Center (WDC). Sedangkan pada metode 

Perhitungan Variabilitas Komponen H Geomagnet akan dilakukan pengolahan 

data setiap hari selama satu bulan dengan disertai perhitungan gangguan alami 

bumi (baseline). Data yang diolah berupa Sq (H) dan Sd (H) yang merupakan 

variasi komponen H medan geomagnet saat  variasi hari tenang dan variasi hari 

terganggu. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas, masalah yang muncul dari penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana menentukan indikator variabilitas harian medan geomagnet 

komponen H BPAA Sumedang dari pola grafik Sq (H) dan Sd (H) Metode 

Variabilitas Komponen H Medan Geomagnet dan Metode Variasi Harian 

Rata-Rata Lima Hari Tenang pada Bulan Maret-Desember 2015? 

2. Bagaimana indikator kehalusan pola grafik Sq (H) dan Sd (H) Metode 

Variabilitas Komponen H Medan Geomagnet dan Metode Variasi Harian 

Rata-Rata Lima Hari Tenang pada Bulan Maret-Desember 2015  ? 

3. Bagaimana variasi medan geomagnet dapat digunakan untuk memantau 

dan memberikan informasi fenomena cuaca antariksa terkait badai 

geomagnet di daerah setempat berdasarkan hasil studi tentang Sq (H) dan 

Sd (H) ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

     Dalam penelitian ini akan dibatasi masalah berkaitan dengan pola kehalusan 

kurva pada Sq (H) dan Sd (H) yang merujuk kepada metode perhitungan 

referensi jurnal (Honore, M. E. dkk., 2014) dan melihat perbedaaan yang 

diperoleh berdasarkan metode rata-rata lima hari tenang yang diperoleh dari 

kegiatan PLA. Sehingga dapat diketahui pendekatan manakah yang relevan 

berdasarkan indikator kehalusan kurva dari referensi. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan indikator variabilitas harian medan geomagnet komponen H 

BPAA Sumedang dari pola grafik Sq (H) dan Sd (H) Metode Variabilitas 

Komponen H Medan Geomagnet dan Metode Variasi Harian Rata-Rata 

Lima Hari Tenang pada Bulan Maret-Desember 2015. 

2. Menentukan indikator kehalusan pola grafik Sq (H) dan Sd (H) Metode 

Variabilitas Komponen H Medan Geomagnet dan Metode Variasi Harian 

Rata-Rata Lima Hari Tenang pada Bulan Maret-Desember 2015. 

3. Memberikan informasi berkaitan dengan fenomena cuaca antariksa terkait 

badai geomagnet di daerah setempat berdasarkan hasil studi tentang Sq (H) 

dan Sd (H). 

 

1.5 Metode Penelitian 

    Data penelitian geomagnet diambil dari  Balai Pengamatan Antariksa 

Atmosfer (BPAA) Sumedang Bulan Maret-desember Tahun 2015. Pengolahan 

data dilakukan berdasarkan elemen komponen H medan geomagnet yaitu, 

variasi hari tenang Sq (H) dan variasi hari terganggu Sd (H). Data mentah (raw 

data) dari BPAA Sumedang Bulan Maret-Desember Tahun 2015 dalam resolu 

detik, sehingga data dalam satu hari ada 86400 data detik. Untuk analisis data 

dalam rata-rata jam sehingga data mentah tersebut terlebih dahulu dirata-

ratakan menjadi jam-an menggunakan algoritma pemrograman MatLab 

R2103a. Tahap selanjutnya akan diinterpretasikan menggunakan Microsoft 

Excel. Pengolahan data dilakukan dengan dua metode yaitu, metode 

Perhitungan Rata-Rata Lima Hari Tenang dan metode Perhitungan Variabilitas 

Komponen H Medan Geomagnet. Dan perbedaan kedua metode akan 

dijelaskan lebih rinci pada bab metode penelitian. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran akan 

pentingnya melakukan pengukuran medan geomagnet disaat hari tenang Sq (H) 

dan hari terganggu Sd (H), dapat digunakan untuk memantau fenomena cuaca 

antarika yang diakibatkan oleh proses kompleks aliran arus di ionosfer berupa 

elektrodinamika ionosfer.  

 

1.7 Sistematika Penulisan 

  Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, diantaranya 

sebagai berikut : 

Bab I terdiri atas uraian latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penelitian 

Bab II terdiri atas pembahasan yang berkaitan dengan alat yang digunakan 

dalam pengukuran oleh Tim LAPAN di Sumedang. Dasar teori berkaitan 

dengan judul skripsi dan metode-metode perhitungan dalam pengolahan data 

kedua metode, yaitu metode variabilitas komponen H medan geomagnet dan 

metode rata-rata lima hari tenang.  

Bab III terdiri atas langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan 

penelitian atau pengolahan data pada kedua metode disertai perhitungannya 

(processor) yang secara lengkap digambarkan dalam alur penelitian. 

Bab IV terdiri atas semua hal hasil pengolahan yang dilakukan oleh dua 

metode dan pembahasan alasan dan teori yang mendukung akan hasil dari 

proses-proses tersebut. 

Bab V Berisi tentang kesimpulan dan saran yang dalam hal ini digunakan 

untuk menjawab semua pertanyaan pada bagian rumusan masalah dan tujuan. 

 


