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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan yang telah 

dilakukan, maka dapat disimpulkan: 

1. Pada fase naik siklus ke-24 parameter aktivitas Matahari memberikan 

pengaruh terhadap variasi kerapatan atmosfer dalam bentuk radiasi EUV 

dan efek pemanasan joule dari badai geomagnet. Pada saat aktivitas 

Matahari naik maka radiasi yang dipancarkan akan semakin besar dan 

menjadikan variasi kerapatan atmosfer semakin besar seiring dengan 

menurunnya ketinggian. Sebaliknya, saat aktivitas Matahari menurun 

maka radiasi yang dipancarkan Matahari juga akan semakin kecil 

sehingga variasi kerapatan atmosfer juga akan semakin kecil. 

2. Ditinjau dari berbagai rentang ketinggian, ketika aktivitas Matahari 

sedang naik kerapatan atmosfer akan semakin menurun seiring dengan 

bertambahnya ketinggian, tetapi terdapat perbedaan pada rentang 

ketinggian 550 sampai 600 km. Pada rentang ketinggian ini kerapatan 

atmosfer yang sebelumnya menurun kembali naik, hal ini karena 

komposisi unsur-unsur dominan (atom oksigen dan helium) yang berada 

pada ketinggian 550-600 km lebih banyak dibandingkan dengan 

ketinggian diatas atau dibawahnya 

3. Diantara fluks radiasi EUV dan aktivitas geomagnet, faktor yang 

memberikan kontribusi terbesar terhadap perubahan kerapatan atmosfer 

adalah fluks radiasi EUV dengan korelasi mencapai 70%, korelasi ini 

lebih besar dibandingkan dengan korelasi dari aktivitas geomagnet yang 

hanya mencapai 24%. 
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5.2 Saran 

Perkembangan penelitian mengenai kerapatan atmosfer beserta faktor 

yang mempengaruhinya masih bersifat dinamis, dapat berubah seiring dengan 

perkembangan waktu. Untuk selanjutnya hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bantuan bagi prediksi gangguan pada operasional satelit seperti 

kesulitan komunikasi terhadap satelit, perubahan posisi orbit satelit, kesulitan 

penjejakan satelit, dan berkurangnya kala hidup satelit dari umur yang telah 

dirancang. 

Aktivitas Matahari berlangsung secara periodik dengan perioda sekitar 

11 tahun, yang dikenal dengan siklus Matahari. Pada penelitian ini rentang 

data yang digunakan yaitu hanya data fase naik untuk siklus ke-24 dengan 

rentang delapan tahun. Untuk dapat melihat bagaimana pengaruh aktivitas 

Matahari terhadap kerapatan atmosfer secara keseluruhan selama siklus ke-24 

ini maka perlu ada penelitian lebih lanjut dengan rentang 11 tahun. 
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