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KATA PENGANTAR

Angin merupakan salah satu

unsur cuaca yang wajib dilaporkan

dalam informasi penerbangan. Unsur

arah angin ini diperlukan untuk

menentukan dari mana dan kemana

pesawat tersebut lepas landas

maupun mendarat dengan

memperhitungkan kecepatan angin

yang sedang terjadi. Perubahan arah

dan kecepatan angin permukaan

yang signifikan dilaporkan seketika

itu juga untuk keselamatan

penerbangan saat lepas landas

maupun mendarat.

Angin terdiri dari beberapa jenis

salah satunya adalah angin laut dan

angin darat. Wilayah Stamet

Kualanamu yang berada dekat

dengan laut memungkinkan

pengaruh angin ini cukup signifikan.

Edisi Meteonetmagz kali ini akan

membahas lebih dalam bagaimana

pengaruh angin laut dan darat di

wilayah stamet kualanamu.

So lets check it out and happy

reading everyone……

Deli Serdang, 10 Januari 2019
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Angin permukaan merupakan salah satu unsur

meteorologi yang keadaannya baik arah maupun
kecepatannya mudah sekali berubah dan bervariasi. Di
samping itu, angin sangat berpengaruh terhadap
operasi penerbangan.

Angin dapat terjadi “jika pada suatu saat terjadi
perbedaan tekanan udara pada arah mendatar, maka
akan terjadi gerakan perpindahan masa udara dari
tempat yang tekanan udaranya tinggi ke tempat dengan
tekanan udara yang rendah.

Gambar Grafik

Distribusi

Frekuensi

Kecepatan Angin

Bulan Desember

2018

Berdasarkan gambar diatas, kecepatan angin dominan bertiup

dengan kecepatan 1-4 Knots dengan persentase 43.6 %, selanjutnya 4-

7 Knots dengan persentase 21.1 %.
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Berdasarkan data Windrose angin permukaan di Stasiun

Meteorologi Kualanamu pada bulan Desember 2018, arah angin

dominan bertiup dari Barat Daya dan Utara dengan kecepatan rata-rata

1-4 Knots atau 8-22 Km/Jam. Angin dari arah tenggara umumnya

terjadi pada malam hari hingga pagi hari dan angina dari Utara terjadi

pada siang hingga malam hari.

Gambar 

Windrose Arah

Angin

Permukaan

Bulan

Desember

2018



ANALISIS CURAH HUJAN

DESEMBER 2018

Oleh : Yolanda Mutiara Tondang, S.Kom
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Meskipun saat ini posisi matahari ada di selatan khatulistiwa,

gangguan gangguan tropis seperti Low Pressure dan Eddy Sirculation

masih terjadi di Utara Khatulistiwa seperti di Utara Kalimantan, Selat

Karimata dan Pantai Barat Sumut. Akibat adanya gangguan

gangguan tropis tersebut terbentuklah shearline {belokan angin)

dan konvergensi dimana memberikan pengaruh intens pada curah

hujan yang terjadi di beberapa wilayah di sumut (bagian utara dan

selatan nias, selatan wilayah Sumut, pantai barat sumut dan

pegunungan). Namun, dominan untuk pantai Timur terjadi

divergensi yang memberikan pengaruh penurunan jumlah curah

hujan.

Gambar Analisis Angin Gradien
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Normalnya,untuk bulan Desember wilayah Sumut mengalami

penurunan jumlah curah hujan dari bulan sebelumnya. Sepanjang

bulan Desember hujan di wilayah Sumut Umumnya terjadi pada

malam hari dan pagi hari dengan intensitas ringan hingga sedang

dan terkadang hujan lebat (jarang). Hal demikian juga sama terjadi

di Bandara Kualanamu. Dimana tercatat di bandara Kualanamu 14

hari tanpa hujan dengan dominan intensitas hujan ringan hingga

sedang dan total curah hujan 122.8 mm

Gambar Curah Hujan Desember 2018
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ANALISIS TEKANAN DAN SUHU UDARA

DESEMBER 2018

Oleh : Ellya Veronika Iriani Manurung, S.Tr
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Tekanan udara di Bandara Kualanamu diamati oleh

petugas stasiun meteorologi Kualanamu. Tekanan udara

pada Bulan Desember 2018 di Bandara Kualanamu

berkisar antara 1004.6 – 1014.8mB. Dimana tekanan rata-

rata berkisar antara 1008 – 1013 mB. Tekanan udara

terendah pada Bulan Desember terjadi pada tanggal 6

Desember dengan nilai 1004.6 mB. Tekanan udara

tertinggi terjadi pada tanggal 31 Desember yaitu pada

nilai 1014.8 mB. Dari gambar grafik ini dapat dilihat

bahwa terjadi tren naik pada tekanan udara di bandara

Kualanamu.

Hal ini sesuai dengan gerak semu matahari yang

sedang berada Bumi Bagian Selatan (BBS), sehingga

intensitas radiasi matahari kurang di Bumi Bagian Utara

(BBU) dimana Sumatra Utara termasuk di BBU.

Gambar Grafik Tekanan Udara Bulan Desember

2018

Di belahan Bumi Utara sedikit menerima

radiasi Matahari sehingga tekanan udara

Tinggi, berbanding terbalik dengan di BBS.

Angin membawa uap air dan massa udara

dari daerah bertekanan tinggi ke daerah

tekanan rendah. Daerah dengan Tekanan

udara tinggi termasuk Sumatera Utara,

cuaca cenderung cerah dan berawan,

angin kencang dan, jarang terjadi hujan.

Hal ini di dukung dengan jumlah curah

hujan yang menurun bila dibandingkan

dengan bulan November 2018.
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Selanjutnya mari kita lihat dari analisa suhu udara dimana suhu

udara berbanding terbalik dengan tekanan udara. Pada saat suhu udara tinggi,

tekanan udara rendah, begitu juga sebaliknya. Dari analisa suhu udara Stasiun

Meteorologi Kualanamu bulan Desember 2018, suhu udara rata-rata berkisar

antara 26’c – 28.2 °c, suhu maximum terjadi pada tanggal 31 Desember dengan

nilai 32.8°c. Sementara suhu minimum tercatat pada tanggal 28 Desember

22.6 °c.

Dari analisa suhu udara ini dapat kita lihat bahwa suhu minimum

yang terjadi di kualanamu cukup signifikan mencapai 22.6’c. sedangkan untuk

suhu maximum tercatat tidak begitu terlihat perubahan yang signifikan. Suhu

maximum biasanya terjadi saat siang hari dimana pada bulan Desember tahun

2018 matahari bersinar cukup terik karena cuaca cerah dan angin kencang

sehingga suhu udara permukaan teramati cukup tinggi.

Gambar  Grafik Suhu Udara Bulan Desember

2018
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AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY 

(ACS)

DESEMBER 2018

Oleh :Octo Mario Pasaribu, S.Tr
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Aerodrome Climatological Summary yang

selanjutnya disebut ACS adalah ringkasan data
klimatologi bandar udara tentang unsur
meteorologi tertentu yang berfungsi untuk
mengetahui keadaan cuaca rata-rata minimal dalam
5 tahun terakhir.

➢ Arah dan Kecepatan Angin Bulan Desember 2018

Pada bulan Desember 2018, kecepatan angin dominan

adalah 1-5 knot mencapai 49.3% dengan arah angin

dominan dari Barat Daya (South West) dengan persentase

19.1%.
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➢ Arah dan Kecepatan Angin Bulan Desember 2014- 2018

Kecepatan angin rata-rata 5 tahun terakhir periode

Desember 2014-2018 yang dominan adalah 1-5 Knots dengan

persentase 50,4% dengan arah angin dominan dari Barat Daya

(South West). Arah angin dominan dalam 5 tahun terakhir

adalah dari dari Barat Daya (South West) juga dengan

persentase 18,95%. Dengan demikian, arah dan kecepatan

angin bulan November 2018 menunjukkan nilai yang hampir

sama dengan arah dan kecepatan angin 5 tahun terakhir.
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➢ Visibility Bulan Desember 2014

➢ Visibility Bulan Desember 2014- 2018

Pada bulan Desember
2018, visibility (jarak
mendatar) terendah
adalah dibawah 2000
meter (<1500) dengan
persentase rata-rata
0,1% yang terjadi pada
saat malam hari (15
UTC). Visibility
dominan adalah di atas
8 km (>8000) mencapai
53 %.

Pada rata-rata 5 tahun
terakhir yaitu periode
Desember 2014-2018, 
visibility terendah
adalah dibawah 600-
meter (<600) dengan
persentase rata-rata 
0,1%. Visibility rata-rata 
yang dominan adalah
di atas 8 km (>8000) 
mencapai 41.4%. 
Dengan demikian
visibility bulan
Desember 2018 lebih
tinggi daripada visibility 
5 tahun terakhir.
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➢ Suhu Udara Bulan Desember 2018

Pada bulan Desember 2018, rentang suhu udara

permukaan terendah adalah 22-25°C dengan persentase

80,6% yang juga merupakan suhu udara dominan di bulan

Desember 2018. Rentang suhu udara tertinggi yaitu 25-

28°C mencapai 19.4%.
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➢ Suhu Udara Bulan Desember 2018

Pada periode 5 tahun terakhir yaitu Desember 2014-2018, suhu

udara suhu udara permukaan terendah adalah 19-22°C dengan

persentase 0,16%. Suhu udara dominan adalah 22-25 dengan

persentase mencapai 38.09. Suhu udara tertinggi yaitu 31-34°C

mencapai 2,1%. Dengan demikian, suhu udara rata-rata 5 tahun

terakhir lebih tinggi daripada suhu udara bulan Desember 2018.



MENGENAL ANGIN LAUT DAN ANGIN DARAT

Oleh : Immanuel Jhonson Arizona Saragih, S.Tr
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Keragaman posisi geografis menyebabkan terbentuknya keragaman pola harian (diurnal)

curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Pulau Sumatera (Hermawan, 2010).

Selain dipengaruhi oleh kondisi cuaca skala global dan regional, mekanisme pembentukan awan dan

hujan di wilayah Indonesia juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca skala lokal, diantaranya adalah

kondisi topografi dan sirkulasi angin darat – angin laut (Winarso, 2009; Zakir dkk., 2009). Letak

Pantai Timur Sumatera Utara (Sumut) yang berbasan langsung dengan Selat Malaka

mengindikasikan adanya interaksi antara atmosfer di daratan Pantai Timur Sumut dengan atmosfer

di perairan Selat Malaka yang terepresentasikan melalui terjadinya sirkulasi angin darat – angin laut

di Pantai Timur Medan (Adiyasa, 2011) yang menjadi salah satu unsur penting yang harus

diperhatikan dalam melakukan analisis dan prakiraan cuaca di wilayah Pantai Timur Sumut.

Angin darat – angin laut merupakan sirkulasi atmosfer skala meso yang disebabkan oleh adanya

gradien suhu yang signifikan antara udara di permukaan daratan dan lautan (Hadi dkk., 2002;

Tjasyono, 2008). Angin laut merupakan aliran angin yang bergerak dari laut ke arah daratan dan

terjadi terjadi pada siang hari. Angin darat merupakan aliran angin yang bergerak dari darat ke

arah lautan dan terjadi pada malam hari. Sirkulasi angin darat dan angin laut memiliki kaitan

dengan dinamika cuaca di wilayah pesisir, diantaranya adalah terhadap siklus aktivitas konvektif

dan pola curah hujan diurnal (Hadi dkk., 2002; Suresh, 2007).

Pola dasar sirkulasi
angin darat dan angin
laut; angin laut pada 
siang hari (kiri) dan 
angin darat pada malam
hari(kanan) (NOAA, 
2017)

20
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Pengamatan angin darat - angin laut dapat dilakukan dengan melakukan pengolahan data angin

permukaan untuk mengetahui profil angin permukaan, yaitu meliputi unsur arah dan kecepatan angin

permukaan. Data dari Stasiun Meteorologi Kualanamu dan Stasiun Maritim Belawan digunakan untuk

mewakili kondisi angin permukaan di wilayah Pantai Timur Sumut. Data yang digunakan pada analisis

ini adalah pada periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2017. Data angin permukaan diolah

menggunakan perangkat lunak Wind Rose Plot (WRPLOT) untuk memetakan distribusi frekuensi arah

dan kecepatan angin permukaan tiap bulan (selanjutnya disebut profil angin bulanan) dan frekuensi

arah dan kecepatan angin tiap jam (selanjutnya disebut profil angin diurnal) dalam bentuk mawar

angin.

Profil angin permukaan bulanan

digunakan untuk melihat distribusi frekuensi

dan dominansi arah angin tiap bulan. Dari hasil

pengolahan angin permukaan selama 25 tahun,

mulai dari tahun 1983 s/d 2008, diketahui

bahwa arah angin yang cukup dominan di

Stamar Belawan adalah angin dari Timur Laut

(34%) dengan variasi angin yang relatif kecil dari

Utara (< 15%) (Adiyasa, 2011). Berdasarkan

mawar angin permukaan bulanan tahun 2016 –

2017 di Stamar Belawan (Lampiran 4) diketahui

bahwa arah angin dominan di Stamar Belawan

pada bulan Februari, Mei, Juni, dan Oktober

adalah konsisten, yaitu angin dari Utara, dengan

kecepatan angin dominan pada rentang nilai 5 –

7 kt.

Pada bulan Januari, arah angin dominan

adalah angin dari arah Utara (20,30%) dengan

variasi angin dari arah Barat (5,78%). Pada

bulan Februari, lembah hujan pertama, arah

Profil Angin Bulanan

angin yang dominan adalah angin dari arah

Utara (22,90%) dengan variasi angin dari arah

Barat (<12,80%). Pada bulan Maret, arah angin

dominan adalah angin dari arah Utara (23,39%)

dengan variasi angin dari arah Barat (7,80%).

Pada bulan April, arah angin dominan adalah

angin dari arah Utara (21,60%) dengan variasi

angin dari arah Timur Laut (8,54%). Pada bulan

Mei, puncak hujan pertama, arah angin yang

dominan adalah angin dari arah Utara (15,12%)

dengan variasi angin dari arah Timur Laut

(12,23%). Pada bulan Juni, lembah hujan kedua,

arah angin yang dominan adalah angin dari arah

Utara (15,21%) dengan variasi angin dari arah

Timur Laut (9,31%). Pada bulan Juli, arah angin

dominan adalah angin dari arah Utara (12,23%)

dan Timur Laut (12,23%). Pada bulan Agustus,

arah angin dominan adalah angin dari arah

Utara (12,43%) dengan variasi angin dari arah

Timur Laut (11,29%).

21
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Pada bulan September, arah angin dominan

adalah angin dari arah Timur Laut (13,48%)

dengan variasi angin dari arah Utara (12,58%).

Pada bulan Oktober, puncak hujan kedua, arah

angin dominan adalah angin dari arah Utara

(13,04%) dengan variasi angin dari arah Timur

Laut (11,16%). Pada bulan November, arah

angin dominan adalah angin dari arah Utara

(14,84%) dengan variasi angin dari arah Barat

(10,21%). Pada bulan Desember, arah angin

dominan dari arah Utara (15,84%) dengan

variasi angin dari arah Barat (9,99%).

Distribusi frekuensi arah angin permukaan

yang tidak bervariasi (Lampiran 6) menunjukkan

bahwa angin monsun berpengaruh tidak

signifikan terhadap profil diurnal angin

permukaan di Stamar Belawan. Hal ini

disebabkan oleh letak Stamar Belawan yang

relatif dekat dengan Selat Malaka (Lampiran 2)

dan kecilnya potensi gangguan oleh gesekan

angin dengan permukaan daratan sehingga

pengaruh angin laut terhadap profil angin di

Stamar Belawan lebih kuat daripada pengaruh

angin monsun. Berdasarkan distribusi frekuensi

angin bulanan dapat ditarik kesimpulan

sementara bahwa angin laut yang berlaku di

Stamar Belawan adalah angin dari Utara –

Timur Laut. Posisi Selat Malaka yang berada di

sebelah Utara – Timur Laut dari Stamar

Belawan (Lampiran 2) menjadi dasar bahwa

angin dari Utara – Timur Laut yang terukur di

Stamar Belawan adalah angin laut dari Selat

Malaka.

Berdasarkan mawar angin permukaan bulanan

tahun 2016 – 2017 di Stamet Kualanamu

(Lampiran 5) diketahui bahwa arah angin

dominan di Stamet Kualanamu pada bulan

Februari, Mei, Juni, dan Oktober lebih

bervariasi daripada arah angin dominan di

Stamar Belawan, yaitu angin dari arah Timur

Laut dan Barat Daya. Pada bulan Januari, arah

angin dominan adalah angin dari arah Barat

Daya (18,43%) dengan variasi angin dari arah

Barat (16,95%) dan Utara (16,68%). Pada bulan

Februari, lembah hujan pertama, arah angin

yang dominan adalah angin dari arah Barat

Daya (19,66%) dengan variasi angin dari arah

Barat (18,49%). Pada bulan Maret, arah angin

dominan adalah angin dari arah Utara (20,72%)

dengan variasi angin dari arah Barat Daya

(17,84%). Pada bulan April, arah angin dominan

adalah angin dari arah Utara (18,68%) dengan

variasi angin dari arah Barat Daya (16,11%).

Pada bulan Mei, puncak hujan pertama, arah

angin yang dominan adalah angin dari arah

Barat Daya (14,18%) dengan variasi angin dari

arah Timur Laut (13,24%). Pada bulan Juni,

lembah hujan kedua, arah angin yang dominan

adalah angin dari arah Timur Laut (15,75%)

dengan variasi angin dari arah Barat Daya

(14,57%). Pada bulan Juli, arah angin dominan

adalah angin dari arah Selatan dan Barat Daya

(14,05%). Pada bulan Agustus, arah angin

dominan adalah angin dari arah Selatan dan

Barat Daya (14,05%). Pada bulan September,

puncak hujan kedua, arah angin dominan

22
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adalah angin dari arah Barat Daya (15,35%) dengan variasi angin dari arah Utara (12,58%). Pada bulan

Oktober, arah angin dominan adalah angin dari arah Barat Daya (16,20%) dengan variasi angin dari

arah Utara (14,38%). Pada bulan November, arah angin dominan adalah angin dari arah Barat (18,68%)

dengan variasi angin dari arah Barat Daya (18,26%). Pada bulan Desember, arah angin dominan dari

arah Barat (25,54%) dengan variasi angin dari arah Barat Daya (17,47%).

Distribusi frekuensi arah angin permukaan yang bervariasi menunjukkan bahwa pengaruh angin

laut terhadap profil angin permukaan di Stamet Kualanamu lebih lemah daripada di Stamar Belawan

dan angin monsun juga berpengaruh terhadap profil diurnal angin permukaan di Stamet Kualanamu

(Lampiran 6 dan Lampiran 7). Hal ini diindikasikan disebabkan oleh letak Stamet Kualanamu yang lebih

jauh dari garis pantai mengarah ke daratan dalam (Lampiran 2) sehingga potensi gangguan oleh

gesekan angin dengan permukaan daratan semakin tinggi.

Profil angin permukaan diurnal digunakan

untuk melihat distribusi frekuensi dan analisis

arah angin tiap jam sebagai bahan identifikasi

periode kejadian angin darat dan angin laut.

Dari hasil pengolahan data angin permukaan

diurnal menggunakan perangkat lunak WRPLOT

didapatkan hasil sebagai berikut.

Analisis komponen zonal (Timur-Barat) dan

meridional (Utara-Selatan) angin permukaan di

Stamar Belawan yang dilakukan oleh Adiyasa

(2011) menunjukkan hasil bahwa pada bulan

Februari waktu mulai (onset) angin laut di

wilayah sekitar Stamar Belawan adalah pada

sekitar pukul 11.00 LT. Adiyasa (2011) juga

menyebutkan bahwa intrusi angin laut dapat

berlangsung sampai dengan pukul 21.00 LT,

yang selanjutnya memasuki waktu transisi

menjadi angin darat mulai dari pukul 21.00 LT

s/d 22.00 LT. Adiyasa (2011) menyimpulkan

bahwa angin dari arah Utara – Timur Laut

Profil Angin Diurnal 

representasi arah angin laut di Stamar Belawan.

Berdasarkan mawar angin permukaan diurnal

tahun 2016 – 2017 di Stamar Belawan

(Lampiran 8) diketahui bahwa terdapat dua

pola angin dominan yang terukur di Stamar

Belawan yaitu angin dari arah Barat dan dari

arah Utara. Pada pukul 11.00 LT, pola dominan

angin dari arah Utara mulai terjadi dan

berlangsung sampai dengan pukul 20.00 LT.

Angin dari arah Utara yang diidentifikasikan

sebagai angin laut ini (Adiyasa, 2011) memiliki

dominasi kecepatan angin berkisar antara 5 – 7

kt. Pada pukul 21.00 LT, pola angin dominan

berubah menjadi dari arah Barat. Dominasi

angin dari arah Barat yang diidentifikasikan

sebagai angin darat ini berlangsung sampai

dengan pukul 10.00 LT. Angin darat di Stamar

Belawan terukur dengan dominasi kecepatan

angin berkisar antara 3 – 7 kt. Berdasarkan

mawar angin diurnal tahun 2016 – 2017
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di Stamet Kualanamu (Lampiran 9) diketahui bahwa juga terdapat dua pola angin dominan di Stamet

Kualanamu yaitu angin dari arah Utara-Timur Laut dan angin dari arah Barat Daya. Pada pukul 12.00 LT

mulai terlihat dominasi angin dari arah Utara yang kemudian berdasarkan letak dari Stamet Kualanamu

yang berada di selatan – barat daya dari Selat Malaka (Lampiran 2) diidentifikasikan sebagai angin laut.

Dominasi angin dari laut ini berlangsung sampai dengan pukul 18.00 LT dengan dominasi kecepatan

angin berkisar antara 5 – 13 kt. Pada pukul 21.00 LT terlihat bahwa dominasi angin permukaan berubah

menjadi angin dari arah Barat Daya. Angin dari arah Barat Daya yang kemudian diidentifikasi sebagai

angin darat ini berlangsung sampai dengan pukul 10.00 LT dengan dominasi kecepatan angin berkisar

antara 1 – 7 kt.

Berdasarkan mawar angin diurnal tahun 2016 – 2017 diketahui bahwa angin laut yang terjadi dan

terukur di Stamet Kualanamu memiliki waktu onset pada sekitar pukul 12.00 LT dan periode aktif

selama 7 jam, yaitu mulai dari pukul 12.00 s/d 18.00 LT. Sementara itu, periode aktif angin darat adalah

selama 14 jam, atau 7 jam lebih lama daripada angin laut. Berdasarkan dominasi frekuensi kecepatan

angin diketahui bahwa kecepatan angin laut yang terukur di Stamet Kualanamu relatif lebih kuat

daripada angin darat.

Analisis profil angin diurnal tahun 2016 – 2017 menunjukkan bahwa waktu onset angin laut di

Stamar Belawan adalah 1 jam lebih cepat daripada di Stamet Kualanamu. Selain itu, periode aktif angin

laut di Stamar Belawan adalah 3 jam lebih lama daripada di Stamet Kualanamu. Perbedaan waktu

onset dan periode aktif angin laut ini menunjukkan bahwa pengaruh angin laut terhadap profil angin

permukaan di Stamar Belawan lebih kuat daripada di Stamet Kualanamu. Analisis ini sejalan dengan

hasil analisis profil angin permukaan bulanan.

Profil Angin Komponen Zonal dan Meridional 

Salah satu indikator dalam mengidentifikasi angin darat dan angin laut adalah darimana angin

tersebut bertiup yang dalam meteorologi dilaporkan sebagai arah angin (ddd). Angin merupakan

besaran vektor yang dalam analisisnya dapat dijabarkan dalam bentuk komponen angin zonal (Timur

– Barat) dan meridional (Utara – Selatan). Komponen angin zonal (u) yang bernilai positif berarti arah

angin tersebut dari Barat dan komponen angin meridional (v) yang bernilai positif berarti arah angin

tersebut dari Selatan. Adiyasa (2011) mengamati bahwa pada periode aktif angin laut, nilai komponen

angin zonal dan meridional yang terukur di Stamar Belawan adalah bernilai negatif. Hal ini berarti

pada saat kejadian angin laut, angin yang terukur di Stamar Belawan dominan adalah angin dari

Utara-Timur.
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Pada Gambar di atas, rentang waktu pada kotak persegi biru merupakan periode aktif

kejadian angin laut di Stamar Belawan berdasarkan hasil analisis profil angin permukaan diurnal

(Lampiran 8). Distribusi komponen angin zonal menunjukkan adanya dua pola yang berbeda,

yaitu periode nilai negatif dan positif. Komponen angin zonal bernilai negatif terjadi mulai dari

pukul 10.00 s/d 20.00 LT (Lampiran 10). Nilai negatif pada komponen angin zonal ini berarti

bahwa angin yang terukur adalah dari arah Utara. Hal ini sesuai dengan hasil analisis mawar

angin diurnal di Stamar Belawan (Lampiran 8) yang menunjukkan bahwa angin dari arah Utara

terjadi pada pukul 11.00 – 20.00 LT. Distribusi komponen angin meridional tidak menunjukkan

pola yang jelas antara nilai negatif dan positif. Angin meridional bernilai negatif pertama sekali

pada pukul 11.00 LT dan berakhir pada pukul 21.00 LT, namun nilai negatif ini tidak terjadi dalam

waktu yang berurutan. Berdasarkan analisis komponen angin zonal dan mawar angin permukaan

diketahui bahwa pada rentang waktu pukul 11.00 – 20.00 LT merupakan periode aktif angin laut

di Stamar Belawan. Selain itu, dapat diketahui juga bahwa penggunaan komponen angin

meridional tidak sebaik penggunaan komponen angin zonal dalam mengidentifikasi kejadian

angin laut di Stamar Belawan.
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Gambar Grafik nilai rata-rata komponen angin zonal dan meridional tahun
2016 – 2017 di Stamar Belawan

Berikut ini adalah hasil pengolahan komponen angin zonal dan meridional diurnal tahun 2016 –

2017 di Stamar Belawan dan Stamet Kualanamu.
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Pada nilai komponen angin zonal di Stamet Kualanamu terlihat ada dua pola yang berbeda,

yaitu nilai negatif dan positif (Lampiran 10). Komponen angin zonal bernilai negatif pada pukul

11.00 – 22.00 LT dan bernilai positif pada pukul 23.00 – 10.00 LT. Meskipun pada pukul 07.00 LT

dan 09.00 LT komponen angin zonal bernilai negatif, tetapi hal ini tidak dapat dianggap menjadi

suatu pola karena berdiri sendiri dan/atau tidak berkelanjutan pada jam-jam berikutnya. Pada

periode pukul 11.00 – 22.00 LT diidentifikasi sebagai periode aktif angin laut dengan angin

bergerak dari arah Utara. Pada komponen angin meridional tidak dapat ditemukan dua pola

utama angin yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi periode aktifnya angin laut maupun

angin darat sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan komponen angin zonal untuk

mengidentifikasi angin laut di Stamet Kualanamu lebih baik daripada komponen angin

meridional.

Berdasarkan hasil analisis komponen angin zonal dan meridional di Stamet Belawan dan

Stamet Kualanamu diketahui bahwa waktu onset angin laut di Stamar Belawan adalah pada

sekitar pukul 10.00 LT dan di Stamet Kualanamu adalah pada pukul 11.00 LT. Sementara itu,

untuk periode aktif angin laut di Stamar Belawan adalah selama sekitar 10 jam dan di Stamet

Kualanamu adalah sekitar 11 jam. Hasil analisis ini tidak menunjukkan hal yang jauh berbeda

dengan hasil analisis profil diurnal angin permukaan (Lampiran 8 dan Lampiran 9).

Gambar 4.7 Grafik nilai rata-rata komponen angin zonal dan meridional tahun
2016 – 2017 di Stamet Kualanamu

Pada Gambar di bawah ini, rentang waktu pada kotak persegi biru merupakan periode aktif

kejadian angin laut di Stamet Kualanamu berdasarkan hasil analisis profil angin permukaan

diurnal
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