
5

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anemometer

(sumber:Armagh Observatory, College Hill, 2011)

Gambar 2.1 Anemometer

Anemometer adalah sebuah perangkat untuk mengukur kecepatan angin

dan untuk mengukur arah angin. Anemometer merupakan salah satu instrumen

yang sering digunakan oleh Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika

(BMKG). Kata anemometer berasal dari Bahasa Yunani anemos yang berarti

angin, angin merupakan udara yang bergerak ke segala arah, angin bergerak dari
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suatu tempat menuju ke tempat yang lain. Anemometer ini pertama kali

diperkenalkan oleh Leon Batista Alberti dari italia pada tahun 1450.

Anemometer harus ditempatkan di daerah terbuka. Pada saat tertiup

angin, mangkok yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai arah angin.

Makin besar kecepatan angin meniup mangkok tersebut, makin cepat pula

kecepatan berputarnya piringan mangkok tersebut, makin cepat pula kecepatan

berputarnya piringan mangkok. Dari jumlah putaran dalam satu detik maka dapat

diketahui kecepatan anginnya. Didalam anemometer terdapat alat pencacah yang

akan menghitung kecepatan angin.

2.1.1 Fungsi Anemometer :

1. Mengukur kecepatan angin.

2. Memperikirakan cuaca.

3. Memperkirakan kecepatan dan arah angin.
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2.1.2 Klasifikasi Anemometer

Ada beberapa tipe Anemometer ,yaitu :

a. Anemometer mangkok

(sumber :Armagh Observatory, College Hill, 2011)

Gambar 2.2 Anemometer mangkok

Sensornya terdiri dari tiga atau empat buah mangkok yang dipasang pada

jari-jari yang berpusat pada suatu sumbu vertical atau semua mangkok tersebut

terpasang pada poros vertikal. Seluruh mangkok menghadap kesatu arah

melingkar sehingga bila angin bertiup maka rotor berputar pada arah tetap.
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Kecepatan putar dari rotor tergantung kepada kecepatan tiupan angin. Melalui

suatu system mekanik roda gigi, perputaran rotor mengatur system 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 denga

nakumulasi jarak tempuh tersebut dibagi lama selang waktu pengamatannya.

 Jenis anemometer menurut kecepatan terdiri dari :

•Anemometer piala

Sebuah anemometer sederhana yang diciptakan pada tahun 1846

oleh Dr John Thomas Romney Robinson dari Armagh Observatory.

Anemometer ini terdiri atas tiga cup setengah lingkaran dan terpasang

pada tiap ujung gagang horizontal. Aliran udara melewati masing-masing

cup dan memutar masing-masing tiap gagang horizontal berdasarkan angin

yang datang. Oleh karena itu, menghitung putaran poros selama periode

waktu yang ditetapkan akan menghasilkan kecepatan angin rata-rata. Alat

ini biasa digunakan untuk standar industry dalam penilaian studi sumber

daya angin.
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•Anemometer kincirangin

(sumber: http://www.inteltronics.co.za)

Gambar 2.3 Anemometer KincirAngin

Bentuk lain dari anemometer adalah bentuk kincir angin. Dimana

anemometer ini akan terdorong oleh angin sehingga anemometer tersebut

menghadap arah angin dan memutarkan baling-baling.
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•Anemometer laser Doppler

(sumber: wikimedia.org)

Gambar 2.4 Anemometer laser Doppler

Pada anemometer ini menggunakan sinar cahaya dari laser yang

yang terbagi menjadi dua balok, dengan satu disebarkan dari anemometer.

Partikulat yang mengalir bersama dengan molekul udara dekat tempat

keluar balok mencerminkan, atau backscatter, lampu kembali ke detektor,

di mana ia diukur relatif terhadap sinar laser asli. Ketika partikel-partikel

berada dalam gerakan yang besar, mereka menghasilkan pergeseran

Doppler untuk mengukur kecepatan angin di sinar laser, yang digunakan

untuk menghitung kecepatan partikel udara di sekitar anemometer.
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•Anemometer sonic

(sumber: www.rap.ucar.edu)

Gambar 2.5 Anemometer sonic

Pertama kali dikembangkan pada tahun 1950, menggunakan

gelombang suara ultrasonik untuk mengukur kecepatan angin. Mengukur

kecepatan angin berdasarkan jam terbang sonic pulses antara pasangan

transduser.

•Anemometer bola pingpong

Dibuat berdasarkan bola ping-pong yang melekat pada string.

Ketika angin bertiup, ia menekan dan menggerakan bola, karena bola ping-

pong yang sangat ringan, dapat bergerak dengan mudah dengan angin

yang kecil.
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•Anemometer hot-wire

(sumber: wikipedia.org)

Gambar 2.6 Anemometer hot-wire

Anemometers kawat panas menggunakan kawat yang sangat halus

yang dipanaskan. Udara mengalir melewati kawat memiliki efek

pendinginan pada kawat. Hot-wire Anemometer sangat halus, memiliki

frekuensi-respon yang sangat tinggi dan resolusi spasial baik dibandingkan

dengan metode pengukuran lainnya, dan dengan demikian hampir secara

universal digunakan untuk studi rinci arus turbulen.
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 Jenis anemometer menurut tekanan terdiri dari :

•Anemometer piring

Ini adalah anemometer pertama dan hanya piring datar ditempatkan

dari atas sehingga angin melewati piring. Pada 1450, seniman arsitek Italia

Leon Battista Alberti menemukan anemometer mekanis pertama, pada

tahun 1664 itu kembali ditemukan oleh Robert Hooke ( sering keliru

dianggap sebagai penemu pertama anemometer ). Digunakan pada tempat-

tempat yang tinggi karena berbentuk pelat yang memiliki hasil pengukuran

yang baik pada ketinggian yang lebih tinggi.

•Anemometer tabung

Anemometer James Lind 1775 terdiri dari kaca tabung berbentuk

U yang berisi cairan manometer (pengukur tekanan), dengan salah satu

ujung membungkuk dalam arah horizontal untuk menghadapi angin dan

ujung vertikal lainnya tetap sejajar dengan aliran angin. Anemometer ini

merupakan yang paling praktis dan terkenal. Jika angin bertiup ke dalam

mulut tabung itu menyebabkan peningkatan tekanan pada satu sisi

manometer. Perubahan cairan yang dihasilkan dalam tabung U merupakan

indikasi kecepatan angin.
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b. Anemometer propeller

(sumber: wikipedia.org)

Gambar 2.7 Anemometer Propeller

Anemometer ini mangkoknya terpasang pada poros horizontal.

c. Anemometer tabung bertekanan

Kerja Anemometer ini mengikuti prinsipt abung 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 agro klimatologi dipasang dengan ketinggian

sensor ( mangkok ) 2 meter di atas permukaan tanah. Sebagian besar
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Anemometer ini umumnya tidak dapat merekam kecepatan angin dibawah

1 atau 2 m/s karena ada factor gesekan pada awal putaran.

2.1.3 Prinsip Kerja Anemometer

Gambar 2.8 komponen anemometer

Cara kerja anemometer dari sudut pandang lain yaitu dengan

memanfaatkan rotasi yang terjadi saat angin menggerakan mangkok pada

perangkat ini. Seperti yang sudah diketahui bahwa anemometer mangkok adalah

jenis yang paling banyak digunakan. Initer diri dari beberapa mangkok yang

menempel pada ujung lengan horizontal terpasang pada poros vertikal.

Penangkapan dalam mangkok angin menyebabkan mangkok berputar. poros yang

terhubung keperangkat yang memberikan kecepatan angin dalam mil per jam,

kilometer per jam, atau knot. Poros dihubungkan ke generator listrik, jumlah arus

yang dihasilkan oleh generator bervariasi dengan kecepatan angin.
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Cara kerja anemometer pada jenis terbaru dapat diketahui melalui

anemometer modern yaitu anemometer kincir. Anemometer kincir angin, dalam

hal ini harus sejajar dengan arah angin agar berfungsi dengan benar. Sebuah

baling-baling angin, melekat pada ekor anemometer, didorong sampai baling-

baling menghadap ke angin. Selain itu ada pula anemometer Hot-wire. Sebuah

anemometer Hot-wire menggunakan kawat sangat tipis yang dipanaskan sampai

suhu yang lebih tinggi dari suhu udara di sekitarnya. Elektronik dalam tubuh

instrument menghitung kecepatan angin berdasarkan hambatan listrik dari kawat.

Anemometer jenis ini cuku pakurat untuk menentukan kecepatan angin.

2.2 Angin

2.2.1 Definisi Angin

Angin adalah udara yang bergerak akibat rotasi bumi dan perbedaan

tekanan udara di sekitarnya. Angin bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi

ke bertekanan udara rendah.

Kecepatan angin dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya letak tempat

dimana kecepatan angin di dekat khatulistiwa lebih cepat dari yang jauh dari garis

khatulistiwa. Semakin tinggi tempat, semakin kencang pula angin yang bertiup,

hal ini disebabkan oleh pengaruh gaya gesekan yang menghambat laju udara. Di

permukaan bumi, gunung, pohon, dan topografi yang tidak rata lainnya

memberikan gaya gesekan yang besar. Semakin tinggi suatu tempat, gaya gesekan

ini semakin kecil.

Arah angin ditunjukan oleh arah dari mana angin berasal. Misalnya,

angin utara bertiup dari utara ke selatan. Di bandara, windsocks digunakan untuk
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menunjukan arah angin, tetapi juga dapat digunakan untuk memperkirakan

kecepatan angin dengan sudut gantungnya. Kecepatan angin biasanya diukur

dengan anemometer.

(sumber: konversi.wordpress.com)

Gambar 2.9 Peta potensi angin indonesia

Indonesia seperti kebanyakan negara tropis, memiliki potensi angin yang

rendah. Dari gambar 2.9 dapat dilihat bahwa potensi angin terbesar di Indonesia

terletak di kepulauan Sumba, sumbawa, Lombok dan Bali, yaitu sebesar 6,0 - 6,6

m/s.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan angin, antara lain:

 Gradien Barometris, yaitu bilangan yang menunjukkan perbedaan tekanan

udara dari dua isobar yang jaraknya 111 km. Semakin besar gradient

barometrisnya, makin cepat tiupan anginnya.

 Letak tempat, angin yang bertiup di daerah khatulistiwa bergerak lebih

cepat daripada yang bertiup di non daerah khatulistiwa.

 Tinggi Lokasi, semakin tinggi lokasinya semakin kencang pula angin yang

bertiup. Hal ini disebabkan oleh pengaruh gaya gesekan yang menghambat
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laju udara. Di permukaan bumi, gunung, pohon, dan topografi yang tidak

rata lainnya memberikan gaya gesekan yang besar. Semakin tinggi suatu

tempat, gaya gesekan ini semakin kecil.

 Waktu, Angin bergerak lebih cepat pada siang hari daripada malam hari.

2.2.2 KecepatanAngin

Kecepatan angin adalah jarak tempuh angin atau pergerakan udara per

satuan waktu dan dinyatakan dalamsatuan meter per detik (m/d), kilometer per

jam (km/j), dan mil per jam (mi/j).Satuan mil (mil laut) per jam disebutjuga knot

(kn); 1 kn = 1,85 km/j = 1,151mi/j = 0,514 m/d atau 1 m/d = 2,237 mi/j = 1,944

kn. Kecepatanangin bervariasi dengan ketinggian dari permukaan tanah, sehingga

dikenal adanya profil angin, dimana makin tinggi gerakan angin makin cepat.

Kecepatan angin diukur dengan menggunakan alat yang disebut Anemometer atau

Anemograf.

Tabel 2.1 Skala Beaufort (BMKG,2000)

Skala
Beaufort kategori

Skala satuan Keadaan di
daratan Keadaan di lautan

Km/jam m/s knots

0 Tenang <1 <0,27 0
Asap bergerak
secara vertical

Permukaan laut seperti
kaca

1-3 Lemah <19 <5,27 <10

Angin terasa
di wajah;
daun-daun
berdesir; kincir
angina
bergerak oleh
angin

Riuk kecil terbentuk
namun tidak
pecah; permukaan tetap
seperti kaca

4 Sedang 20-29
5.55-
8,05

11-16
Mengangkat
debu dan

Ombak kecil mulai
memanjang; garis-
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menerbangkan
kertas; cabang
pohon
kecil bergerak

garis buih sering
terbntuk

5
Angin
sejuk

30-39
8,33-
10,83

17-21

Pohon kecil
berayun;
siulan
terdengar pada
kabel telepon;
paying sulit
digunakan

Ombank ukuran
sedang; buih berarak-
arak

6
Angin
kuat

40-50
11,11-
13,88

22-27

Pohon-pohon
bergerak;
terasa sulit
berjalan
melawan arah
angina

Ombak besar mulai
terbentuk, buih tipis
melebar dari
puncaknya, kadnag-
kadang timbul percikan

7
Mendekat
i kencang

51-62
14,16-
17,22

28-33

Ranting-
ranting patah;
semakin sulit
bergerak maju

Laut mulai bergolak,
buih putih mulai
terbawa angin dan
membentukaludr-alur
sesuai arah angina

8 Kencang 63-75
17,5-
20,83

34-40

Kerusakan
bangunan
mulai muncul;
atap rumah
lepas; cabang
yang lebih
besar patah

Gelombang agak tinggi
dan lebih panjang ;
puncak gelombang yang
pecah mulai bergulung;
buih yang terbesar
anginnya semakin jelas
alur-alurnya

9
Kencang

sekali
76-87

21,11-
24,16

41-47

Jarang terjadi
di
daratan; poho
n-pohon
tercabut;
kerusakan
bangunan yang
cukup parah

Gelombang tinggi
terbentuk buih
tebal berlajur-lajur;
puncak gelombang
roboh bergulung-
gulung; percik- percik
air mulai mengganggu
penglihatan

10 Badai 88-102
24,44-
28,33

48-55

Jarang terjadi
di
daratan; poho
n-pohon
tercabut;
kerusakan
bangunan yang
cukup parah

Gelombang sangat
tinggi dengan puncak
memayungi; buh yang
ditimbulkan membentuk
tampal-tampal buih
raksasa yang didorong
angin, seluruh
permukaan laut
memutih; gulungan,
ombak menjadi
dahsyat; penglihatan
terganggu

11
Badai

dahsyat
103-117

28,61-
32,5

56-63
Sangat jarang
terjadi;
kerusakan

Gelombang amat sangat
tinggi (kapal-kapal kecil
sedang
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yang
menyebar luas

terganggu pandangan
karenanya), permukaan
laut tertutup tertutup
penuh tampal-tampal
putih buih karena
seluruh puncak
gelombang
menghamburkan buih
yang terdorong
angina; penglihatan
terganggu

12+
Badai
topan

>118 32,77 >64

Udara tertutup penuh
oleh buih dan percik
air; permukaan laut
memutih penuh oleh
percik-percik air yang
terhanyut
angina; pernglihatan
amat sangat terganggu

2.2.3 Arah angin

Yang dimaksud dengan arah angin adalah arah dari mana tiupan angin

berasal. Bila angin itu datang dari Selatan, maka arah anginnya adalah utara,

datangnya dari laut, dinyatakan angin laut. Arah angin untuk angin di daerah

permukaan biasanya dinyatakan dalam 16 arah kompas yang dikenal dengan

istilah wind rose, sedangkan untuk angin di daerah atas dinyatakan dengan derajat

dimulai dari arah utara bergerak searah jarum jam sampai di arah yang

bersangkutan. Arah angin tiap saat dapat dilihat dari posisi panah angin (wind

vane), atau dari posisi kantong angin (wind sack). Pengamatan dengan kantong

umumnya dilakukan dilapangan terbang. Untuk dapat memberikan petunjukan

arah yang lebih mudah dilihat maka panah angin dihubungkan dengan sistem

aliran listrik sehingga posisi panah angin langsung ditunjukan oleh jarum pada

kotak monitornya. Perkembangan lebih lanjut dari sistem ini menghasilkan
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rekaman pada silinder berpias. Panah angin umumnya dipasang bersama dengan

mangkok anemometer dengan ketinggian 10 meter.

2.3 Uji Linearitas

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel

mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Pengujian Linieritas

berfungsi atau bertujuan untuk mengetahui apakah data tersebut linier ( lurus )

atau tidak linier ( tidak lurus ). Hasil pengujian linieritas yang menunjukkan tidak

linier sama artinya data yang didapatkan dari lapangan menunjukkan bahwa data

yang menjadi alat ukur penelitian untuk mengungkapkan masalah pada setiap

indikator yang dijadikan penelitian kurang konsisten, meskipun indikator -

indikator tersebut masih tercakup dalam satu kesatuan konsep operasional

variabel.

Jika hasil pengujian linieritas menunjukkan hasil yang tidak linier maka

pengolahan data tidak bisa dilanjutkan ke dalam pengukuran pengaruh / hubungan

dan pengujian selanjutnya. Alasannya, data yang didapatkan dari pengujian

lapangan dianggap kurang konsisten untuk meregresikan variabel bebas (X)

dengan variabel terikat (Y).

 Langkah-langkah mencari persamaan regresi linearitas:

1. Menyusun tabel kelompok data variabel X dan Y, dimana variabel X data

diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar

2. Persamaan regresi linearitas dengan rumus

bxaY 
^
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3. .Mencari nilai b dengan rumus:

4. Mencari nilai a dengan rumus

 Langkah-langkah Uji Linearitas:

1. Menyusun tabel kelompok data variabel X dan Y, dimana variabel X data

diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar.

2. Menghitung jumlah kuadrat regresi (JKreg (a)) dengan rumus

3. Menghitung jumlah kuadrat regresi bIa (JKreg bIa) dengan rumus:

4. Menghitung jumlah kuadrat residu (JKres) dengan rumus

5. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi a (RJKreg (a)) dengan rumus

6. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi b/a (RJKreg (b/a) ) dengan

rumus

7. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu (RJK res) dengan rumus

8. Menghitung jumlah kuadrat error (JKE) dengan rumus
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9. Menghitung jumlah kuadrat tuna cocok (JKTC) dengan rumus

10. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok  (RJKTC) dengan rumus

11. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat error (RJKE) dengan rumus

12. Mencari nilai uji F dengan rumus

13. Menentukan kriteria pengukuran: Jika nilai uji F < nilai tabel F, maka

distribusi berpola linier

14. Mencari nilai Ftabel pada taraf signifikansi 95% atau α = 5% menggunakan

rumus : Ftabel =  F(1-á) (db TC, db E) dimana db TC = k-2 (dk pembilang) dan db

E = n-k (dk penyebut)

15. Membandingkan nilai uji F dengan nilai tabel F (lihat tabel distribusi “F”)

kemudian membuat kesimpulan.

2.4 Metode Ekstrapolasi

Ekstrapolasi adalah proses memperkirakan nilai suatu variabel

melampaui interval pengamatan aslinya berdasarkan hubungannya dengan

variabel lainnya. Ekstrapolasi itu mirip dengan interpolasi, yaitu menghasilkan

perkiraan di antara hasil pengamatan yang diketahui, namun ekstrapolasi itu

rentan terhadap ketakpastian yang lebih tinggi dan terhadap risiko yang lebih

tinggi dalam menghasilkan hasil yang tidak bermakna. Ekstrapolasi dapat juga

berarti memperluas metode, yaitu dengan mengasumsikan metode yang mirip

EresTC JKJKJK 

2


k

JK
RJK TC

TC

kn

JK
RJK E

E 


E

TC

RJK

RJK
F 



24

dapat diaplikasikan. Ekstrapolasi juga dapat diterapkan pada pengalaman manusia

untuk memproyeksikan atau memperluas wawasan dari pengalaman yang telah

dialami ke dalam bidang yang tidak diketahui atau belum pernah dialami

sebelumnya agar dapat mengetahui (biasanya bersifat dugaan) hal yang belum

diketahui itu.

Metode ekstrapolasi dapat di hitung dengan persamaan = + 	 .

Dimana adalah variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi yang di

urutkan dari yang terkecil sampai terbesar (ketinggian anemometer), dan adalah

variabel terikat atau variabel yang di pengaruhi (kecepatan angin).

1. Nilai dapat di hitung dengan persamaan:= 	 .

Dimana :								 = 	∑ − 	∑ 	.∑
= 	∑ − 	 ∑

2. Nilai dapat di hitung dengan persamaan := 	 − 	
Keterangan : = nilai rata-rata dari jumlah variabel .

= nilai rata-rata dari jumlah variabel .

3. Setelah mendapatkan nilai dan nilai , maka langkah selanjutnya adalah

memasukan persamaan rumus = + 	 .


