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Skala Iklim

Iklim diterjemahkan secara bebas sebagai “rata-rata cuaca”

Perbedaan skala spasial iklim: 
1. Iklim mikro – di dekat permukaan tanah di halaman/pekarangan rumah
2. Iklim meso – pada tanah lapang (beberapa kilometer persegi) 
3. Iklim makro – mencakup satu negara atau satu negara bagian
4. Iklim global – mencakup seluruh bumi 

Kendali Iklim (Climate Controls)

1. Intensitas radiasi matahari dan variasinya terhadap lintang tempat
2. Distribusi darat dan lautan
3. Arus laut
4. Prevailing winds
5. Posisi dari sistem tekanan tinggi dan tekanan rendah
6. Halangan pegunungan
7. Ketinggian tempat
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Klasifikasi Iklim

o Klasifikasi iklim merupakan pengelompokan iklim yang
memiliki tipe mirip

o Klasifikasi mempermudah kita untuk memahami
penyebab tipe iklim tersebut

o Klasifikasi dapat mempermudah kita untuk mempelajari
pengaruh yang kita harapkan dari iklim
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Penentuan Klasifikasi

Klasifikasi Iklim dilakukan dengan cara seperti berikut ini :

o Pilih elemen yang ingin dijadikan dasar klasifikasi:

- temperatur

- presipitasi

- elemen iklim yang lain

o Tentukan nilai ambang batasnya
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Tipe Utama Klasifikasi

Terdapat dua tipe utama klasifikasi iklim, yaitu :

o Empiris

- diutamakan pada pengaruh dari iklim tersebut

- merangkum banyak informasi dengan cara yang
sederhana

o Genetis

- diutamakan pada penyebab iklim

- bermanfaat dalam memahami mengapa suatu wilayah
memiliki tipe iklim seperti itu, dan kondisi alam, serta
pengaruh dari perubahan iklim
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Sistem klasifikasi iklim:
Tidak ada aturan yang ketat untuk mendefinisikan iklim di bumi karena
klasifikasi iklim bergantung pada perbedaan kombinasi dari faktor-faktor dan
elemen iklim. Hal ini menjelaskan mengapa terdapat begitu banyak solusi yang
dikemukakan berdasarkan kombinasi dari berbagai tipe.

yang paling penting adalah:
1. Klasifikasi zonal memperhitungkan pengaruh radiasi matahari atau

temperatur permukaan Bumi;
2. Klasifikasi faktor dominan atau faktor batas, berdasarkan pada faktor

utama, seperti pada kekeringan (aridity) atau kelembaban (humidity), yang
dapat membatasi proses-proses kehidupan;

3. Klasifikasi genetis, atas dasar elemen-elemen sirkulasi atmosfer atau rata-
rata distribusi musiman dari massa udara;

4. Klasifikasi kuantitatif, dengan memperhitungkan temperatur dan curah
hujan dan efek gabungannya terhadap lingkungan biologi. Klasifikasi
kuantitaif, seperti Sistem Iklim Köppen and Sistem Iklim Thornthwaite
merupakan sistem klasifikasi iklim yang paling rasional saat ini.

http://www.italocorotondo.it/tequila/module1/climate/quantitative_climate_classification.htm
http://www.italocorotondo.it/tequila/module1/climate/quantitative_climate_classification.htm#Thornthwaite’s climatic system


Permasalahan Klasifikasi

Permasalahan pada Klasifikasi Empiris :

o kekurangan data

tidak selalu tersedia data yang cukup dan lengkap dari
temperatur, presipitasi, dsb

o batas yang tajam

zona transisi antara wilayah iklim yang berbeda tidak
terwakili

Permasalahan pada Klasifikasi Genetis :

o tidak ada batas yang jelas

o tidak memberikan informasi yang spesifik tentang variabel
iklim yang penting

contohnya, jumlah presipitasi atau nilai temperatur.
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Klasifikasi Iklim De Martonne

 De Martonne membuat klasifikasi iklim berdasarkan
durasi periode kering selama satu tahun. Indeks
kekeringan (A, aridity indeks) dari suatu tempat
ditentukan menggunakan formula berikut:

A = [P/(T+10) + 12p/(t+10)]/2

 dimana P merupakan presipitasi tahunan; T adalah rata-
rata temperatur tahunan, p presipitasi di bulan terkering,
dan t adalah rata-rata temperatur pada bulan terkering.
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Klasifikasi Iklim De Martonne

 Berdasarkan indeks kekeringan dari De Martonne, 
terdapat 6 tipe iklim sbb :
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Tipe Iklim Nilai indeks kekeringan

very dry; * 0-5

dry; ** 5-12

semiarid; *** 15-20

subhumid; 20-30

humid; 30-60

very humid; over 60

*= desert; **= steppe; ***= 

Mediterranean type



Klasifikasi Iklim Thornthwaite

 dibuat pada tahun 1948

 diutamakan untuk pertumbuhan tanaman

 menggunakan indeks kelembaban dan temperatur

manfaat presipitasi dan kelembaban bagi pertumbuhan
tanaman
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Klasifikasi Iklim Thornthwaite



Klasifikasi Iklim Thornthwaite
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Klasifikasi Iklim Koeppen

 merupakan contoh dari klasifikasi empiris

 pertama kali diperkenalkan pada 1918 oleh Koeppen
seorang ahli botani

 membantu kita untuk memahami pola distribusi vegetasi

 menggunakan nilai rata-rata temperatur dan presipitasi
tahunan

 masing-masing wilayah diberikan oleh 2 hingga 3 karakter

major types (Klasifikasi orde pertama ) dan sub-types
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Klasifikasi Iklim Koeppen
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Kriteria klasifikasi tipe iklim utama dalam 
sistem Koeppen modifikasi

Letter Kriteria

A Rata-rata temperatur pada bulan terdingin 18°C atau lebih tinggi

f Presipitasi pada bulan terkering sekurang-kurangnya 6 cm

m Presipitasi pada bulan terkering< 6 cm tapi >= 10 - r/25

w Presipitasi pada bulan terkering< 10 - r/25

B 70% atau lebih presipitasi tahunan jatuh pada 6 bulan yang lebih hangat dan r < 2t + 28
70% atau lebih presipitasi tahunan jatuh pada 6 bulan yang lebih dingin dan r < 2t
Tidak ada presipitasi setengah tahun yang lebih besar dari 70% presipitasi tahunan dan r <
2t + 14

W r < 1/2 batas atas syarat yang dapat diterapkan untuk B

S r < batas atas untuk B namun lebih dari ½ jumlah

h t > 18°C

k t < 18°C



Letter Kriteria

C Rata-rata temperatur pada bulan terhangat > 10°C dan bulan terdingin antara 18° and 0°C

s Presipitasi pada bulan terkering dari ½ tahun di musim panas kurang dari 4 cm dan < 1/3 
dari jumlah presipitasi di bulan terbasah pada musim dingin

w Presipitasi di bulan terkering pada setengah tahun di musim dingin < 1/10 dari jumlah 
presipitasi di bulan terbasah pada musim panas

f Presipitasi tidak memenuhi kondisi s atau w

a Rata-rata temperatur pada bulan terhangat 22°C atau lebih

b Rata-rata temperatur pada masing-masing bulan pada 4 bulan 10°C atau lebih; temperatur 
pada bulan terhangat dibawah 22°C

c Rata-rata temperatur satu hingga bulan 10°C atau lebih ; temperatur pada bulan terhangat 
dibawah 22°C



Letter Kriteria

D Rata-rata temperatur pada bulan terhangat > 10°C dan pada bulan terdingin 0°C atau 
dibawahnya

s Same as under C

w Same as under C

f Same as under C

a Same as under C

b Same as under C

c Same as under C

d Rata-rata temperatur pada bulan terdingin dibawah - 38°C 

E Rata-rata temperatur pada bulan terhangat sama dengan atau dibawah 10°C

T Rata-rata temperatur pada bulan terhangat antara 10° dan 0°C

F Rata-rata temperatur pada bulan terhangat 0°C atau dibawahnya

H Syarat temperatur sama dgn E namun bergantung pd ketinggian (umumnya diatas 1500 m)

* t = rata-rata temperatur tahunan (°C); r = rata-rata presipitasi tahunan (cm).





Klasifikasi Iklim Koeppen
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Klasifikasi Iklim Koeppen



Lat/Long = 3.39o S, 73.18o W
Rata-rata temperatur Tahunan (oC) = 26.1
Range temperatur tahunan (oC) = 1.4
Total presipitasi tahunan (mm) = 2879.2
Presipitasi pada musim panas (mm) =1583
Presipitasi pada musim dingin (mm) = 1294.7

Tropical Rainforest (Af)/Hutan Hujan Tropis
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Distribusi Geografis
Amazon Basin, Congo River Basin, Pantai Timur Amerika Tengah, Pantai timur
dan pedalaman Brazil, Pantai timur Madagaskar, Malaysia, Indonesia, Filipina.

Faktor Kontrol
Insolasi sepanjang tahun dan presipitasi di wilayah ITCZ
Kenaikan udara angin pasat disekitar pantai
mE air masses.

Karakteristik
Temperatur tinggi yang konstan.
Panjang hari yang sama.
Range temperatur terendah dari berbagai tipe iklim.
Distribusi yang merata dari heavy precipitation.
Banyak tutupan awan dan kelembaban yang tinggi
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TropicalMonsoonClimate(Am)/IklimMonsunTropis

Lat/Long =12.53o N, 74.52o E 
Rata-rata temperatur Tahunan (oC) = 27.05
Range temperatur tahunan (oC) = 3.6
Total presipitasi tahunan (mm) = 3409.2
Presipitasi pada musim panas (mm) = 3115.9
Presipitasi pada musim dingin (mm) = 293.3
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Distribusi Geografis
Area pantai India bagian Barat Daya, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar (Burma),
Southwestern Africa, French Guiana, Brazil bagian Timur Laut dan Barat Laut.

Faktor Kontrol
Pergerakan udara ke arah pantai pada saat musim panas (Summer onshore)/ ke
arah lepas pantai saat musim dingin (winter offshore) yang berkaitan dengan
pergeseran ITCZ atau sirkulasi monsun.
mE air masses during high-sun; stable mT or cT -> low-sun

Karakteristik
Heavy high-sun rain; short low-sun drought.
Temperatur tertinggi sesaat sebelum periode hujan.
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Wet Dry Tropical Climate (Aw)

Lat/Long = 14o N; 17o W 
Rata-rata temperatur Tahunan (oC) = 24.5 
Range temperatur tahunan (oC) = 7.1 
Total presipitasi tahunan (mm) = 578 
Presipitasi pada musim panas (mm) = 516
Presipitasi pada musim dingin (mm) = 62
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Tropical Desert Climate (BWh) 

Lat/Long = 27.7o N; 8.1o W 
Rata-rata temperatur Tahunan (oC) = 22.8 
Range temperatur tahunan (oC) = 21.2
Total presipitasi tahunan (mm) = 43.8
Presipitasi pada musim panas (mm) = 11.8
Presipitasi pada musim dingin (mm) = 32
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Distribusi Geografis
Kawasan pantai Chile and Peru, southern Argentina, southwest Africa, north Africa,
Arabia, Iran, Pakistan, and western India; Baja California and interior Mexico

Faktor Kontrol
Sirkulasi subtropis yang tinggi, turun, dan cenderung divergen/menyebar
Berlokasi pada kawasan yg memiliki curah hujan yang sedikit
cT air masses

Karakteristik
Biasanya terdapat pada wilayah terkering, Rata-rata temperatur tahunan di atas
64.4o F (18oC), Kelembaban relatif rendah, Curah hujan yang sangat rendah,
Persentase penyinaran matahari yang paling tinggi diantara tipe-tipe iklim lainnya,
Range temperatur harian yang besar, Temperatur saat siang hari paling tinggi
diantara tipe iklim lainnya, Presipitasi tahunan lebih kecil dari evapotranspirasi
potensial tahunan ME 2112 -- Zadrach L. Dupe



Tropical Steppe Climate (BSh) 

Lat/Long = 16.25oS N; 133.3o
Rata-rata temperatur Tahunan (oC) = 26.5
Range temperatur tahunan (oC) = 10
Total presipitasi tahunan (mm) = 536.2
Presipitasi pada musim panas (mm) = 500
Presipitasi pada musim dingin (mm) = 36.2
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Distribusi Geografis
di kawasan sekitar padang/gurun pasir khususnya di :
Australia, Afrika utara dan selatan, Asia barat daya, Argentina, United States 
bagian barat 

Faktor Kontrol
Sirkulasi subtropis yang tinggi, turun, dan cenderung divergen/menyebar 
Berlokasi pada kawasan yg memiliki curah hujan yang sedikit 
cT;mT 

Karakteristik
Semiarid 
Distribusi curah hujan tahunan mirip dengan iklim lembab terdekat
Presipitasi tahunan lebih dari setengah namun lebih kecil dari evapotranspirasi 
potensial tahunan
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Humid Subtropical Climate (Cfa)

Latitude/Longitude = 35o N; 90o W
Rata-rata temperatur Tahunan (oC) = 17
Range temperatur tahunan (oC) = 22
Total presipitasi tahunan (mm) = 1222
Presipitasi pada musim panas (mm) = 536
Presipitasi pada musim dingin (mm) = 686 
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Distribusi Geografis
Southeastern U.S., Southeastern South America; Coastal southeast South Africa; 
Eastern Australia; Eastern Asia from northern India through south China to Japan 

Faktor Kontrol
Berlokasi pada daratan bagian timur antara 20o and 40o LU dan LS
Lembab (mTu air masses) pergerakan udara ke arah pantai (onshore) di musim 
panas. 
Badai siklon di musim dingin (cP air masses) 

Karakteristik
Kelembaban tinggi; Saat musim panas mirip dengan humid tropics. 
Berlapis es dengan massa udara kutub saat musim dingin. 
Presipitasi 25 hingga 100, semakin berkurang ke arah daratan. 
Untuk wilayah Asia terdapat pengaruh Monsun. 
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Mediterranean or Dry Summer
Subtropical Climate (Csa, Csb)

Latitude/Longitude = 37.45o N; 122.26o W 
Rata-rata temperatur Tahunan (oC) = 13.75 
Range temperatur tahunan (oC) = 9
Total presipitasi tahunan (mm) = 475
Presipitasi pada musim panas (mm) = 54
Presipitasi pada musim dingin (mm) = 421
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Distribusi Geografis
Central California, Central Chile
Daerah perbatasan laut Mediterranean, Dataran tinggi Iranian, Area Capetown area
di Afrika Selatan, Australia bagian Barat Daya

Faktor Kontrol
Lokasi pantai barat antara 30o dan 40o LU & LS, Pertukaran arus antara Subtropical
High di musim panas dan Polar Front/Westerlies di musim dingin, Presipitasi
Cyclonic selama musim dingin
Summer air masses: mTs, cT ; Winter air masses: mT, mP, cP

Karakteristik
Mild (Sejuk), musim dingin yang basah, musim panas yang panas dan kering di
daratan pedalaman, Dingin, Area pantai sering berkabut, Persentase sunshine yang
tinggi, Range temperatur harian yang tinggi saat summer, Terdapat bahaya frost
selama winter ME 2112 -- Zadrach L. Dupe



Humid Continental Climate (Dfa, Dfb)

Latitude/Longitude = 41.9o N; 87.5o W
Rata-rata temperatur Tahunan (oC) = 10.3 
Range temperatur tahunan (oC) = 29.2
Total presipitasi tahunan (mm) = 904.4
Presipitasi pada musim panas (mm) = 545.5
Presipitasi pada musim dingin (mm) = 358.9
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Distribusi Geografis
Warm Summer Subtype :Eastern and Midwestern U.S. from Atlantic coast to 100th
meridian, East central Europe, Northern China, Northern Korea.
Cool Summer Subtype : New England, Great Lakes region, South and central
Canada, Scandinavia, eastern Europe, Russia.

Faktor Kontrol
Siklonik, Sistem badai front kutub, Angin baratan mendominasi, Kontinental,
Antisiklon polar pd musim dingin; cP,mT,mP modified,cA(rare but on poleward
limits) air masses

Karakteristik
Warm Summer Subtype : Musim panas yg hangat;terkadang winter cold waves,
Range suhu tahunan besar,Cuacanya bervariasi. Cool Summer Subtype : Musim
panas sedang; Musim dingin yg panjang, Range suhu tahunan besar, Cuacanya
bervariasi, presipitasinya lebih sedikit dibanding pd warm summer subtype.



Marine West Coast Climate (Cfb) 

Latitude/Longitude = 41.9o N; 87.5o W
Rata-rata temperatur Tahunan (oC) = 9.8
Range temperatur tahunan (oC) = 16
Total presipitasi tahunan (mm) = 1048
Presipitasi pada musim panas (mm) = 277
Presipitasi pada musim dingin (mm) = 771

Latitude/Longitude = 51.3oN; .07o W
Rata-rata temperatur Tahunan (oC) =10.4
Range temperatur tahunan (oC) = 14
Total presipitasi tahunan (mm) = 595
Presipitasi pada musim panas (mm) = 295
Presipitasi pada musim dingin (mm) = 300
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Distribusi geografis
Coastal Oregon, Washington, British Columbia,
and southern Alaska, Southern Chile; interior
South Africa, Southeast Australia and New
Zealand, Northwest Europe

Faktor Kontrol
Berlokasi pd daratan bagian barat juga daerah
pedalaman Eropa yang berorientasi pd timur-
barat pegunungan, Arus hangat disepanjang
pantai, Windward orographic mempengaruhi
Amerika Utara.

Karakteristik
Musim dingin dan panas yg sejuk
Range temperatur tahunan yg rendah
Terdapat banyak tutupan awan; kelembaban tinggi. 
Sering terjadi badai siklon, dengan hujan, drizzle (gerimis), dan kabut. 
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Midlatitude Desert Climate (BWk) 

Latitude/Longitude = 32.65o N; 114.6o W 
Rata-rata temperatur Tahunan (oC) = 22.8
Range temperatur tahunan (oC) = 20.5
Total presipitasi tahunan (mm) = 79.3
Presipitasi pada musim panas (mm) = 30.6
Presipitasi pada musim dingin (mm) = 48.7
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Distribusi Geografis
Pedalaman Asia dan Pedalaman bagian barat U.S.

Faktor Kontrol
Berlokasi pada daratan yg curah hujannya sedikit
Subtropical high pressure atau high pressure ridging
cT air mass during summer.
mTs air masse; cP air masses especially on northern limits.

Karakteristik
Aridity; kelembaban relatif rendah.
Curah hujan tidak menentu.
Prosentase penyinaran matahari yang tinggi.
Range temperatur yang lebih tinggi dari Tropical Desert.
Presipitasi lebih besar dari Tropical Desert.
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Midlatitude Steppe (BSk) 

Rata-rata temperatur Tahunan (oC) = 6.1
Range temperatur tahunan (oC) = 35.5
Total presipitasi tahunan (mm) = 404.6
Presipitasi pada musim panas (mm) = 362.8
Presipitasi pada musim dingin (mm) = 44.1
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Distribusi Geografis
Pedalaman Asia; Bagian barat U.S.

Faktor Kontrol
Faktor utama sama seperti deserts;
Merupakan transisi ke humid climates;
Dipengaruhi oleh Leeward orographic (rainshadow), serta orografi di daerah
bayangan hujan.

Karakteristik
Semiarid
Distribusi curah hujan mendekati humid climate
Suhu bervariasi sesuai dengan latitude, elevation, and continentality
Range temperatur lebih besar dari Tropical Steppe
Presipitasi lebih besar dari Tropical Steppe
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Subarctic Climate (Dfc, Dfd) 

Latitude/Longitude = 62.1o N; 129.49o W 
Rata-rata temperatur Tahunan (oC) = -10.08
Range temperatur tahunan (oC) = 63
Total presipitasi tahunan (mm) = 213
Presipitasi pada musim panas (mm) = 157
Presipitasi pada musim dingin (mm) = 56
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Distribusi Geografi
Bagian utara Amerika Utara dari Newfoundland hingga Alaska; Bagian utara
Eurasia dari Scandinavia dan sebagian besar Siberia; dan hampir tidak terdapat di
belahan bumi selatan (BBS).

Faktor Kontrol
Terletak di lintang menengah ke atas (50o to 70o ).
Angin baratan saat summer; antisiklon polar yang kuat dan angin timuran saat
winter.
Kadang-kadang terdapat badai tropis, Extreme continentality.
Massa udara cP, cA, mP

Karakteristik
Musim panas yang dingin dan singkat; Musim dingin yang sangat dingin dan
panjang, Range temperatur tahunan yang paling besar, memiliki suhu terendah
(selain Antartika). ME 2112 -- Zadrach L. Dupe



Tundra Climate (ET)

Latitude/Longitude = 71.2o N; 156o W 
Rata-rata temperatur Tahunan (oC) = -12.7o 
Range temperatur tahunan (oC) = 32
Total presipitasi tahunan (mm) = 110
Presipitasi pada musim panas (mm) = 74
Presipitasi pada musim dingin (mm) = 36
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Distribusi Geografis
Perbatasan Lautan Arktik dan Amerika Utara;
Greenland dan Eurasia;
Antarctic Peninsulas;
Beberapa pulau di kutub.

Faktor Kontrol
Terletak di lintang tinggi;
Subsidensi dan divergensi dari polar anticylone
Arctic front cyclones
cA, mP, cP

Karakteristik
"Summer-less"; rata-rata 9 bulan dengan suhu di bawah titik beku.
Evaporasi rendah; presipitasi biasanya di bawah 10 inci.
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Ice Cap Climate (EF) 

Latitude/Longitude = 77o S; 166o E 
Rata-rata temperatur Tahunan (oC) = -17 
Range temperatur tahunan (oC) = 23
Total presipitasi tahunan (mm) = 7.8
Presipitasi pada musim panas (mm) = 3.7
Presipitasi pada musim dingin (mm) = 4.1
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Distribusi Geografis
Antartika
pedalaman Greenland
Bagian yang telah membeku secara permanen dari Samudera Arktik dan pulau-
pulau disekitarnya

Faktor Kontrol
Berlokasi di bagian pedalaman lintang tinggi serta massa daratan.
Pengaruh tahunan dari polar anticyclone.
Tutupan es – albedo tinggi
Massa udara cP, cA

Karakteristik
Summerless; sepanjang bulan dingin.
Memiliki suhu terdingin di dunia.
Jumlah presipitasi yang sangat kecil, dan Berangin ME 2112 -- Zadrach L. Dupe


