
 

 

  

ANALISIS PENGELOMPOKAN DATA POLUTAN KABUT ASAP 

KEBAKARAN LAHAN GAMBUT DI SUMATRA MENGGUNAKAN 

ALGORITME K-MEANS DAN OPENAIR 

 
 

SHAFIRA FANNI 

DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER  

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  

INSTITUT PERTANIAN BOGOR  

BOGOR  

2017 



 

 

  



 

 

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN 

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Analisis Pengelompokan 

Data Polutan Kabut Asap Kebakaran Lahan Gambut di Sumatra Menggunakan 

Algoritme K-Means dan Openair adalah benar karya saya dengan arahan dari 

komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan 

tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang 

diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks 

dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.  

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut 

Pertanian Bogor. 

Bogor, Juli 2017 

 

Shafira Fanni 

NIM G64130031 

  



 

 

ABSTRAK 

SHAFIRA FANNI. Analisis Pengelompokan Data Polutan Kabut Asap Kebakaran 

Lahan Gambut di Sumatra Menggunakan Algoritme K-Means dan Openair. 

Dibimbing oleh IMAS SUKAESIH SITANGGANG.  

 

Kabut asap dari kebakaran lahan gambut dapat menyebar hingga ke 

pemukiman penduduk dan membawa polutan yang dapat menurunkan kualitas 

udara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelompok 

konsentrasi polutan dari kabut asap kebakaran lahan gambut di Sumatra 

menggunakan Openair dan algoritme k-means pada bulan Juli–November 2015. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CO2 memiliki konsentrasi  tertinggi dan PM2.5 

memiliki konsentrasi yang terendah. Tingkat konsentrasi polutan tinggi paling 

banyak terjadi pada bulan Oktober 2015. Clustering menggunakan algoritme k-

means menghasilkan rata-rata konsentrasi polutan tertinggi pada cluster 1 yang 

terjadi di wilayah Sumatra Selatan. Rata-rata konsentrasi CO sebesar 102 026.1 

µg/m2s, CO2 sebesar 827 382.9 µg/m2s, CH4 sebesar 10 105.44 µg/m2s, NH3 

sebesar 9 677.902 µg/m2s, dan PM2.5 sebesar 4 398.976 µg/m2s. Perbandingan 

antara visualisasi polutan di cluster 1–5 dan sebaran titik panas menunjukkan 

bahwa tingkat konsentrasi polutan yang tinggi memang dipengaruhi oleh kabut asap 

yang tebal di wilayah tersebut. Kerapatan titik panas menunjukkan potensi tinggi 

terjadinya kebakaran lahan gambut yang menimbulkan kabut asap yang tebal. 

Kata kunci: algoritme k-means, clustering, Openair, polutan, titik panas 

 

ABSTRACT 

 

SHAFIRA FANNI. Pollutant Data Group Analysis of Haze in Sumatra Peatland 

Fires Using K-Means Algorithm and Openair. Supervised by IMAS SUKAESIH 

SITANGGANG. 

        

The haze that is caused by peatland fires  can spread to settlements and bring 

pollutants that can degrade the air quality. Therefore, this research aims to analyze 

pollutant concentration clusters of haze from peat fires in Sumatra using Openair 

and the k-means algorithm on July–November 2015. The results showed that CO2 

have the highest concentration and PM2.5 have the lowest concentration. High level 

of pollutant concentration were most occured in October 2015. The clustering using 

the k-means algorithm  produces the highest average pollutant concentration in 

cluster 1 that was located at the South of Sumatra. Average concentration of CO is 

102 026.1 µg/m2s, CO2 is 827 382.9 µg/m2s, CH4 is 10 105.44 µg/m2s, NH3 is 

9 677.902 µg/m2s, and PM2.5 is 4 398.976 µg/m2s. A comparison between the 

visualization of pollutants in cluster 1–5 and hotspots distribution  indicates that 

high levels of pollutant concentrations are influenced by heavy haze in the region. 

High density of hostspots indicates the high potency of peatland fires that cause 

heavy haze. 

Keywords: clustering, hotspots, k-means algorithm, Openair, pollutant 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Indonesia memiliki hamparan lahan gambut yang sangat luas, yaitu 

14 905 574 ha (Haryono et al. 2011). Penyebarannya secara umum terdapat di 

Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Luasnya lahan tersebut tentunya membutuhkan 

perhatian agar tidak terbengkalai, sehingga kelestarian lahan gambut dapat dijaga 

dari hal-hal yang dapat merusak seperti kebakaran. Wilayah lahan gambut yang 

sering terbakar adalah di Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan 

Sebesar 99% kebakaran lahan di Indonesia disebabkan oleh ulah manusia 

(Adinugroho et al. 2005). Lahan gambut yang sudah terbakar sulit untuk 

dipadamkan, karena lahan dapat terbakar hingga kedalaman tertentu dan tidak 

terlihat dari permukaan. Bara api di bawah permukaan tanah yang tampak sudah 

padam, secara lambat dapat menyala kembali dan sulit untuk dideteksi. 

Lahan gambut yang terus terbakar menghasilkan asap pekat yang dapat 

menyebar puluhan kilometer dari lokasi kebakaran hingga sampai ke pemukiman 

penduduk. Pada kebakaran hutan tahun 1997, asap menyebabkan penyakit 

pernafasan, asma, bronkitis, pneumonia, penyakit kulit, dan iritasi dengan lebih dari 

127 ribu kasus yang terjadi di Kalimantan dan Sumatra (Adinugroho et al. 2005). 

Selain itu pada kasus kebakaran lahan gambut tahun 2015, dampak asap pada 

Provinsi Riau menimbulkan penyakit ISPA dengan proporsi sebesar 83.92%, 

penyakit kulit 6.07%, penyakit mata 4.83%, peyakit asma 3.83%, dan pneumonia 

sebesar 1.34% (Kemenkes 2015).  

Pengetahuan mengenai trajectory pattern mining pada kabut asap dapat 

digunakan untuk mengetahui sebaran asap dan konsentrasi polutan dari asap 

kebakaran lahan gambut di suatu wilayah. Beberapa penelitian tentang trajectory 

pattern mining telah dilakukan sebelumnya. Penelitian oleh Ni’am et al. (2017) 

menggunakan HYSPLIT untuk mendapatkan konsentrasi CO dan CO2 dari data 

emisi dan karakteristik polutan pada kebakaran lahan gambut di Sumatra. Ni’am et 

al. (2017) juga melakukan clustering terhadap konsentrasi polutan tersebut 

menggunakan algoritme k-means untuk mendapatkan wilayah persebaran kabut 

asap. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa asap kebakaran lahan gambut 

menyebar ke arah barat, barat laut, timur, timur laut, dan utara dari Provinsi Riau 

dengan konsentrasi polutan tertinggi adalah CO2. Penelitian lain oleh Khairat et al. 

(2017) menggunakan HYSPLIT untuk mendapatkan lokasi trayektori kabut asap 

dari kebakaran lahan gambut di Provinsi Riau. Penelitian tersebut menggunakan 

algoritme DBSCAN dan algoritme k-means untuk mengelompokkan pola 

trayektori kabut asap berdasarkan arah pergerakan. Hasil penelitian tersebut 

mendapatkan 4 887 lokasi trayektori kabut asap yang cendrung bergerak ke arah 

timur laut dan barat laut dengan rata-rata ketinggian kabut asap terkecil sebesar 

23.554 m AGL. 

Openair merupakan sebuah package dalam Bahasa pemograman R untuk 

analisis data polusi udara. Penelitian menggunakan Openair dilakukan oleh 

Habeebullah (2015) mengenai karakterisasi NO2 dalam studi kasus di Makkah, 

Arab Saudi. Tujuan penelitian tersebut adalah melakukan analisis variasi temporal 

dan asosiasi NO2 dengan parameter meteorologi, yaitu temperatur, kecepatan angin, 
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dan arah angin. Data NO2 diambil dari stasiun monitoring Presidency of 

Meteorology and Environment (PME) dan Masfalah di Saudi Arabia. Openair 

digunakan untuk memvisualisasikan efek dari kecepatan dan arah angin terhadap 

konsentrasi NO2 menggunakan polar plot. Hasilnya menunjukkan bahwa 

konsentrasi NO2 tinggi terjadi saat kecepatan angin rendah, sedangkan arah angin 

mempengaruhi sumber emisi. Visualisasi polat plot menunjukkan saat arah angin 

berasal dari selatan dan kecepatan angin ≥ 2 m/s, konsentrasi NO2 pada stasiun PME 

lebih rendah daripada stasiun Masfalah di Arab Saudi. 

HYSPLIT merupakan suatu model yang digunakan untuk memprediksi 

trayektori, dispersi, dan konsentrasi polutan. Model ini memiliki tiga jenis proyeksi 

yang penggunaannya tergantung pada latitude asal, yaitu polar stereographic 

projection, mercator projection, dan lambert projection. Plot konsentrasi polutan 

yang dihasilkan biasanya berupa informasi tingkat konsentrasi polutan yang 

digabungkan atau dibagi berdasarkan tahun, bulan, hari, dan jam (Carslaw 2015). 

Sementara itu, Openair memiliki berbagai macam plot untuk analisis konsentrasi 

polutan di udara dan package mapproj yang menyediakan berbagai map projection 

yang berbeda. Fungsi type dalam Openair juga memungkinkan data dapat dibagi 

berdasarkan tahun, musim, bulan, hari, jam, kelompok polutan, dan berbagai 

variabel lainnya (Carslaw 2015). 

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Openair untuk menganalisis data 

polutan asap kebakaran lahan gambut di Sumatra yang dikelompokkan 

menggunakan algoritme k-means. Kemudian, kelompok konsentrasi polutan 

dianalisis berdasarkan persebaran titik panas. Hasil analisis terhadap sebaran 

konsentrasi polutan yang dihasilkan diharapkan dapat membantu untuk 

meminimalkan dampak asap kebakaran lahan pada wilayah yang terkena 

pergerakan kabut asap. 

 

 

Perumusan Masalah 

Kabut asap hasil kebakaran lahan gambut membawa berbagai macam polutan 

seperti CO2, CO, NOx, NO2, SO2, dan partikel pencemar (PM10 dan PM2.5). Kualitas 

udara akan menurun seiring dengan seberapa besar konsentrasi polutan yang 

dibawa kabut asap dan akan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1 Bagaimana menentukan pengelompokan konsentrasi polutan kabut asap akibat 

kebakaran lahan gambut di Sumatra? 

2 Bagaimana memanfaatkan package Openair untuk visualisasi data polutan dan 

kelompok polutan? 

3 Bagaimana menganalisis penyebaran konsentrasi polutan kabut asap di Sumatra 

berdasarkan persebaran titik panas? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1 Mengelompokkan data polutan kabut asap dari kebakaran lahan gambut di 

Sumatra. 
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2 Visualisasi ringkasan data polutan dan kelompok polutan menggunakan 

package Openair dalam bahasa pemrograman R. 

3 Analisis kelompok konsentrasi polutan berdasarkan persebaran titik panas. 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat menghasilkan analisis terhadap tingkat konsentrasi 

polutan  dan penyebaran konsentrasi polutan berdasarkan persebaran titik panas 

pada polutan kabut asap akibat kebakaran lahan gambut di Sumatra. Pengetahuan 

mengenai polutan yang terkandung di dalam kabut asap diharapkan dapat 

membantu pihak terkait untuk meminimalkan dampak buruk dari polutan kabut 

asap kebakaran lahan gambut. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah penelitian ini menganalisis data polutan 

kabut asap akibat kebakaran lahan gambut di Sumatra, tidak termasuk arah 

pergerakan dari kabut asap. 

1 Penelitian ini menganalisis data polutan kabut asap akibat kebakaran lahan 

gambut di Sumatra, tidak termasuk arah pergerakan dari kabut asap. 

2 Polutan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah karbon dioksida (CO2), 

karbon monoksida (CO), metana (CH4), amonia (NH3), dan PM2.5 berdasarkan 

penelitian oleh Akagi et al. (2011). 

3 Analisis data cluster polutan asap kebakaran lahan gambut menggunakan 

package Openair dalam bahasa pemrograman R. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Trajectory Pattern Mining 

Trajectory pattern mining merupakan perluasan dari sequential pattern 

mining yang menganalisis informasi spasial dan temporal dari pergerakan suatu 

objek (Giannotti et al. 2007). Informasi spasial menunjukkan daerah yang 

dikunjungi objek selama pergerakan dan informasi temporal menunjukkan waktu 

transisi objek dari suatu titik ke titik lain. Data trayektori didapatkan dari suatu 

perangkat yang dapat menangkap posisi objek pada interval waktu tertentu. 

Penelitian mengenai pola trayektori telah dilakukan oleh Anugrah (2008) 

pada kasus kebakaran hutan Kalimantan tahun 2006. Anugrah (2008) menggunakan 

the air pollution model (TAMP) untuk memetakan dan menganalisis pola trayektori 

polutan dari asap kebakaran hutan. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa faktor 

meteorologis yang berpengaruh besar terhadap pola trayektori polutan adalah arah 

angin dan kecepatan angin. 
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Openair 

Openair merupakan package dari R untuk analisis data polusi udara. Menurut 

Carslaw (2015), program ini memiliki fungsi-fungsi yang dapat mengakses pre-

calculated back trajectories pada lokasi tertentu yang sering digunakan untuk 

analisis polusi udara. Fungsi pada Openair memiliki pilihan type yang 

memungkinkan data untuk dibagi dalam berbagai cara, misalnya berdasarkan tahun, 

bulan, musim, dan lain-lain. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kimbrough et al. (2013) yang menganalisis 

konsentrasi NO2 dan NOx secara musiman dan harian  di Las Vegas. Openair 

digunakan untuk menganalisis konsentrasi NO2 dan NOx terhadap kecepatan angin 

dan arah angin dalam bentuk polar plot yang dibagi per musim. Kecepatan angin, 

arah angin, dan musim merupakan faktor yang memengaruhi konsentrasi dan 

gradien polutan. Hasil dari visualisasi oleh Openair menunjukan bahwa konsentrasi 

NO2 akan tinggi saat kecepatan angin rendah dan arah angin melintasi jalan. Faktor 

kepadatan jalan raya juga memengaruhi konsentrasi NO2 dan NOx. Penelitian lain 

menggunakan Openair telah dilakukan oleh Carslaw dan Beevers (2012) dalam 

karakterisasi dan pemahaman sumber emisi pada data polutan NOx. Data diambil 

per jam pada situs LHR2 yang dekat dengan Bandara Heathrow London dari tahun 

2000-2010. Openair menampilkan bivariate polar plot hubungan antara konsentrasi 

polutan NOx dengan kecepatan angin dan arah angin dalam koordinat polar. K-

means clustering digunakan untuk mengelompokkan bivariate polar plot. 

Penelitian tersebut mendapatkan 10 cluster konsentrasi NOx. Hasil dari 

pengelompokan data menunjukkan bahwa tidak ada perubahan emisi udara yang 

disebabkan oleh pesawat terbang pada Bandara Heathrow London.  

 

Clustering 

Menurut Han et al. (2011), clustering merupakan suatu proses 

mengelompokkan sekumpulan objek data ke dalam beberapa kelompok atau cluster 

yang memiliki kemiripan satu sama lain dan berbeda dengan objek pada cluster lain. 

Kemiripan dan ketidakmiripan objek dipengaruhi oleh nilai atribut yang 

mendeskripsikan objek dan sering digunakan dalam perhitungan jarak. Clustering 

dapat dimanfaatkan untuk segmentasi data dan deteksi pencilan dalam data. 

Algoritme k-means merupakan partition-based clustering yang 

mengelompokkan data dengan cara mendistribusikan objek dalam data ke dalam k 

cluster. Algoritme ini menggunakan centroid atau titik pusat untuk mewakili cluster. 

Centroid dapat didefinisikan dengan rata-rata atau medoid dari objek dalam cluster. 

Kemiripan objek ditentukan dengan menghitung jarak Euclidean antara objek 

dengan centroid (Han et al. 2011). Tahapan-tahapan algoritme k-means dapat 

diringkas sebagai berikut: 

1 Tentukan nilai k sebagai jumlah cluster yang ingin dibentuk dan centroid dari 

cluster. 

2 Kelompokkan objek ke dalam cluster dengan menghitung jarak terdekat antara 

objek dan masing-masing centroid menggunakan Euclidean Distance. 

3 Tentukan centroid baru dengan menghitung nilai rata-rata pada objek yang 

berada dalam cluster yang sama. 
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4 Kembali ulangi langkah ke-2 dan ke-3 jika posisi centroid baru dan centroid 

lama tidak sama. 

K-means clustering yang dilakukan pada perangkat lunak RStudio 

menghasilkan beberapa komponen variabel yang digunakan untuk evaluasi hasil 

clustering. Hasil clustering yang baik memiliki nilai sum of square error (SSE) 

yang kecil. Komponen variabel keluaran fungsi ‘kmeans’ dalam RStudio yang 

menyatakan nilai SSE adalah variabel tot.withinss. Kualitas hasil clustering dilihat 

melalui pembagian antara komponen betweenss dan totss dari keluaran fungsi 

‘kmeans’ pada RStudio. Komponen betweenss menyatakan sum of square distance 

antara center di masing-masing cluster sedangkan komponen totss menyatakan 

total SSE dari hasil clustering.  

Beberapa penelitian mengenai algoritme k-means telah dilakukan 

sebelumnya. Penelitian oleh Luo dan Chen (2015) menggunakan k-means 

clustering untuk menganalisis sumber potensial dan jalur transportasi PM2.5 di 

Shanghai. Analisis cluster digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik 

spatiotemporal dari sumber dan jalur transportasi polutan. Penelitian tersebut 

menemukan 6 jalur transportasi potensial dari PM2.5. Penelitian lain oleh Ni’am et 

al. (2017) menggunakan metode clustering terhadap konsentrasi polutan yaitu 

algoritme k-means untuk mendapatkan wilayah persebaran kabut asap. Penelitian 

tersebut mendapatkan 5 cluster konsentrasi polutan yang dipilih dengan melihat 

nilai SSE terkecil dan nilai kualitas hasil clustering tertinggi. 

 

 

METODE 

Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data polutan dari asap kebakaran lahan gambut 

di wilayah Sumatra yang diperoleh dari European Centre for Medium-range 

Weather Forecasts (ECMWF) data server yang merupakan data Global Fire 

Assimilation System (GFAS). Data yang diambil adalah data polutan harian pada 

tanggal 1 Juli 2015 hingga 30 November 2015. Data diambil pada rentang waktu 

tersebut karena jumlah titik kebakaran pada periode Juli–November 2015 cukup 

tinggi, yaitu pada daerah Riau tercatat sekitar 4 800 titik kebakaran, pada daerah 

Jambi tercatat sekitar 6 800 titik kebakaran, dan pada daerah Sumatra Selatan 

tercatat sekitar 28 300 titik kebakaran (Kemenkes 2015). Polutan yang diteliti yaitu 

polutan karbon dioksida (CO2), karbon monoksida (CO), metana (CH4), amonia 

(NH3), dan PM2.5 berdasarkan penelitian oleh Akagi et al. (2011). Penelitian ini 

juga menggunakan data titik panas dari penelitian Abriantini  et al. (2017). Data 

titik panas digunakan untuk menganalisis hasil visualisasi kelompok data polutan 

berdasarkan persebaran titik panas. Atribut yang digunakan dari data titik panas 

adalah atribut longitude, latitude, dan acq_date. 

 

 

Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 1.   
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Gambar 1  Tahapan penelitian 

Praproses Data 

Tahapan praproses data dilakukan pada data polutan  harian dari ECMWF 

data server yang berbentuk fail NC dan memiliki struktur data matriks. Data 

dikonversi ke dalam bentuk tabular dan disimpan dalam bentuk CSV (comma 

separated values), sehingga dapat dijalankan menggunakan Openair. Selanjutnya 

dilakukan seleksi data menggunakan PostGIS untuk mendapatkan data polutan di 

wilayah Sumatra. Kemudian masing-masing data harian hasil seleksi tersebut 

digabungkan. Konversi satuan dilakukan pada masing-masing atribut polutan dari 

satuan kg/m2s ke dalam satuan µg/m2s. 

Analisis dan Visualisasi Data Polutan Menggunakan Openair 

Tahapan ini melakukan analisis pada summary dan plot data polutan 

menggunakan Openair. QuantumGIS digunakan untuk melihat kumpulan titik yang 

memiliki konsentrasi polutan yang tinggi. Kemudian area titik tersebut akan 

diambil untuk visualisasi yang lebih rinci pada polutan berkonsentrasi tinggi pada 

Openair. Tahapan pengambilan titik yang berkonsentrasi tinggi tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2  Tahapan pengambilan titik berkonsentrasi tinggi 

Mulai Data polutan hasil 

praproses data 
Visualisasi pada 

QuantumGIS 
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Praproses data Mulai Data polutan 

Analisis dan 

visualisasi data 
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Openair 

Clustering data polutan 

menggunakan algoritme k-means 

Visualisasi hasil clustering 

menggunakan Openair 

Verifikasi hasil clustering polutan 

berdasarkan sebaran titik panas 

Data titik 

panas 
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Clustering Data Polutan Menggunakan Algoritme K-Means 

Konsentrasi polutan pada data hasil praproses akan dikelompokkan 

menggunakan algoritme k-means pada perangkat lunak RStudio. Banyaknya 

jumlah cluster ditentukan dengan melakukan percobaan antara 2 hingga 15 cluster 

untuk melihat nilai SSE dan nilai kualitas hasil clustering dari hasil percobaan.  

Visualisasi Hasil Clustering Menggunakan Openair 

Pada tahapan ini data polutan hasil clustering divisualisasikan menggunakan 

Openair.  Visualisasi oleh Openair akan menampilkan konsentrasi dari setiap 

polutan di wilayah Sumatra pada masing-masing cluster. 

Verifikasi Hasil Clustering Polutan Berdasarkan Sebaran Titik Panas 

Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan visualisasi data polutan 

hasil clustering dengan data titik panas. Pada tahapan ini data titik panas 

divisualisasikan pada peta wilayah Sumatra yang didapatkan dari package 

‘RGoogleMaps’ dalam bahasa pemrograman R. Hasil visualisasi tersebut 

digunakan untuk membandingkan kerapatan titik panas dengan konsentrasi polutan 

hasil clustering. 

 

 

Peralatan Penelitian 

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah computer 

personal dengan spesifikasi sebagai berikut: 

● Processor Intel Core i5-3230M CPU @ 2.60GHz 

● RAM 6 GB 

● 1 TB HDD 

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

● Sistem operasi Windows 8.1 

● R versi 3.1.2 untuk menjalankan RStudio 

● RStudio versi 0.98.1102 untuk mengolah data 

● ncdf4 1.16 untuk membaca dan konversi data NC 

● Openair 1.9-0 untuk analisis dan visualisasi data 

● RGoogleMaps 3.1.1 untuk visualisasi data titik panas 

● PostgreSQL 9.4 untuk praproses data 

● PostGIS 2.3 untuk praproses data 

● QuantumGIS 2.14.2 untuk mengolah data 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Praproses Data 

Praproses data dilakukan pada data polutan harian yang merupakan data 

global pada tanggal 1 Juli 2015 hingga 30 November 2015. Data polutan yang 

diperoleh berbentuk fail NC memiliki struktur data matriks dan terdiri atas delapan 

variabel yaitu time, longitude, latitude, dan lima konsentrasi polutan (CO2, CO, CH4, 

NH3, dan PM2.5). 
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Tahapan pertama yang dilakukan adalah mengonversi data dari data yang 

memiliki struktur data matriks (Gambar 3) ke dalam struktur data tabular. Konversi 

data dilakukan pada masing-masing variabel polutan yang terdapat dalam data NC, 

sehingga pada satu data NC polutan akan dihasilkan lima buah data polutan hasil 

konversi. Kemudian data tersebut digabungkan menjadi satu buah fail CSV hasil 

konversi data polutan harian (Tabel 1). Lampiran kode R untuk konversi data 

polutan dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

 
 

 

 

Tabel 1  Contoh data polutan hasil konversi 

Date Longitude Latitude 
Konsentrasi (µg/m2s) 

CO CO2 CH4 NH3 PM2.5 

21-10-15     0.05 89.95 0 5.42E-20 0 -8.47E-22 4.24E-22 

21-10-15     0.15 89.95 0 5.42E-20 0 -8.47E-22 4.24E-22 

21-10-15 173.55 85.25 0 5.42E-20 0 -8.47E-22 4.24E-22 

21-10-15 173.65 85.25 0 5.42E-20 0 -8.47E-22 4.24E-22 

21-10-15   51.85 61.35 4.75E-08 7.07E-07 2.20E-09 7.52E-10 5.81E-09 

21-10-15 109.05 60.15 3.96E-08 5.78E-07 1.73E-09 6.01E-10 4.72E-09 

21-10-15 109.15 60.15 3.04E-07 4.54E-06 1.38E-08 4.66E-09 3.70E-08 

21-10-15   24.95 59.45 1.27E-08 1.93E-07 6.28E-10 1.50E-10 1.57E-09 

21-10-15 100.25 59.35 2.81E-07 4.18E-06 1.27E-08 4.36E-09 3.40E-08 

21-10-15   31.85 59.15 1.58E-09 1.29E-08 0 -8.47E-22 1.37E-10 

21-10-15   37.75 59.15 1.90E-08 5.27E-07 7.85E-10 3.01E-10 1.57E-09 

21-10-15 107.55 58.45 3.17E-09 5.14E-08 1.57E-10 -8.47E-22 4.10E-10 

21-10-15   47.55 58.25 3.17E-09 5.14E-08 3.14E-10 -8.47E-22 2.73E-10 

21-10-15 243.85 58.05 4.75E-09 7.71E-08 1.57E-10 1.50E-10 6.15E-10 

21-10-15 106.85 57.95 1.90E-08 2.70E-07 7.85E-10 3.01E-10 2.26E-09 

 

Data hasil konversi kemudian diseleksi untuk mendapatkan data konsentrasi 

polutan di wilayah Sumatra. Seleksi data dilakukan  dengan menggunakan teknik 

clipping pada PostGIS menggunakan kode SQL yang dapat dilihat pada Lampiran 

2. Operasi PostGIS yang digunakan adalah ‘ST_Intersection’ antara data polutan 

global hasil konversi data dengan poligon Sumatra (Gambar 4). Kemudian masing-

masing data polutan hasil seleksi yang masih merupakan data harian digabungkan, 

sehingga didapatkan data polutan keseluruhan pada periode bulan Juli hingga 

November 2015. Selanjutnya, dilakukan konversi satuan konsentrasi polutan dari 

dari satuan kg/m2s ke dalam satuan µg/m2s. 

Gambar 3  Contoh data NC polutan CO tanggal 21 Oktober 2015 
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 Analisis dan Visualisasi Data Polutan Menggunakan Openair 

Data hasil praproses dianalisis menggunakan package ‘openair’ pada 

perangkat lunak RStudio. Calendar plot menampilkan tingkat konsentrasi 

maksimum polutan yang terjadi pada tanggal 1 Juli 2015 sampai 30 November 

2015. Gambar 5 menunjukkan contoh calendar plot tingkat konsentrasi polutan 

CO, CO2, dan PM2.5. Calendar plot untuk polutan CH4 dan NH3 dapat dilihat pada 

Lampiran 3. Berdasarkan plot tersebut kejadian dengan tingkat konsentrasi polutan 

yang tinggi banyak terjadi pada bulan Oktober, terutama minggu ketiga pada 

tanggal 18–23 Oktober 2015. Gambar 6 menunjukkan summary plot dari data 

konsentrasi polutan pada bulan Juli hingga November 2015 di Sumatra. 

Berdasarkan plot tersebut, CO2 merupakan polutan yang memiliki tingkat 

konsentrasi tertinggi dan PM2.5 memiliki tingkat konsentrasi terendah dibandingkan 

dengan polutan lainnya. Calendar plot dan summary plot ditampilkan dengan kode 

R sebagai berikut: 

 
> library(openair) 

> data <- read.csv("~/data.csv") 

> data$date <- as.POSIXct(strptime(data$date, format = 

"%d/%m/%Y")) 

> calendarPlot(data, pollutant = "pollutant", statistic = 

"statistic") 

> summaryPlot(data, type = FALSE, period = "months", main = 

"Title") 

 

Keterangan beberapa parameter dari barisan kode R diatas berdasarkan 

Carslaw (2015) dalam The Openair Manual adalah sebagai berikut: 

1 Fungsi ‘calendarPlot’ 

data Sebuah data frame yang minimal memiliki variabel ‘date’ dan 

setidaknya satu variabel numerik. 

pollutant Sebuah nama polutan yang cocok dengan variabel di dalam data 

frame. 

statistic Statistik perhitungan. 

 

Gambar 4  Clipping data global polutan dengan 

poligon Sumatra 
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2 Fungsi ‘summaryPlot’ 

data Sebuah data frame yang minimal memiliki variabel ‘date’ dan 

setidaknya satu variabel numerik. 

type Type untuk memilih penggunaan histogram atau density plot 

dalam menampilkan distribusi data. 

period Period dapat dinyatakan dalam years (default) atau months. 

Perhitungan statistic dilakukan berdasarkan pengaturan 

parameter period. 

   

Berikut merupakan contoh kode R untuk menampilkan calendar plot  dari 

polutan CO untuk menampilkan nilai maksimum konsentrasi polutan per hari dan 

summary plot untuk polutan pada bulan Juli–November 2015: 

 
> library(openair) 

> data <- read.csv("~/data polutan juli-nov.csv") 

> data$date <- as.POSIXct(strptime(data$date, format = 

"%d/%m/%Y")) 

> calendarPlot(data, pollutant = "co", statistic = "max") 

> summaryPlot(subset(data, select=c(date,co,co2,ch4,nh3,pm25)), 

type = FALSE, period = "months", main = "Summaryplot 

Konsentrasi Polutan Juli-November 2015") 

 

     
(a)                                                               (b) 

 

 
                                                  (c) 

Gambar 5  Calendar plot data polutan CO (a), calendar plot data polutan CO2 (b), 

dan calendar plot data polutan PM2.5 (c) pada tanggal 1 Juli 2015 

sampai 30 November 2015 
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Gambar 7 menampilkan contoh calendar plot untuk polutan CO pada tiga 

wilayah di Sumatra, yaitu wilayah Riau, Sumatra Selatan, dan Jambi. Tujuan dari 

menampilkan calendar plot untuk ketiga wilayah tersebut adalah untuk melihat 

tingkat konsentrasi polutan pada daerah di Sumatra yang mengalami kebakaran 

lahan gambut pada tanggal 1 Juli 2015 hingga 30 November 2015. Pada wilayah 

Riau, calendar plot yang didapatkan menunjukkan terdapat kejadian dengan tingkat 

konsentrasi polutan CO yang tinggi pada bulan Juli 2015 dan bulan Oktober 2015. 

Calendar plot untuk wilayah Sumatra Selatan menunjukkan kejadian dengan 

tingkat konsentrasi polutan CO yang tinggi terjadi pada bulan September 2015 dan 

bulan Oktober 2015. Pada wilayah Jambi, calendar plot yang didapatkan 

menunjukkan kejadian dengan tingkat konsentrasi polutan CO yang tinggi terjadi 

pada bulan Agustus 2015 

 

   
(a)                                                               (b) 

 

        
(c) 

Gambar 7  Calendar plot data polutan CO di Riau (a), calendar plot data polutan 

CO di Sumatra Selatan (b), dan calendar plot data polutan CO di Jambi 

(c) pada tanggal 1 Juli 2015 sampai 30 November 2015 

Skala tingkat konsentrasi polutan dari yang  tinggi hingga rendah ditentukan 

berdasarkan pada skala warna yang dihasilkan dari calendar plot konsentrasi 

polutan yang ditunjukkan oleh Tabel 2. Tingkat  konsentrasi polutan dibagi 

kedalam empat kelompok, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Skala 

yang diberikan oleh Tabel 2 berlaku untuk seluruh plot konsentrasi polutan yang 

didapatkan dari Openair. 
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Tabel 2  Skala tingkat konsentrasi polutan 

Skala CO (µg/m2s) CO2 (µg/m2s) PM2.5 (µg/m2s) CH4 (µg/m2s) NH3 (µg/m2s) 

Rendah 0-20000 0-200000 0-1000 0-2000 0-2000 

Sedang 20000-60000 200000-400000 1000-3000 2000-6000 2000-6000 

Tinggi 60000-100000 400000-800000 3000-5000 6000-10000 6000-10000 

Sangat tinggi > 100000 > 800000 > 5000 > 10000 > 10000 

 

Fungsi ‘GoogleMapsPlot’ digunakan untuk memvisualisasikan data polutan 

di peta Sumatra. Fungsi tersebut menggunakan atribut longitude dan latitude untuk 

mengunduh basemap dari Google Static Maps API. Tingkat konsentrasi polutan 

ditampilkan dalam skala warna. Google Maps plot ditampilkan dengan 

menggunakan kode R sebagai berikut: 

 
> library(openair) 

> data <- read.csv("~/data.csv") 

> data$date <- as.POSIXct(strptime(data$date, format = 

"%d/%m/%Y")) 

> GoogleMapsPlot(data,lat="latitude",long= longitude", 

type="type", 

pollutant="pollutant",cols="color",limits=c(upper, lower), 

main=”Title”, key.header=”Units”, auto.text = TRUE) 

 

Keterangan beberapa parameter dari barisan kode R diatas untuk fungsi 

‘GoogleMapsPlot’ berdasarkan Carslaw (2015) dalam The Openair Manual adalah 

sebagai berikut: 

data Sebuah data frame yang digunakan untuk menghasilkan Google 

Maps plot. 

lat, long Variabel di dalam data yang menyatakan koordinat latitude dan 

longitude. 

type Type untuk mengatur kondisi data dalam menampilkan plot. Nilai 

type dapat berupa ‘hour’, ‘weekday’, ‘month’, ‘year’, ‘season’, atau 

variabel lain di dalam data.  

pollutant Sebuah nama polutan yang cocok dengan variabel di dalam data 

frame. 

cols Mengatur warna yang akan digunakan dalam skala data. 

limits Mengatur skala warna berdasarkan range dari data. 

key.header Menentukan penamaan dari skala warna dalam plot. 

auto.text Mengatur format teks dalam plot. 

 

Berikut merupakan contoh kode R untuk menampilkan Google Maps plot  

dari polutan CO: 

 
> library(openair) 

> data <- read.csv("E:/Skripsi/Data CSV bulan/juli-nov.csv") 

> data$date <- as.POSIXct(strptime(data$date, format = 

"%d/%m/%Y")) 

> GoogleMapsPlot(data,lat = "latitude", long = "longitude", 

pollutant="co",  cols="jet",limits=c(146000, 0), main="Google 

Maps Plot Polutan CO", key.header="kosentrasi (µg3/m2s)", 

auto.text = TRUE) 
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Gambar 8 merupakan contoh hasil visualisasi Google Maps plot data polutan 

CO, CO2, dan PM2.5. Visualisasi Google Maps plot untuk data polutan  CH4, dan 

NH3 dapat dilihat pada Lampiran 4. Hasil visualisasi menunjukkan wilayah yang 

memiliki tingkat konsentrasi tinggi berada di daerah Sumatra Selatan. Perbedaan 

dari masing-masing plot dilihat dari skala nilai konsentrasi polutan yang diberikan. 

Namun, hasil visualisasinya pada Gambar 8 tidak menampilkan tingkat konsentrasi 

polutan pada wilayah Sumatra yang memiliki tingkat konsentrasi sedang hingga 

sangat tinggi dengan jelas. Hal ini disebabkan oleh data polutan dengan konsentrasi 

rendah cukup besar sehingga hasil visualisasinya memiliki kerapatan yang sangat 

tinggi. Oleh karena itu, dilakukan pengambilan wilayah yang memiliki tingkat 

konsentrasi sedang-sangat tinggi pada QuantumGIS. Area kelompok polutan 

tersebut diambil dengan cara membuat poligon baru. Poligon tersebut kemudian 

digunakan untuk mengambil kelompok titik polutan tersebut dengan menggunakan 

teknik clipping vector di QuantumGIS. Hasilnya didapatkan 4 area kelompok 

polutan yang divisualisasikan kembali pada Openair untuk melihat visualisasi yang 

lebih rinci. Contohnya ditunjukkan dalam Gambar 9 untuk konsentrasi polutan CO 

dalam periode Juli–November 2015 pada area kelompok 1–4. Visualisasi Google 

Maps plot untuk data polutan CO2, PM2.5 CH4, dan NH3 dapat dilihat pada 

Lampiran 5. Perbedaan ukuran titik konsentrasi polutan pada Google Maps plot 

menunjukkan adanya perubahan atau kenaikan nilai pada konsentrasi polutan dan 

tidak menunjukkan besarnya perubahan tersebut. 

 

                        
(a)                                                                  (b) 

 
(c) 

 

 

   

Gambar 8  Google Map plot data polutan CO (a), Google Map plot 

data polutan CO2 (b), dan Google Map plot data polutan      

PM2.5 (c) Juli–November 2015 
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      (a)               (b) 

 

  
        (c)                                   (d) 

 

 

 

 

 

Clustering Data Polutan Menggunakan Algoritme K-Means 

Clustering data polutan menggunakan algoritme k-means dilakukan pada 

atribut konsentrasi polutan CO2, CO, CH4, NH3, dan PM2.5. Atribut date, longitude, 

dan latitude dijadikan sebagai identitas konsentrasi polutan. Jumlah cluster 

ditentukan dengan melihat kurva penurunan SSE dari beberapa percobaan dengan 

k bernilai 2 hingga  15 yang ditunjukkan oleh Gambar 10. 

  

Gambar 10  Kurva SSE dan kualitas k-means clustering dari beberapa percobaan 

nilai k yang dipilih 

nilai k yang dipilih 

Gambar 9  Google Map plot data polutan CO pada area kelompok 1 (a), 

Google Map plot data polutan CO pada area kelompok 2 (b), 

Google Map plot data polutan CO pada area kelompok 3 (c), dan 

Google Map plot data polutan CO pada area kelompok 4 (d) 
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SSE didapatkan dengan memanggil komponen tot.withinss dan kualitas 

cluster didapatkan dengan membagi nilai komponen betweens dan totss keluaran 

fungsi k-means. Nilai k yang dipilih diambil berdasarkan metode Elbow dengan 

memilih k yang berada pada titik siku pada kurva SSE dan nilai SSE setelahnya 

berangsur konstan (Merliana et al. 2015). Nilai k yang dipilih adalah 5 dengan SSE 

yang didapatkan adalah 7.7E+11 dan kualitas cluster bernilai 92.54%. Hasil 

clustering mengelompokkan tingkat konsentrasi polutan dari yang tertinggi hingga 

yang terendah secara berurutan pada cluster 1 hingga cluster 5. Hasil clustering 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3  Hasil clustering k-means dengan k sebesar 5 

Cluster 
Jumlah 

anggota 

Rata-rata (µg/m2s) Persentase jumlah 

anggota CO CO2 CH4 NH3 PM2.5 

1 5 102 026.100 827 382.900 10 105.440 9 677.902 4 398.976 0.001 

2 28 42 700.480 346 280.500 4 229.380 4 050.445 1 841.082 0.005 

3 77 19 468.040 157 876.500 1 928.263 1 846.682 839.388 0.014 
4 369 5 411.604 43 915.680 535.881 513.007 233.502 0.066 

5 561643 4.365 36.942 0.426 0.397 0.197 99.915 

 

 

Visualisasi Hasil Clustering Menggunakan Openair 

Data polutan pada masing-masing cluster divisualisasikan dengan 

menggunakan fungsi ’GoogleMapsPlot’ yang terdapat dalam package ‘openair’. 

Fungsi tersebut menampilkan tingkat konsentrasi polutan pada peta Sumatra 

menggunakan basemap dari Google Static Maps API. Plot ditampilkan berdasarkan  

cluster dari masing-masing polutan dengan mengatur parameter ‘type’ dari fungsi 

tersebut. Berikut contoh kode R yang digunakan untuk menampikan Google Maps 

plot berdasarkan cluster untuk polutan CO:  

 
> library(openair) 

> data <- read.csv("E:/Skripsi/Clustering/hasil cluster.csv") 

> data$date <- as.POSIXct(strptime(data$date, format = 

"%d/%m/%Y")) 

> GoogleMapsPlot(iwbb_data2,lat = "latitude", long = 

"longitude", type = "cluster", pollutant = "co",  cols = 

"jet",limits = c(146000, 0), main = "Google Maps Plot Polutan 

CO Hasil Clustering", key.header = "kosentrasi (ug/m2s)", 

auto.text = TRUE) 

 

Visualisasi Google Maps plot dari polutan CO hasil clustering ditunjukkan 

oleh Gambar 11, visualisasi polutan CO2 hasil clustering ditunjukkan oleh Gambar 

12, dan visualisasi PM2.5 hasil clustering ditunjukkan oleh Gambar 13. Pada plot 

tersebut dapat dilihat bahwa cluster 1 memiliki anggota polutan CO, CO2, dan PM2.5 

memiliki tingkat konsentrasi tinggi hingga sangat tinggi terjadi di wilayah Sumatra 

Selatan. Cluster 2 terdiri atas polutan CO, CO2, dan PM2.5 yang memiliki tingkat 

konsentrasi sedang hingga tinggi terjadi di wilayah Sumatra Selatan dan Jambi. 

Cluster 3 yang terdiri atas polutan CO, CO2, dan PM2.5 yang memiliki tingkat 

konsentrasi sedang terjadi di wilayah Sumatra Selatan, Jambi, dan Riau. Cluster 4 

terdiri atas polutan CO, CO2, dan PM2.5  yang memiliki tingkat konsentrasi rendah 

hingga sedang berada di wilayah Riau, Sumatra Selatan, dan Jambi. Cluster 5 terdiri 

atas polutan CO, CO2, dan PM2.5  yang memiliki tingkat konsentrasi sangat rendah 
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yang hampir mendekati 0 tersebar di seluruh wilayah Sumatra. Visualisasi Google 

Maps plot untuk polutan CH4 dan NH3 dapat dilihat pada Lampiran 6. 

 

 
Gambar 11  Google Maps plot polutan CO hasil clustering 

 

 
Gambar 12  Google Maps plot polutan CO2 hasil clustering 
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Gambar 13  Google Maps plot polutan PM2.5 hasil clustering 

 

Verifikasi Hasil Clustering Polutan Berdasarkan Sebaran Titik Panas 

Data titik panas dibagi ke dalam lima data sesuai dengan jumlah cluster. 

Masing-masing data terdiri atas kejadian titik panas pada tanggal yang disesuaikan 

dengan tanggal kejadian pada data polutan di masing-masing cluster. Titik panas 

yang diambil memiliki rentang waktu lima hari, yaitu dua hari sebelum tanggal 

kejadian, dua hari setelah tanggal kejadian, dan tanggal kejadian titik panas yang 

sesuai dengan data polutan. Kemudian data titik panas tersebut divisualisasikan 

pada peta Sumatra yang didapatkan dengan menggunakan fungsi ‘GetMap’ pada 

package ‘RGoogleMaps’ untuk mengunduh basemap dari Google Static Maps API. 

Hasil visualisasi dari titik panas dibandingkan dengan visualisasi dari cluster data 

polutan untuk melihat perbandingan antara kerapatan titik panas dengan tingkat 

konsentrasi yang dimiliki polutan. Berikut merupakan kode R untuk visualisasi data 

titik panas: 

 
#memanggil basemap Sumatra dari Google Static Maps 

> library(RgoogleMaps) 

> data <- read.csv("E:/Skripsi/Data Titik Panas/titikpanasall- 

Cluster1.csv") 

> lat <- c(-6,6)  

> lon <- c(94,108) 

> center = c(mean(lat), mean(lon)) 

> zoom <- min(MaxZoom(range(lat), range(lon))) 

> map <- GetMap(center=center, zoom=zoom, maptype= "terrain") 

 

#plot titik panas pada peta Sumatra 

> PlotOnStaticMap(map, lat = data$latitude, lon = 

data$longitude, size = c(640,640), col = "red") 
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Pada hasil visualisasi titik panas, plot menunjukkan titik panas yang 

bergerombol dan memiliki kerapatan tinggi. Hal tersebut menandakan bahwa titik 

panas mengalami kemunculan yang berulang. Titik panas yang memiliki interval 

kemunculan selama 2–3 hari di lokasi yang sama berpotensi tinggi merupakan 

kebakaran lahan gambut. Kebakaran lahan gambut inilah yang menghasilkan kabut 

asap tebal dan memengaruhi tingginya tingkat konsentrasi polutan di wilayah 

tersebut. 

Perbandingan antara visualisasi polutan dengan visualisasi titik panas dari 

cluster 1–5 menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi polutan dipengaruhi oleh 

kerapatan titik panas di wilayah tersebut yang berpotensi tinggi merupakan 

kebakaran lahan gambut. Sebagai contoh perbandingan dilakukan pada polutan CO 

karena titik-titik konsentrasi pada setiap polutan sama. Gambar 14 menampilkan 

perbandingan visualisasi polutan CO dan titik panas dari cluster 1 yang menujukkan 

bahwa wilayah Sumatra Selatan yang memiliki tingkat konsentrasi tinggi juga 

memiliki kerapatan titik panas yang tinggi. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh 

Gambar 15 yang menampilkan perbandingan visualisasi polutan CO dan sebaran 

titik panas dari cluster 2. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa wilayah Jambi 

dan Sumatra Selatan yang memiliki tingkat konsentrasi tinggi juga memiliki 

kerapatan titik panas yang tinggi. Pada Gambar 16 yang menampilkan 

perbandingan visualisasi polutan CO dan sebaran titik panas dari cluster 3 juga 

menghasilkan kesimpulan yang sama. Perbandingan pada gambar tersebut 

menunjukkan bahwa wilayah Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan yang memiliki 

tingkat konsentrasi tinggi juga memiliki kerapatan titik panas yang tinggi. 

Tingginya konsentrasi polutan ini berdampak buruk pada kesehatan masyarakat 

yang disebabkan oleh kandungan polutan berbahaya yang terdapat dalam kabut 

asap kebakaran lahan gambut. Salah satu penyakit yang banyak terjadi selama 

periode kebakaran lahan gambut adalah penyakit ISPA yang disebabkan oleh 

polutan CO, PM2.5, dam NH3. Menurut data Kemenkes tahun 2015, terdapat sekitar 

80 614 kasus penyakit ISPA yang terjadi di daerah Riau, 152 390 kasus penyakit 

ISPA di daerah Jambi, dan 120 404 kasus penyakit ISPA yang terjadi di daerah 

Sumatra Selatan selama periode Juli–Oktober 2015. Perbandingan visualisasi 

polutan dengan titik panas pada cluster 4 dan 5 dapat dilihat pada Lampiran 7. 

 

    
(a)                                                                 (b) 

 Gambar 14  Perbandingan visualisasi polutan CO pada cluster 1 (a) 

dengan visualisasi titik panas dari data cluster 1 (b) periode 

Juli–November 2015 
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(a)                                                                 (b) 

 

 

 

 

 

 
                           (a)                                                                  (b) 

 

 

 

 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil visualisasi summary data polutan didapatkan bahwa CO2 

merupakan polutan dengan konsentrasi  tertinggi dan PM2.5 memiliki konsentrasi 

yang terendah dibandingkan dengan polutan lainnya yang terkandung dalam kabut 

asap kebakaran lahan gambut. Selama periode Juli–November 2015, kejadian 

dengan tingkat konsentrasi tinggi paling banyak terjadi pada bulan Oktober. 

Clustering  menggunakan algoritme k-means dengan k bernilai 5 menghasilkan 

rata-rata konsentrasi polutan tertinggi pada cluster 1 dengan kejadian di wilayah 

Sumatra Selatan dan rata-rata konsentrasi CO sebesar 102 026.1 µg/m2s, CO2 

Gambar 15  Perbandingan visualisasi polutan CO pada cluster 2 (a) 

dengan visualisasi titik panas dari data cluster 2 (b) 

periode Juli–November 2015 

 

 Gambar 16  Perbandingan visualisasi polutan CO pada cluster 3 (a) 

dengan visualisasi titik panas dari data cluster 3 (b) periode 

Juli–November 2015 
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sebesar 827 382.9 µg/m2s, CH4 sebesar 10 105.44 µg/m2s, NH3 sebesar 9 677.902 

µg/m2s, dan PM2.5 sebesar 4 398.976 µg/m2s. Perbandingan antara visualisasi 

polutan di cluster 1–5 dan sebaran titik panas menunjukkan bahwa tingkat 

konsentrasi polutan yang tinggi memang dipengaruhi oleh kabut asap yang tebal di 

wilayah tersebut. Kerapatan titik panas menunjukkan potensi tinggi terjadinya 

kebakaran lahan gambut yang menimbulkan kabut asap yang tebal. 

 

Saran 

Penelitian ini hanya menganalisis data polutan kabut asap akibat kebakaran 

lahan gambut di Sumatra. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk 

menyertakan arah pergerakan dari kabut asap dalam menganalisis data polutan 

kabut asap menggunakan Openair untuk mengetahui arah persebaran kabut asap. 

Selain itu, melakukan verifikasi hasil clustering dengan menggunakan data hasil 

observasi di lapangan dan melakukan visualisasi dinamis dengan menggunakan 

Google Maps. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1  Kode program R untuk konversi data NC 

> library(ncdf4) 

> nc <- nc_open("E:/Skripsi/Data NC/juli/13juli.nc")              

 

# mendapatkan variabel 

> lon <- ncvar_get(nc, "longitude")          

> lat <- ncvar_get(nc, "latitude") 

> time <- ncvar_get(nc, "time") 

> var <- "pm2p5fire"                          

 

#set dimensi 

> nlon <- dim(lon) 

> nlat<- dim(lat) 

> nt<- dim(time) 

 

> lonlat <- expand.grid(lon,lat) #table grid longitude dan 

latitude  

> polutan <- ncvar_get(nc, var) 

 

#mengambil attribut 

> dlname <- ncatt_get(nc, var, "long_name") 

> dunits <- ncatt_get (nc, var, "units") 

> fillvalue <- ncatt_get (nc, var, "_FillValue") 

 

> polutan.vec <- as.vector(polutan) 

> polutan.mat <- matrix(polutan.vec, nrow = nlon * nlat, ncol = nt) 

> result <- data.frame(cbind(lonlat, polutan.mat)) 

> options(width = 110) 

> write.csv(result, "E:/Skripsi/Data CSV/14juli-pm25.csv") 

 

#combine data 

> data.co <- read.csv("E:/Skripsi/Data CSV/13juli-co2.csv") 

> data.co2 <- read.csv("E:/Skripsi/Data CSV/13juli-co2.csv") 

> data.ch4 <- read.csv("E:/Skripsi/Data CSV/13juli-ch4.csv") 

> data.nh3 <- read.csv("E:/Skripsi/Data CSV/13juli-nh3.csv") 

> data.pm25 <- read.csv("E:/Skripsi/Data CSV/13juli-pm25.csv") 

> co2 <- data.co2$polutan.mat 

> ch4 <- data.ch4$polutan.mat 

> nh3 <- data.nh3$polutan.mat 

> pm25 <- data.pm25$polutan.mat 

> data.comb <- data.frame(co2, ch4, nh3, pm25) 

> data.result <- data.frame(cbind(data.comb, datacolm)) 

> data.result$date <- rep("13/01/2015", nrow(data.result)) 

> data.result <- data.result[,c(8,1,2,3,4,5,6,7)] 

> write.csv(data.result, "E:/Skripsi/Data CSV convert/juli/13juli 

comb.csv", row.names = FALSE) 
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Lampiran 2  Lampiran kode SQL untuk clipping data CSV global pada PostGIS 

CREATE TABLE nov30( 

 tanggal char(10), 

 longitude numeric, 

 latitude numeric, 

 co numeric, 

 co2 numeric, 

 ch4 numeric, 

 nh3 numeric, 

 pm25 numeric, 

 geom geometry(POINT, 4326) 

); 

 

create index on nov30 using gist(geom); 

 

COPY nov30(tanggal,longitude,latitude,co,co2,ch4,nh3,pm25) FROM 

'E:/Skripsi/Data CSV convert/november/30nov comb.csv' 

DELIMITERS ',' CSV HEADER; 

 

UPDATE nov30 

SET geom = ST_GeomFromText('POINT(' || longitude || ' ' || 

latitude || ')',4326); 

 

CREATE TABLE nov30_clip AS( 

 SELECT tanggal, longitude, latitude, 

co,co2,ch4,nh3,pm25, st_intersection(a.geom, b.geom) as 

geom 

 FROM nov30 a, sumatradissolve b 

 WHERE st_intersects(a.geom,b.geom) 

); 

 

COPY (SELECT tanggal,longitude, latitude, co,co2,ch4,nh3,pm25 FROM 

nov30_clip) TO 'E:/Skripsi/Data CSV Clip/november/30nov 

clip.csv' DELIMITER ',' CSV HEADER; 
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Lampiran 3  Calendar plot untuk polutan CH4 dan NH3 

a Calendar plot polutan CH4 pada tanggal 1 Juli 2015 sampai 30 November 2015 

 
 

 

b Calendar plot polutan NH3 pada tanggal 1 Juli 2015 sampai 30 November 2015 
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Lampiran 4  Google Maps plot untuk polutan CH4 dan NH3 

a Google Maps plot polutan CH4 pada bulan  Juli–November 2015 

 

 
 

b Google Maps plot polutan NH3 pada bulan  Juli–November 2015 
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Lampiran 5  Google Maps plot untuk polutan CO2, PM2.5, CH4, dan NH3 pada 

area kelompok 1–4 

a Google Maps plot polutan CO2 pada area kelompok 1–4 

Area kelompok 1 Area kelompok 2 

 

 

 

 
 

Area kelompok 3 Area kelompok 4 

 

 
 

 

 

 

 

b Google Maps plot polutan PM2.5 pada area kelompok 1–4 

Area kelompok 1 Area kelompok 2 
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Lanjutan 

 

Area kelompok 3 Area kelompok 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

c Google Maps plot polutan CH4 pada area kelompok 1–4 

Area kelompok 1 Area kelompok 2 

 

 

 

 
 

Area kelompok 3 Area kelompok 4 
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Lanjutan 

 

d Google Maps plot polutan NH3 pada area kelompok 1–4 

Area kelompok 1 Area kelompok 2 

 

 

 

 
 

Area kelompok 3 Area kelompok 4 
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Lampiran 6  Google Maps plot untuk cluster polutan CH4 dan NH3 

a Google Maps plot untuk cluster polutan CH4 

 
b Google Maps plot untuk cluster polutan NH3 
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Lampiran 7  Perbandingan visualisasi Google Maps plot polutan dengan 

visualisasi titik panas untuk cluster 4–5 

 

a Perbandingan visualisasi Google Maps plot polutan dengan visualisasi titik 

panas untuk cluster 4 

 
 

b Perbandingan visualisasi Google Maps plot polutan dengan visualisasi titik 

panas untuk cluster 5 
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