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ABSTRACT

This article discusses the dynamic effect of the greenhouse by modeling the shape of
the earth like a rock. It is followed by discussing the effect of solar radiation on the
model. Furthermore, the model was developed by adding an atmospheric layer to
the first model obtained and analyzing the effect of solar radiation on this modified
model. This article is a review of part of articles written by Kiers [The Colleges
Mathematical Journal, 53 (2020), 182–194]
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ABSTRAK

Artikel ini membahas efek dinamik greenhouse dengan model bentuk bumi seperti
sebuah batu. Kemudian didiskusikan pengaruh radiasi matahari terhadap model ini.
Selanjutnya model dikembangkan dengan menambahkan lapisan atmosfer ke model
pertama yang didapat dan dilakukan analisis pengaruh radiasi matahari terhadap
model yang sudah dimodifikasi ini. Artikel ini merupakan review dari sebagian
artikel Kiers [The Colleges Mathematical Journal, 53 (2020), 182–194] .

Kata kunci: Atmosfer, bumi, model matematika, persamaan differensial biasa

1. PENDAHULUAN

Bumi dan bulan merupakan suatu planet yang memiliki jarak yang hampir sama
dengan matahari, namun suhu permukaan keduanya sangat berbeda [9]. Suhu
permukaan bulan saat panas yaitu sisi yang diterangi matahari berukuran 127oC
sedangkan sisi dinginnya −173oC. Rata-rata suhu permukaan bulan adalah −46oC.
Walaupun permukaan bumi mengalami adanya masa siang dan malam, suhu diper-
mukaan bumi tidak bervariasi ekstrim sebagaimana di bulan. Suhu rata-rata per-
mukaan bumi adalah 15oC [5]. Hal ini menunjukkan secara signifikan bahwa suhu
permukaan bumi lebih panas daripada di permukaan bulan. Apa yang membuat
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hal ini berbeda adalah disebabkan bumi memiliki atmosfer sedangkan bulan tanpa
atmosfer.

Atmosfer bumi berperan sebagai selimut, penyerap dan pemancaran radiasi dalam
sebuah proses yang dinamakan efek greenhouse. Perannya adalah menahan suhu
sinar matahari selama siang hari dan perangkap radiasi panas dari permukaan tanah
untuk menjaga hangatnya bumi pada malam hari. Secara keseluruhan, rata-rata
suhu dibumi akan lebih tinggi jika bumi tanpa atmosfer. Efek greenhouse cenderung
terlihat buruk melalui pemanasan global tetapi pada dasarnya itu adalah hal yang
bagus karena, dianya mengatur suhu dibumi sehingga dapat layak dihuni.

Pada artikel ini dibahas model efek dinamik greenhouse. Pembahasan dimu-
lai dengan memberikan beberapa teori pendahuluan yang diperlukan, dilanjutkan
dengan memodelkan bumi berbentuk sebuah batu, kemudian pembahasan dilan-
jutkan dengan menambahkan dengan lapisan atmosfer pada model awal.

2. TEORI DASAR

2.1 Atmosfer

Atmosfer yang menyelimuti permukaan bumi berupa lapisan tipis bisa memudar
dengan cepat di ketinggian di permukaan bumi dan dianya tidak mempunyai pun-
cak. Struktur vertikal atmosfer kepadatannya menurun secara eksponensial ketika
jauh dari permukaan bumi, yaitu turun dengan faktor e pada setiap 7 km. Sekitar
80 % massa atmosfer terletak di bawah ketinggian 10 km [5, h. 1].

2.2 Hukum Stefan Boltzmann

Hukum Stefan-Boltzmann secara formula matematika dapat disajikan dengan dengan
[8, h. 32]

F = σT 4Wm−2,

dengan σ ≈ 5.67 × 10−8Jm−2K−4 dikenal dengan konstanta Stefan-Boltzman. Ek-
sponen kuartik berarti bahwa dengan men-double-kan temperatur dari body menye-
babkan kecepatan yang dihasilkan energi dalam radian meningkat dengan faktor 16.

2.3 Fungsi Planck

Blackbody adalah konstruksi teoritis yang menyerap 100% radiasi yang memben-
turnya [5, h. 295]. Oleh karena itu, dia tidak mencerminkan radiasi dan muncul
dengan warna hitam yang sempurna. Plank menunjukkan bahwa tenaga power

per unit area, per unit sudut tegas, per unit panjang gelombang, diserap blackbody

diberikan oleh

Bλ(T ) =
2hc2

λ5(exp( hc

λkT
)− 1)

, (1)

dengan h adalah konstanta Planck, c adalah kecepatan cahaya dan λ adalah panjang
gelombang radiasi. Jika Bλ integralkan disepanjang gelombang didapat panas atau
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cahaya pantulan dari blackbody sebagaiberikut

∫

∞

0

Bλ(T )d lnλ =
σ

π
T 4, (2)

dengan σ = 2π5/15lt3c2 adalah konstanta Stefan-Boltzmann. Selanjutnya per-
samaan (2) dapat ditulis sebagai integral dalam lnλ sehingga

T−4

∫

∞

0

λBλ(T )d lnλ =
σ

π
. (3)

Jadi jika T−4λBλ digambarkan secara bersamaan dengan lnλ maka area dibawah
kurva adalah tidak bergantung kepada T .

2.4 Bumi

Bumi merupakan sebuah planet yang memiliki kehidupan alam semesta karena bumi
memiliki kekayaan laut, kontinen, oksigen, atmosfer dan kehidupan [6, h. 40]. Bumi
sudah ada sejak 4, 5 miliar tahun yang lalu. Awal mula wujud bumi yaitu seba-
gian permukaannya panas, cair, dan tidak ada oksigen di atmosfer. Karena adanya
mikroba di atmosfer, maka oksigen tersebut berkembang untuk kehidupan yang ada
di bumi. Menurut konteks perubahan global, sistem bumi telah berkembang dengan
rangkaian siklus skala global (siklus biogekimia) yaitu interaksi fisika, kimia, biologi
dan fluks energi dengan kondisi yang ditetapkan untuk kehidupan yang ada di bumi
[7, h. 7].

2.5 Persamaan Differensial Biasa

Persamaan diferensial adalah persamaan yang melibatkan fungsi yang tidak dike-
tahui beserta turunannya [1, h. 1]. Orde dari suatu persamaan diferensial adalah
orde tertinggi dari derivatif yang muncul di sebuah persamaan [4, h. 4]. Persamaan
diferensial yang diberikan nilai fungsi dan turunannya untuk satu nilai awal variabel
bebas dinamakan masalah nilai awal (MNA) [10, h. 3].

3. EFEK DINAMIK GREENHOUSE SEBUAH BATU

Pada permasalahan ini, diasumsikan bumi berupa sebuah batu yang tidak mem-
punyai atmosfer. Selanjutnya untuk melihat pengaruh perubahan temperatur bumi
dimisalkan waktu Te. Pengaruh radiasi bumi diperlukan dua hal radiasi yang dis-
erap dan dipantulkan bumi. Pada saat tidak ada atmosfer, sumber radiasi adalah
matahari. Dalam permasalahan ini diperlukan Formula Planck. Formula Planck
mengatakan bahwa karena suhu matahari panas maka mengeluarkan radiasi gelom-
bang pendek dengan ukuran 0.2 − 0.3µm. Intensitas sinar matahari yang masuk
adalah 1365 (1 − α(Te))Wm−2. Tidak semua radiasi matahari diserap bumi, ada
yang dipantulkan melalui albedo dengan notasi α(Te). Untuk memudahkan pema-
haman digunakan α(Te) untuk menyatakan albedo. Berdasarkan kondisi di atas,
diasumsikan bahwa α : (0,∞) → [0, 1] adalah kontinu dan tidak naik. Beber-
apa fungsi yang memenuhi persyaratan ini adalah fungsi konstan, rasional, tangen
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hiperbolik yang ditransformasikan, dan lain-lain. Jadi pilihan bentuk fungsi akan
menentukan dinamika yang berbeda dalam kelakuan model yang didapat. Fungsi
tersebut dapat ditunjukkan melalui Gambar 1.

1 −

4σ

1365
T4

e

α(Te) = 0.3

α(Te) = 0.5 − 0.4 tanh

(

Te − 230

30

)

Gambar 1: Beberapa Bentuk Fungsi Albedo

Misalkan α(Te) adalah fraksi radiasi yang dipantulkan dan 1−α(Te) adalah fraksi
radiasi terserap maka intensitas sinar matahari yang diserap bumi (IMS) adalah

IMS = 1365(1− α(Te))Wm−2.

Cahaya dari matahari mendekati bumi dari satu arah dan lebih kuat di tengah
sisi bumi yang diterangi matahari atau di khatulistiwa pada siang hari dan kurang
kuat di pinggir bumi yaitu kutub atau saat matahari terbit maupun terbenam.
Mempertimbangkan hal ini, untuk menghitung total masuknya energi yang diserap
oleh bumi dikalikan IMS dengan luas permukaan lingkaran bumi yang disinari oleh
matahari yaitu πR2 dimana R adalah radius bumi. Oleh karena itu total influx yang
diserap bumi TISB adalah

TISB = 1365(1− α(Te))× πR2W.

Karena luas permukaan bumi adalah 4πR2, maka besar energi yang terserap
dalam bujur sangkar adalah

TISBm =
1365πR2(1− α(Te))

4πR2
,

atau

TISBm =
1365

4
(1− α(Te))Wm−2. (4)

Persamaan (4) menunjukkan radiasi yang masuk ke bumi. Selain menyerap ra-
diasi dari matahari, bumi juga memancarkan radiasi. Lantaran relatif dingin, bumi
mengeluarkan radiasi gelombang panjang sekitar 3 − 70µm. Dari sini bumi lebih
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tepat dimodelkan dengan sebuah batu (blackbody), yang berarti penyerap dan pe-
mancar radiasi yang sempurna.

Hukum Stefan menyatakan bahwa intensitas cahaya (IC) dipancarkan sebuah
batu (blackbody) di suhu Te adalah

IC = σT 4

e
Wm−2,

dengan σ ≈ 5.67 × 10−8Wm−2K−4 adalah konstan Stefan-Boltzmann. Ini adalah
flux energi keluar yang dipancarkan dalam meter persegi oleh bumi. Radiasi masuk
dan keluar dari bumi dapat ditunjukkan melalui Gambar 2.

1365

4
(1 − σ(Te)) σT4

e

bumi

Gambar 2: Perpindahan Radiasi Tanpa Atmosfer

Oleh karena itu, jika hanya memperhitungkan perpindahan panas melalui radiasi,
maka perubahan suhu bumi yaitu selisih jumlah radiasi diserap dan jumlah radiasi
dilepaskan

dTe

dt
=

1365

4
(1− α(Te))− σT 4

e
. (5)

Nilai dari dTe/dt adalah nol saat α(Te) = 1 − 4σ

1365
T 4

e
dan setiap nilai Te disebut

ekuilibrium. Jika suhu bumi berada pada ekuilibrium, maka suhu bumi akan tetap.
Jika ditetapkan α secara generik dan dipilih kondisi awal Te(0) secara acak dari

(0,∞), maka sangat tidak mungkin dalam hal ini probabilitasnya 0 untuk memilih
nilai ekuilibrium. Jadi, jika suhu bumi awalnya Te(0) tidak berada pada ekuilibrium
apa yang akan terjadi?. Jawaban ini tergantung dTe/dt |t=0 positif atau negatif. Jika
nilai turunan ini positif maka suhu bumi akan meningkat, dan jika nilainya negatif
maka suhu akan menurun.

Dengan menggunakan informasi dTe/dt positif, nol, dan negatif, Gambar 3 me-
nunjukkan kondisi Te(0). Titik menunjukkan ekuilibria dan panah menunjukkan
arah pergerakan solusi lain. Berikut diberikan Gambar 3 mengenai dua garis ekuilib-
rium pada persamaan (5).

0 p 350

0 p1 p2 p3 350

Gambar 3: Dua Garis Ekuilibrium Persamaan (5)

Gambar 3 berhubungan dengan radiasi jika tidak ada atmosfer. Penjelasannya
yaitu Gambar 3 bagian atas adalah persamaan (5) dengan α(Te) = 0.3 atau grafik
merah pada gambar radiasi jika tidak ada atmosfer. Ada satu keseimbangan menarik
secara global di p ≡ 254.77. Gambar 3 bagian bawah menujukkan persamaan (5)
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dengan α(Te) = 0.5− 0.4 tanh(Te−230

30
). Pada gambar ini ada ekuilibria p1 ≡ 159.35

dan p3 ≡ 266.19 dan ekuilibrium menolak di titik p2 ≡ 266.19.
Dengan mengetahui kelakuan solusi non-ekuilibrium memungkinkan untuk mengk-

lasifikasinya lebih lanjut. Sebuat titik ekuilibrium dikatakan attracting jika semua
solusi yang dekat dengan kondisi awal mendekat ke dirinya dan repppeling jika semua
solusi yang dekat dengan kondisi awal menjauh dari dirinya. Jika α(Te) = 0.3 di
grafik kurva merah pada Gambar 3 tidak ada atmosfer, maka persamaan (5) memiliki
ekuilibrium tunggal yang menarik secara global. Jika α(Te) = 0.5− 0.4 tanh(Te−230

30
)

pada kurva kuning pada Gambar 3 yang tidak ada atmosfer, maka ada tiga ekuilib-
rium p1 < p2 < p3, dengan p1 dan p3 menarik dan p2 menolak.

Dalam kasus terakhir ini, ambil kondisi Te(0) dari (0,∞) secara acak, hampir
memilih keduanya Te(0) < p2 dengan limt→∞ Te(t) = p1 atau Te(0) > p2 (dimana
limt→∞ Te(t) = p3). Ada kemungkinan peluang 0 untuk memilih kondisi awal yang
solusinya akan konvergen ke p2 karena hanya ada satu kondisi awal seperti Te(0) = p2
itu sendiri.

Akibatnya, jika diberikan suhu awal acak, diharapkan bahwa sesudah perpinda-
han radiasinya dalam waktu yang lama, suhu bumi akan sangat dekat ke salah satu
ekuilibrium. Sebuah repelling ekuilibrium tidak memberikan suhu real bumi setelah
waktu yang lama. Fungsinya adalah untuk memisahkan fase ruang menjadi wilayah
di mana solusi keonvergen ke salah attracting ekuilibrium atau yang lainnya.

Di dunia ini, terdapat catatan tentang pergerakan bumi sebelum dan sesudah
zaman es. Karena bumi berada dalam keadaan zaman es dan bukan keadaan zaman
es untuk waktu yang lama, dapat dibayangkan bahwa kondisi ini sesuai dengan
ekuilibrium pada persamaan (5). Tentu saja, model ini tidak sempurna disebabkan
bahwa tidak ada solusi dari persamaan (5) yang bisa mundur dan bolak-balik antara
attracting ekuilibrium yang berbeda dari waktu ke waktu, tetapi ini menunjukkan
bahwa pilihan yang tepat untuk α adalah salah satu yang mengarah ke beberapa
attracting ekuilibrium di model.

4. EFEK DINAMIK GREENHOUSE SEBUAH ATMOSFER

Atmosfer adalah suatu lapisan homogen dengan suhu merata. Dengan memperki-
rakan bentuk lapisan kaca tipis yang terletak diatas bumi, kemudian diasumsikan
Te(t) dan Ta(t) adalah temperatur bumi dan atmosfer dalam Kelvin.

Gas di atmosfer tidak seperti blackbodies. Gas menyerap dan memancarkan
radiasi hanya pada panjang gelombang tertentu. Pada taksiran pertama, atmosfer
transparan terhadap radiasi gelombang pendek. Jadi, sebagai model sebuah batu
asumsikan bumi menyerap radiasi matahari dengan persamaan 1365

4
(1−α(Te))Wm−2

dan disini tidak ada satupun yang berpengaruh pada lapisan atmosfer.
Akan tetapi beberapa gas di atmosfer (gas greenhouse) menyerap dan mengelu-

arkan radiasi dengan gelombang panjang. Secara umum, gas adalah gas greenhouse
jika kesimetrisannya terdistorsi ketika bergetar karena interaksi dengan cahaya. Be-
berapa molekul yang ada di atmosfer bukan merupakan gas greenhouse karena kes-
imetrisannya saat bergerak. Walaupun banyak melekul diatmosfer dengan jumlah
lebih dari tiga atau lebih atom, walaupun jumlahnya tidak banyak, konstribusinya
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cukup banyak ke pengaruh greenhouse karena kesimetrisnya terdistorsi dibawah
getaran.

Oleh karena itu, bumi memancarkan σT 4

e
Wm−2 radiasi gelombang panjang, seba-

giannya diserap oleh atmosfer (untuk keperluan di model ini semuanya diserap oleh
atmosfer). Karena atmosfer menyerap radiasi gelombang panjang, maka menurut
hukum Stefan dianya juga menerima radiasi gelombang panjang dengan intensitas
σT 4

a
Wm−2. Radiasi ke arah bawah diserap bumi dan radiasi ke arah atas dilepas ke

arah angkasa. Perpindahan radiasi dapat ditunjukkan oleh Gambar 4 .

1365

4
(1 − σ(Te)) T4

a

T4

e
T4

a

atmosfer

bumi

Gambar 4: Perpindahan Radiasi Atmosfer

Suhu setiap lapisan bumi dan atmosfer berubah sesuai dengan perbedaan antara
jumlah radiasi yang diserap dan jumlah yang dipancarkannya. Setelah itu, dengan
menggabungkan hasil radiasi yang diserap matahari, dipancarkan gelombang, dan
diserap radiasi gelombang menggunakan hukum Stefan, memiliki bentuk persamaan
berikut:

dTe

dt
=

1365

4
(1− α(Te))− σT 4

e
+ σT 4

a
,

dTa

dt
= σT 4

e
− 2σT 4

a
.

(6)

Jika Te, Ta dan F : R2 → R
2 dengan

F (T ) =







1365

4
(1− α(Te))− σT 4

e
+ σT 4

a
,

σT 4

e
− 2σT 4

a
.

Dari sistem persamaan (6) diperoleh

dT

dt
= F (T ),

Fungsi F menghasilkan vektor bidang dengan melampirkan vektor F (T ) ke setiap
titik T. Solusi untuk (6) dengan kondisi awal T (0) adalah kurva T (t) yang dimulai
pada T (0) dan bersinggung dengan vektor bidang F di setiap titik sepanjang kurva.
Kondisi awal T (0) menggambarkan temperatur bumi dan atmosfer di waktu t = 0.
Setiap titik di sepanjang solusi kurva T (t) dengan t > 0 memberikan temperatur
bumi dan atmosfer kemudian di suatu waktu t. Contoh vektor bidang dan beberapa
solusi dapat ditunjukkan melalui Gambar 5. Berdasarkan Gambar 5, pada saat
α(Te) = 0.3, terdapat satu ekuilibrium p ≈ (302.97, 254.77) terhadap model satu
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Ta

p

Te

Gambar 5: Bidang Vektor dan Solusi Kurva Persamaan (6)

lapis pada persamaan (6). Lintasan dengan berbagai kondisi awal yang ditunjukkan
ke konvergen menuju p. Dari solusi model sebuah batu dengan satu lapisan atmosfer
ini terlihat bahwa dengan adanya atmosfer suhu bumi makin hangat dan dalam
waktu yang lama temperatur bumi dan atmosfer menuju nilai yang tetap.

Ucapan terima kasih diberikan kepada Dr. Imran M., M.Sc. yang telah mem-
bimbing dan memberikan arahan dalam penulisan artikel ini.
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