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ABSTRACT 

 

A research on the analysis of cloud distribution was performed to predict the rainfall in 

Pekanbaru based on remote-sensing data. The data sources of the research was collected 

using a satellite and radar. The data was calculated using MAE, MAPE and RMSE. The 

research was conducted for fifteen days with three time divisions; at 00Z, 06Z and 12Z. 

The research using satellite shows that values of MAE, MAPE and RMSE at 00Z were 

resepectively 30.2, 44.74%, 116.964; at 06Z, that values were 11.486, 138.39%, 44.487; 

and at 12Z, the values were 30.406, 60.09%, 117.764,  . With radar, the values of MAE, 

MAPE and RMSE at 00Z were respectively 36.166, 53.58%, 140.0728,; at 06Z were 40.28, 

485.3%, 156.003; and at 12Z, the values of MAE, MAPE and RMSE were respectively 

37.12, 73.21%, 143.765. The graphs of data show that satellite interpretation was better 

than radar interpretation. The relationship between the cloud peak temperature and the 

rainfall was very clearly seen. The lower the cloud peak temperature was, the lower the 

rainfall would be. Such a condition could not be seen at radar intepreation due to some 

hindering factors such as distance, celluler towers affecting the signal transmission. 
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PENDAHULUAN 

Unsur cuaca dan iklim tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, karena sangat 

mempengaruhi pola kehidupan masyarakat di suatu daerah. Kondisi  cuaca sangat 

mempengaruhi jalannya transportasi darat, laut dan udara. Sering kali terdengar jatuhnya 

pesawat yang disebabkan oleh kondisi cuaca yang buruk. Berbicara tentang cuaca tidak 

terlepas dari unsur fisis yang terlibat di dalamnya, antara lain seperti unsur konveksi yang 

menyebabkan terjadinya awan konvektif (Massinai, 1995). Kondisi cuaca yang berkabut 

menyebabkan hasil penginderaan jarak jauh menjadi tidak jelas. Peranan dari Satelit 

penginderaan jauh semakin besar dalam berbagai bidang pembangunan, masing – masing 

dari jenis satelit penginderaan jarak jauh memiliki misi dan karakteristik yang berbeda 

seperti satelit lingkungan dan cuaca NOAA (National Oceanic and Atmospheric 

Administration) (Sumardjo, 1993). 
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Pada satelit NOAA terdapat jenis sensor AVHRR (Advanced Very High Resolution 

Radiometer). Sensor AVHRR menjadi keunggulan dari satelit NOAA karena sensor 

AVHRR berfungsi sebagai perekam data yang baik dari setiap penginderaan jarak jauh 

yang dilakukan oleh satelit NOAA. Data dari sensor AVHRR digunakan untuk mempelajari 

parameter meteorologi yang meliputi pembuatan peta awan hujan, penentuan korelasi 

antara curah hujan dengan jenis awan, penentuan variasi tahunan liputan awan, serta 

pembuatan peta suhu dan peramalan cuaca lainnya (Tejakusumah, 1982). Kondisi cuaca di 

kota Pekanbaru akibat perubahan iklim akhir – akhir ini tidak stabil. Sehingga penulis 

tertarik untuk meneliti persoalan mengenai kondisi cuaca di kota Pekanbaru, dengan judul 

“Analisis Sebaran Awan untuk Penentuan Prediksi Curah Hujan di kota Pekanbaru 

Berdasarkan Data Penginderaan Jarak Jauh”.  

Awan didefinisikan sebagai kumpulan partikel – partikel air, es atau campuran dari 

keduanya di dalam udara bebas. Awan terbentuk karena adanya proses kondensasi uap air 

pada lapisan troposfer. Awan berpindah mengikuti arah angin, proses kondensasi akan 

terjadi bila udara didinginkan maka kelembaban awan akan naik. Kondensasi dimulai pada 

inti kondensasi yang lebih besar dan lebih aktif. Inti kondensasi ini akan mengikat molekul 

air di sekitarnya untuk membentuk butiran air. Jika suhu udara berada di bawah titik beku 

air dan kristal es yang tersuspensi di udara pada ketinggiaan lebih dari 1 km maka akan 

terbentuk awan yang dapat dilihat secara kasat mata (Susilo Prawirowardoyo, 1996). Jenis 

Awan digolongkan menurut ketinggian dasar awan di antaranya awan rendah yang 

memiliki ketinggian dasar kurang dari 2 (dua) km, biasanya digunakan kata “strato” atau 

“stratus” contoh nimbostratus (NS), stratomulus (Sc), stratus (St). Awan menengah 

memiliki ketinggian dasar awan antara 2 – 6 km, biasanya diawali dengan kata “alto” 

contoh altocumulus (Ac), altostratus (As). Awan tinggi memiliki ketinggian dasar awan di 

atas 6 km, biasanya ditandai dengan awalan cirro atau cirrus contohnya adalah cirrostratus 

(Cs), cirrocumulus (Cl) (Tjasyono, 1986). 

Dalam melakukan proses pengambilan data, antara radar dan satelit memiliki prinsip 

kerja yang berbeda. Adapun prinsip kerja dari satelit yaitu dengan memotret awan dari atas 

yang menggunakan sinar tampak dan sinar inframerah. Sinar tampak dapat ditunjukkan 

berdasarkan banyaknya cahaya yang dipantulkan ke permukaan awan. Sedangkan dengan 

pemotretan menggunakan sinar inframerah, awan dapat dikenali suhunya. Sementara itu, 

dengan menggunakan rekaman satelit maka dapat dipelajari pola dan ciri – ciri awan secara 

luas. Berbagai pola awan yang terekam antara lain pola titik, kelompok, sel, lajur, spiral, 

dengan pola itu dapat diketahui sistem cuaca seperti awan cumulus tinggi atau 

cumulunimbus yang terpencil tampak seperti titik putih yang kontras dengan warna 

disekelilingnya, pusaran ditandai dengan pola awan berbentuk spiral, badai tropis yang 

terlihat seperti kelompok awan yang berbentuk spiral, awan cumulus tinggi atau 

cumulunimbus yang terpencil tampak seperti titik putih yang kontras dengan warna 

disekelilingnya, pusaran ditandai dengan pola awan berbentuk spiral, badai atau badai 

tropis yang terlihat seperti kelompok awan yang berbentuk spiral. Sementara itu, Prinsip 

kerja dari radar yaitu diawali dari energi dalam bentuk materi dipancarkan melalui antena 

berupa gelombang elektromagnet, bila gelombang pancaran yang diterima oleh target 

dalam hal ini butir – butir awan tersebut menghamburkan sinaran gelombang sehingga 
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sebagian kembali kearah antena radar. Gelombang yang dikembalikan dan ditangkap oleh 

antena disebut echo. Echo yang diterima oleh antena dirubah menjadi sinaran yang dapat 

dilihat pada layar peraga atau tampilan pada komputer dan dapat dicetak dengan printer. 

Besarnya echo bergantung kepada banyaknya serta besarnya butir air atau es yang terdapat 

pada awan atau memantulkan energi dan dari radar dapat diukur besarnya echo, sehingga 

dapat ditaksir kepadatan awan dan besarnya butir-butir awan. Karena setiap jenis awan 

mempunyai kepadatan dan besar ukuran butir yang berbeda – beda maka dengan 

mempelajari echo radar pada tampilan display dapat ditaksir jenis awan yang ditangkap 

radar.  

Dengan menggunakan komputer yang sudah dilengkapi peralatan radar, maka pada 

layar komputer menampilkan tampilan echo dimana yang terlihat adalah dalam arah 

mendatar dan dalam arah vertikal, misalnya tingginya, gerakan serta sebaran butir awan 

dalam arah vertikal sedangkan wilayah yang dapat dijangkau radar hanya beberapa ratus 

km (200-400 km) sehingga radar dapat digunakan untuk menaksir cuaca dalam jangka 

waktu pendek (2 sampai – 3 jam).  

Verifikasi data digunakan untuk mencari tingkat kebenaran apakah data yang 

dihasilkan radar dan satelit sesuai kebenaran atau tidak (aktual). Adapun rumus yang 

digunakan untuk perhitungan statistik adalah MAE, MAPE dan RMSE. MAE merupakan 

hasil nilai mutlak dari selisih antara nilai keluaran model dengan data sebenarnya. Rumus 

MAE adalah sebagai berikut (Stephens.J.larry,dan Spiegel.R murray 2007) MAE = 

m

nn af 
Sedangkan MAPE adalah perhitungan MAE yang hasilnya dalam bentuk 

persentase, seperti rumus berikut (Stephens.J.L, Spiegel. R.M 2007) MAPE = 

%100
1

x
n

nn

m a

af




 dimana na adalah data curah hujan aktual, nf   adalah data curah 

hujan prediksi (radar dan satelit), m adalah banyak data sampel. Sementara itu, RMSE 

merupakan akar kuadrat rata-rata dari selisih antara output model dengan data yang 

sebenarnya. Rumus MSE adalah sebagai berikut: RMSE =
m

nn af  2)(
 

Tujuan dari penelitian ini adalah:untuk menganalisis sebaran awan yang digunakan 

sebagai penentuan jumlah curah hujan di kota Pekanbaru berdasarkan data penginderaan 

jarak jauh. untuk memvalidasi atau memverifikasi data radar dan data satelit terhadap 

prediksi curah hujan di kota Pekanbaru. Sementara itu, penelitian ini hanya membahas 

mengenai analisis sebaran awan dengan data penginderaaan jarak jauh (satelit NOAA dan 

radar DWSR2501C ) untuk menentukan prediksi curah hujan dan menvalidasi serta 

memverifikasi data penginderaaan jarak jauh terhadap banyaknya curah hujan di kota 

Pekanbaru. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Alat yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi dua yakni perangkat keras 

(hardware) dan perangkat lunak (software). Perangkat keras (hardware) berupa komputer 

yang berfungsi untuk mengolah data yang diambil oleh citra radar dan citra satelit. Setelah 

itu Seperangkat radar cuaca yang berfungsi untuk mengukur dan mengambil data tentang 

cuaca pada rentang waktu yang ditentukan. Website Satelit Online 

(Http://www.BOM.Gov.Au) yang berfungsi untuk mengambil data secara online mengenai 

cuaca berdasarkan server dari Australia. Perangkat Lunak (Software) yang meliputi 

Software EDGE berfungsi untuk menampilkan hasil data yang telah diambil dari citra radar 

dan citra satelit untuk diinterpretasikan dalam bentuk tiga dimensi. Software sigma plot 11 

berfungsi untuk mengelola seluruh data yang diinput dari pencitraan Radar dan Satelit. 

Langkah – langkah dalam penelitian ini diawali dengan pengambilan data menggunakan 

citra satelit yang diambil secara online melalui server dari Australia yang dapat diakses 

pada website http://www.BOM.Gov.Au dan citra radar yag ada di Bandara Sultan Syarif 

kasim II Pekanbaru. Setelah data diperoleh dari citra satelit maupun citra radar, Selanjutnya 

data tersebut diinterpretasi oleh seperangkat hardware yaitu komputer lengkap dengan 

sistim operasi yang digunakan dan perangkat lunak yang diperlukan yang terinstal di 

komputer tersebut. Selanjutnya hasil interpretasi ini dianalisis dalam bentuk pola warna 

yang sudah ada yang masing-masing data dibedakan analisisnya.  Hasil analisis ini dapat 

digunakan untuk memprakirakan keadaan cuaca apakah terjadi hujan atau tidak di tempat 

yang menjadi target penelitian. Perhitungan nilai data citra satelit dan radar diverifikasi dan 

divalidasi dengan menggunakan persamaan MAE, MAPE, RMSE terhadap jumlah curah 

hujan di Pekanbaru secara radiometrik maupun secara geometrik yang diolah oleh software 

sigma plot 11. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dari pukul 00Z, 06Z dan 12 Z 

selama lima belas hari. Seluruh data yang telah diproses dapat ditarik kesimpulan yang 

menjadi akhir dalam penelitian ini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data yang diperoleh dari satelit, diperoleh hubungan antara jumlah curah 

hujan dengan suhu puncak awan. Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh dari radar 

diperoleh hubungan tingkat ketebalan awan dengan jumlah curah hujan yang ditampilkan 

dalam bentuk grafik berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Grafik curah hujan dengan suhu puncak awan pada pukul 00Z (7.00 WIB) 

 

http://www.bom.gov.au/
http://www.bom.gov.au/
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Gambar 4.2 Grafik curah hujan dengan suhu puncak awan pada pukul 06Z (13.00 WIB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Grafik curah hujan dengan suhu puncak awan pada pukul 12Z (19.00 WIB) 

 

Gambar 4.1 sampai dengan gambar 4.3 menunjukkan grafik hubungan antara hari 

terhadap curah hujan dan suhu puncak awan. Dari gambar 4.1 dapat dilihat dengan jelas 

bahwa jumlah curah hujan pada suhu puncak awan pada pukul 00Z. adalah 44
0 

C dengan 

jumlah curah hujan sebanyak 24 mm/hari, pada suhu puncak awan -33.5
0 

C jumlah curah 

hujan 3.2 mm/hari. Kemudian pada suhu puncak awan -57.5
0 

C jumlah curah hujan yang 

terjadi adalah 35 mm/hari, pada suhu puncak awan -33.5
0 

C jumlah curah hujan yang terjadi 

adalah 5.3mm/hari. 

Pada pukul 06Z (13.00 WIB) ternyata jumlah curah hujan yang terjadi hanya satu 

kali. pada suhu puncak awan -33.5
0 

C dengan jumlah curah hujan sebesar 8.3 mm/hari 

seperti ditunjukkan pada gambar 4.2. Dapat disimpulkan bahwa hujan terjadi pada siang 

hari lebih sedikit dibanding pada pagi hari. Tanda positif menunjukkan tidak ada hujan baik 

pagi, siang maupun malam hari sedangkan tanda negatif menunjukkan kemungkinan terjadi 

hujan baik pagi, siang dan malam hari. 

Gambar 4.3 menjelaskan grafik curah hujan dengan suhu puncak awan pada pukul 

12Z. Gambar 4.3 di atas menunjukan bahwa jumlah curah hujan yang terjadi pada suhu 

puncak awan -44 
0
C adalah 36.6 mm/hari. Pada saat suhu puncak awan mencapai -33.5

0 
C 

maka jumlah curah hujannya adalah 13.9 mm/hari, yang terakhir pada saat suhu mencapai -

44
0 

C jumlah curah hujannya adalah 0.1 mm/hari, dimana pada malam hari terjadi hujan 

sebanyak tiga kali, dan curah hujan yang tertinggi terletak pada suhu puncak awan -44
0 

C 

dengan jumlah curah hujan mencapai 36.6 mm/hari. 
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Berdasarkan dari gambar 4.1 sampai dengan gambar 4.3, ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi terbentuknya pola grafik dari suhu puncak awan dan jumlah curah hujan 

yang berbeda – beda, seperti pengaruh dari adanya energi radiasi matahari dalam jumlah 

yang banyak menyebabkan suhu puncak awan menjadi tinggi begitu juga sebaliknya, faktor 

lain yang berpengaruh seperti dinamika udara yang tidak stabil. 

Grafik hubungan antara curah hujan dengan ketebalan awan untuk waktu yang 

berbeda dengan menggunakan data radar pada bulan Maret – April 2012 ditampilkan pada 

gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Grafik curah hujan dengan ketebalan awan Pukul 00Z (7.00 WIB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Grafik curah hujan dengan ketebalan awan Pukul 06Z (13.00 WIB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Grafik curah hujan dengan ketebalan awan pukul 12Z (19.00 WIB) 

 

Gambar 4.4 sampai gambar 4.6 menampilkan grafik hubungan antara ketebalan awan 

dengan curah hujan pada bulan Maret dan April untuk waktu yang berbeda – beda. Pada 



7 
 

gambar 4.4 dapat dilihat dengan jelas ada dua puncak yang dominan terjadi pada hari ke-2 

dan ke-6, hal ini disebabkan karena tidak adanya pengaruh tower – tower seluler ketika 

pengambilan data dilakukan oleh satelit penginderaan jarak jauh pada pukul 00Z (7.00 

WIB), sementara itu, pada hari yang lainnya diperoleh data radar untuk tingkat ketebalan 

awan pada pukul 00Z (7.00 WIB) tidak mengalami perubahan nilai. Hal ini disebabkan 

karena adanya tower seluler yang mempengaruhi pengiriman sinyal yang ditangkap oleh 

radar. Kemudian pada saat tepat dititik tengah pengamatan, radar tidak bisa memotret 

sehingga data yang diperoleh tidak bisa diinterpretasikan. Hal ini menyebabkan terjadinya 

data error yang nilainya sama. Seharusnya ada jarak titik pengamatan, agar data yang 

didapat tidak sama. Tingkat  ketebalan awannya sama, pada angka 40.5 dbz curah hujan 

yang terdapat pada angka -24 mm/hari dengan data ketebalan awan 40.5 dbz, sedangkan 

pada hari ke-5 dengan curah hujan 3.2 mm/hari, data ketebalan awan 40.5 dbz. hari ke-6 

curah hujan yang terdapat pada angka 35 mm/hari dengan data ketebalan awan 40.5 dbz. 

Pada saat ketebalan awan mencapai 40.5 dbz, jumlah curah hujan yang terjadi sebesar 5.3 

mm/hari. 

Pengukuran pada pukul 06Z (13.00 WIB) tentang curah hujan dan ketebalan awan 

menghasilkan grafik seperti gambar 4.5. pada pukul 06Z (13.00 WIB). Jumlah curah hujan 

yang terjadi pada siang hari hanya satu kali yaitu pada angka 8.3 mm/hari dengan ketebalan 

awan mencapai 40.5 dbz sehingga hujan yang terjadi pada siang hari lebih sedikit 

dibandingkan pada saat pagi hari. Sama seperti pada pukul 00Z dimana tingkat ketebalan 

awan pada pukul 06Z juga tidak mengalami perubahan yaitu tetap pada angka 40.5 dbz 

Pada gambar 4.6 hanya terjadi ketebalan awan yang dominan sama nilainya pada 

pukul 12Z (19.00 WIB). Jumlah curah hujan yang terdeteksi oleh radar yaitu angka 36.6 

mm/hari dengan tingkat ketebalan awan mencapai 40.5 dbz, tingkat ketebalan awan tidak 

berubah pada jumlah curah hujan sebesar 13.9 mm/hari. Begitu juga untuk jumlah curah 

hujan sebesar 0.1 mm/hari tingkat ketebalan awan juga sama yaitu 40.5 dbz. Berdasarkan 

gambar 4.1 sampai dengan gambar 4.6 dapat disimpulkan bahwa hasil pengukuran antara 

radar dan satelit lebih baik data yang diperoleh dari satelit dibanding radar. 

Data yang diperoleh oleh satelit seperti yang terlampir pada lampiran, menjelaskan 

hubungan antara suhu puncak awan dengan jumlah curah hujan. Sementara data yang 

diperoleh oleh radar seperti yang terlihat pada lampiran menjelaskan hubungan ketebalan 

awan dengan jumlah curah hujan. Hubungan antara suhu puncak awan dengan jumlah 

curah hujan ditunjukkan dengan pola warna. Pola warna yang terbentuk menjelaskan 

adanya perbedaan suhu yang satu dengan suhu yang lainnya. Hubungan antara suhu puncak 

awan dengan curah hujan terlihat pada waktu pagi hari, siang hari dan malam hari. Pada 

pagi hari banyak terdapat angka minus yang terjadi dibanding yang positif, hal ini 

menimbulkan dua asumsi antara tanda positif (+) dan tanda negatif (-). Tanda positif 

menunjukkan tidak terjadi hujan baik itu pada waktu pagi, siang maupun pada malam hari, 

sedangkan tanda negatif menunjukkan adanya hujan baik itu pagi, siang maupun pada 

malam hari. Beberapa faktor dinamika yang menyebabkan tidak terjadinya hujan seperti 

angin kencang yang dapat menghancurkan proses pembentukan awan. Meskipun terpantau 

dicitra radar dan satelit namun awan yang terbentuk tidak mengandung air hujan. Dari 

perhitungan dengan menggunakan data hasil pencitraan dari satelit, nilai MAE yang 
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diperoleh pada waktu pagi hari sebesar 30.2, pada waktu siang hari sebesar 11.486 dan 

pada waktu malam hari sebesar 30.406. Nilai MAPE yang diperoleh pada waktu pagi hari 

sebesar 44.47%, pada waktu siang hari sebesar 138.39% serta .pada waktu malam hari 

sebesar 60.09%. Sedangkan nilai RMSE yang diperoleh pada waktu pagi hari sebesar 

116.964, pada waktu siang hari sebesar 44.487 serta pada waktu malam hari sebesar 

117.764. Sementara itu, dari perhitungan dengan menggunakan data hasil pencitraan dari 

radar diperoleh nilai MAE pada waktu pagi hari sebesar 36.166, pada waktu siang hari 

sebesar 40.28% dan pada waktu malam hari sebesar 37.12. Nilai MAPE yang diperoleh 

pada waktu pagi hari sebesar 53.58%, pada waktu siang hari sebesar 485.30% serta .pada 

waktu malam hari sebesar 73.21%. Sedangkan nilai RMSE yang diperoleh pada waktu pagi 

hari sebesar 140.072, pada waktu siang hari sebesar 156.003 serta pada waktu malam hari 

sebesar 143.765. Berdasarkan perhitungan dari nilai MAPE, MAE dan RMSE untuk data 

dari satelit dan data dari radar, maka disimpulkan bahwa satelit lebih baik dibanding radar 

khususnya untuk memprediksi dan memprakirakan kondisi cuaca yang akan terjadi. 

Verifikasi data dilakukan untuk memeriksa kebenaran data yang diteliti benar atau 

tidak. Hasil verifikasi ini memberikan nilai perbandingan yang pasti mengenai hasil 

prakiraan dengan kondisi sebenarnya, pernyataan tersebut dinyatakan dalam nilai 

kebenaran. Pernyataan yang dianggap benar dimana kondisi sebenarnya sesuai dengan hasil 

prakiraan memberikan informasi lebih sebagai tanda peringatan walaupun tidak 

sepenuhnya terjadi pada kondisi  di lapangan dengan asumsi prakiraan tetap pada keadaan 

sebenarnya. Selain itu prakiraan dianggap salah ketika kondisi sebenarnya secara garis 

besar menggambarkan hasil prakiraan, tetapi terjadi kondisi cuaca tiba – tiba yang sangat 

berbeda dengan hasil asumsi hasil prakiraan.  Sedangkan rumus yang digunakan berupa  

MAE, MAPE, RMSE digunakan berupa MAE, MAPE, RMSE dan dapat dikelompokkan 

pagi, siang dan malam hari. tahap pertama yaitu berupa data satelit dan dikelompokkan 

berdasarkan pagi, siang dan malam hari. Pada pagi hari angka terjadinya hujan ada tanda 

negatif dan positip kalau tanda (-) kemungkinan terjadinya hujan sedangkan tanda (+) tidak 

terjadi hujan. dan nilai kebenaranya  Persentase hujan yang sering terjadi pada pagi hari 

jam 00Z 26.6%, lebih banyak nilai MAE pagi hari. Sedangkan pada siang hari tepatnya 

pukul 06Z yaitu pada (13.00 WIB) persentase hujannya 6.66%, lebih banyak nilai MAE 

yang terjadi. Pada malam hari pukul 12Z (19.00 WIB), persentase hujan yang terjadi pada 

angka 20%. Sehingga banyak nilai MAE juga yang terjadi pada malam hari. 

  Verifikasi untuk data radar pagi, siang dan malam adalah untuk pagi hari, hujan 

yang terjadi satu kali dengan ketebalan awan 99% sama, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data radar yang digunakan tidak valid untuk penelitian. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan: Nilai MAE satelit 

paling bagus pada siang hari pada angka 11.486, sedangkan nilai MAE untuk pagi hari 30.2 

dan malam hari 30.406. Jadi lebih tinggi nilai MAE dari data satelit. Untuk nilai MAE radar 

pagi hari pada angka 36.166. siang hari 40.28 dan malam hari 37.12. Nilai error data satelit 

lebih kecil daripada  data radar sedangkan nilai RMSE satelit untuk pagi hari adalah 

116.964 dan untuk siang hari 44.487, untuk malam hari 117.764. Sedangkan untuk nilai 
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MAPE pada pagi hari adalah 44.47%, siang 138.39%, dan untuk malam hari 60.09%. 

Untuk data radar nilai RMSE pada pagi hari bernilai 140.072, pada siang hari 156.003 dan 

pada malam hari 143.765. Nilai MAPE untuk pagi hari 53.58%. Siang hari 485.30%. 

Malam hari 73.21%. Untuk penelitian yang akan datang sebaiknya digunakan waktu yang 

lebih lama agar data yang dihasilkan lebih akurat dan lebih baik. Penelitian dilakukan pada 

pada wilayah yang jaraknya jauh dari radar agar hasil yang diperoleh lebih baik. 
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