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ABSTRACT 

 
This paper continues some results from equatorial GPS ionospheric scintillation 
observations that have been conducted at Kototabang, West Sumatera Indonesia. 
The previous research has shown that the maximum ionospheric scintillation 
occured in equinox months which are in March to April and September to 
October. To get the morphological appearances of ionospheric scintillation, the 
analysis that is done by determining the percentage of occurances, time of 
occurances, and FFT analysis that shows the period of occurance of ionospheric 
scintillation. The used data range is 2006 to 2013 data. The amplitude of 
scintillation was measured using the S4 index. Ionospheric scintillation was 
generated from GPS satellite through ionospheric layers that underwent delaying. 
The occurance of ionospheric scintillation was minimum in 2006, 2007, 2008 and 
2009 with its value respectively of around 60%, 20%, 35% and 23%. These 
occurances were due to  a minimum phase of solar activity.  In 2011, 2012 and 
2013 the scintillation was beginning to increase with its value respectively of 
around 99%, 98%, and 99% in which the  occurance was selected for S4 ≥ 0,5. 
The peak period of the occurance of ionospheric scintillation was obtained from 
data processing using Matlab software R2008a® using Fast Fourier Transform 
(FFT) method. Ionospheric scintillation generated from the GPS satellite signal 
through the ionosphere was delayed. The affects of ionospheric scintillation are 
cycle slips, loss of lock in navigational system, fading on signal or message error 
in satellite communication. 
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ABSTRAK 

 
Tulisan ini melanjutkan beberapa hasil dari pengamatan ekuatorial sintilasi 
ionosfer yang telah dilakukan di Kototabang, Sumatera Barat Indonesia. 
Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa sintilasi ionosfer tertinggi terjadi pada 
bulan ekuinok yang meunjukkan pola dua puncak yakni terjadi pada bulan Maret 
– April dan September – Oktober. Untuk mendapatkan morfologi kemunculan 
sintilasi ionosfer, maka analisis yang dilakukan yakni dengan menentukan 
persentase kejadian, waktu kejadian, dan analisis FFT yang menunjukkan periode 
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kemunculan sintilasi ionosfer. Rentang data yang digunakan yakni data tahun 
2006 hingga 2013. Amplitude dari sintilasi diukur oleh indeks S4. Sintilasi 
ionosfer  dihasilkan dari sinyal satelit GPS yang melalui lapisan ionosfer yang 
mengalami penundaan. Kejadian terendah sintilasi ionosfer terjadi pada tahun 
2006, 2007, 2008, dan 2009 dengan masing-masing sekitar 60%, 20%, 35% dan 
23% . Kejadian ini disebabkan oleh karena aktivitas matahari berada pada fase 
minimum. Pada 2011, 2012, dan 2013 sintilasi mulai mengalami kenaikan dengan 
masing-masing nilai yakni sekitar 98%, 98%, dan 99% yang mana kejadian ini 
untuk S4 ≥ 0,5. Periode puncak dari kemunculan sintilasi ionosfer didapatkan dari 
pengolahan data menggunakan Matlab R2008a® dengan teknik Fast Fourier 
Transform (FFT). Efek dari sintilasi ionosfer yaitu cycle slips, loss of lock 
(penguncian sinyal) terjadi pada sistem navigasi, fading pada sinyal, dan  
kesalahan pada komunikasi berbasis satelit. 
 
Kata kunci : ketidakteraturan lapisan ionosfer, sintilasi, F10,7,  FFT, GPS satelit 
 
PENDAHULUAN 

 Lapisan ionosfer merupakan 
salah satu bagian dari atmosfer yang 
berada pada ketinggian sekitar 60 km 
sampai 1000 km. Akibatnya lapisan 
ionosfer mendapat sangat banyak 
radiasi matahari. Kestabilan lapisan 
ionosfer sangat dipengaruhi oleh 
aktivitas matahari. Diantara dampak 
dari aktivitas matahari terhadap 
lapisan ionosfer yakni : gangguan di 
lapisan ionosfer, komunikasi 
blackout, badai ionosfer, dan sintilasi. 
Dinamika perubahan lapisan ionosfer 
sangat dipengaruhi oleh kandungan 
elektron pada lapisan ionosfer. 

 Salah satu akibat dari 
ketidakteraturan lapisan ionosfer 
yakni sintilasi. Sintilasi merupakan 
fluktuasi yang cepat dari fasa dan 
amplitudo sinyal frekuensi radio. 
Fluktuasi ini diakibatkan karena 
perubahan kerapatan ion dan eletron 
di lapisan ionosfer seperti munculnya 
gelembung plasma. Ada dua jenis 
indeks sintilasi ionosfer yaitu S4 dan 
σϕ  yang masing-masing menyatakan 
intensitas amplitudo sintilasi dan fasa 
sintilasi. Pada penelitian ini indeks 
yang digunakan adalah indeks S4. 
Kemunculan sintilasi ionosfer 

menyebabkan fading pada sinyal, 
cycle slip, loss of lock, yaitu dimana 
penerima kesulitan dalam melakukan 
penguncian sinyal satelit, dan 
menurunkan kualitas sistem navigasi 
satelit (Asnawi, 2013). 

Sintilasi ionosfer memiliki 
kaitan dengan kemunculan 
gelembung plasma yang terjadi 
setelah matahari terbenam. 
Kemunculan gelembung plasma 
dijelaskan oleh proses ketidakstabilan 
Rayleigh-Taylor dan ExB (Basu et al. 
1978; Kelley 1989; Fejer et al. 1999).  

Di lintang rendah, ionosfer 
mengalami Ionisasi Anomali 
Equatorial (EIA) atau Appleton 
Anomali, yang terdiri dari sebuah 
wilayah ionosfer dengan puncak 
tinggi kerapatan elektron, diamati 
sekitar 15 derajat utara dan selatan 
dari  magnetik khatulistiwa. 
Peningkatan kerapatan elektron di 
lintang rendah ini berawal dari 
adanya gaya keatas akibat medan 
listrik E naik vertikal ke atas × B 
plasma drift pada lapisan F di 
khatulistiwa. Sementara itu, plasma 
dari ketinggian rendah menurun 
dengan cepat karena menurunnya 
intensitas kejadian radiasi matahari 
(Kelley, 1989). Setelah terangkat ke 
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tempat yang tinggi di daerah ekuator, 
plasma mulai bergerak turun 
sepanjang garis-garis medan magnet. 
Fenomena ini (kenaikan plasma dan 
penurunan berikutnya sepanjang garis 
medan magnet untuk lintang rendah) 
dikenal sebagai efek air mancur 
(Luiz, et al; 2007). 

Karena peningkatan laju 
pertumbuhan gelembung plasma 
hanya terjadi setelah matahari 
terbenam, sehingga gelembung 
plasma pada dasarnya adalah 
fenomena malam hari. Hal inilah 
yang menyebabkan kemunculan 
sintilasi ionosfer di daerah ekuator 
intens saat malam hari ketika 
dipantau dari satelit GPS.  Untuk 
menentukan indeks sintilasi (S4) yaitu 
sebagai berikut : 

� = 	�〈��〉 − 〈�〉�  (1.1) 
� = 〈�〉   (1.2) 

�� = 	
�

�
   (1.3) 

�� =
�〈��〉�〈�〉�

〈�〉
   (1.4) 

dimana : 
S4   = indeks sintilasi 
D   = standar deviasi 
M  = x = intensitas sinyal rata-rata 

selama periode waktu 60 
detik 

〈�〉�   = nilai data rata-rata 
 

Dalam tulisan ini dilaporkan 
hasil awal pengamatan fenomena 
gangguan sintilasi ionosfer 
menggunakan penerima GPS yaitu 
ISM yang ditempatkan di stasiun 
pengamatan Kototabang, Sumatera 
Barat. 

 

METODE PENELITIAN 

 Alat dan bahan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut :  
 
 

Tabel 1. Instrumen penelitian 
No Nama Alat Fungsinya 
1 

 
 
2 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
4 
 
 

 

Antena 
penerima 
GPS 
Penerima 
GPS (GPS 
Receiver) 
 
 
PC 
Komputer 
 
 
 
Laptop 
 
 
 

Menangkap 
sinyal dari 
satelit GPS 
Menentukan 
posisi dan real 
time clock  dari 
antena 
penerima GPS 
Mengolah data 
sinyal satelit 
yang diterima 
oleh GPS 
receiver 
Mengolah data 
yang diterima 
oleh PC 
Komputer 

 
Diagram alir penelitian akan 

ditampilkan pada Gambar 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Diagram alir penelitian 

Menentukan Karakteristik Sintilasi 
Ionosfer Indonesia  

Persiapan berupa pemeriksaan  
instrumen dan studi literatur  

Pengambilan Data Sintilasi Ionosfer 

Data Pengamatan Sintilasi 

Pengolahan Data Sintilasi Ionosfer 

Selesai 

Kesimpulan 

Pembahasan 
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Berikut  merupakan  langkah-
langkah  dalam  memperoleh  data  
yang  dibutuhkan. 
1. Data kemunculan sintilasi 

ionosfer sejak 2006 – 2013. Data 
ini merupakan hasil dari 
pengamatan Loka Pengamatan 
Atmosfer (LPA) Kototabang 
yang diolah dengan 
menggunakan perangkat lunak 
Linux. 

2. Untuk melihat aktivitas matahari 
selama pengamatan, maka 
digunakan data F10,7 karena 
F10,7 berkorelasi baik dengan 
bilangan sunspot.  Data fluks 
radio tahunan matahari diperoleh 
dari situs www.celestrak.com. 
Setelah data yang dibutuhkan 

pada penelitian ini diperoleh,  langkah  
selanjutnya adalah  mengolah data 
dengan  bantuan  program  MatLab,  
maka  dapat  dicari  antara lain : 

1. Perbandingan persen grafik 
dengan pengambilan nilai batas 
indeks S4 yaitu S4 > 0,3 dan S4 
> 0,5. 

2. Grafik hubungan antara 
aktivitas matahari yaitu 
bilangan flux 10,7 terhadap 
kemunculan sintilasi ionosfer 
selama 8 tahun sejak 2006 – 
2013. 

3. Kontur kemunculan sintilasi 
ionosfer berdasarkan waktu 
kejadian sintilasi ionosfer. 

4. Periode kemunculan sintilasi 
ionosfer per tahunnya dengan 
menggunakan proses 
transformasi fourier dengan 
teknik Fast Fourier Transform 
(FFT). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Data hasil pengamatan yang 
ditampilkan pada grafik adalah rata-
rata yang telah di ukur setiap 60 

sekon setiap hari dengan 13 jam 
pengamatan selama 8 tahun dari 
tahun 2006 hingga 2013. Grafik 
dibagi menjadi 4 pengamatan, yaitu 
sebagai berikut : 

 
1. Grafik perbandingan persentase 

kejadian sebagai fungsi waktu 
antara indek S4≥0,3 dengan 
indeks S4≥0,5 
 

 

 

 

 

 

 (a) 
 
 

 

 

 

 

 

  (b) 
 
Gambar 2. (a) Kemunculan sintilasi 

dengan S4 ≥ 0,3 (b) 
Kemunculan sintilasi 
dengan S4 ≥ 0,5 

 
 Gambar 2 menunjukkan 
kemunculan sintilasi ionosfer selama 
8 tahun, dari tahun 2006 hingga tahun 
2013. Terlihat perbedaan yang cukup 
signifikan saat pengambilan nilai 
ambang batas indeks sintilasi S4. 
Tabel berikut ini menyatakan persen 
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kemunculan sintilasi selama 8 tahun 
dengan nilai S4 yang berbeda. 
 
Tabel 2. kemunculan sintilasi selama  

8 tahun dengan nilai S4 ≥ 0,3 

Tahun  
Bulan 

Kejadia
n  

Puncak 
Kejadia
n (%) 

Nilai 
F10,7 
(sfu) 

2006 3, 4, 10 98 100 
2007 3, 4, 11 88 97 
2008 3, 4, 11 89 80 
2009 1, 3, 10 59 90 

2010 
3, 4, 9, 

10 
92 170 

2011 
2 - 4, 8 

- 12 
98 190 

2012 2 - 10 98 177 

2013 
2 – 5, 8 

- 11  
98 180 

  
Tabel 3. kemunculan sintilasi 

selama 8 tahun dengan nilai 
S4 ≥ 0,5 

Tahun  
Bulan 

Kejadia
n  

Puncak 
Kejadia
n (%) 

Nilai 
F10,7 
(sfu) 

2006 3 - 4 60 100 
2007 3 20 97 
2008 3, 11 35 80 
2009 1 22 90 

2010 
3, 4, 9, 

10 
50 170 

2011 
3, 4, 9, 

10 
98 190 

2012 2 - 10 98 177 

2013 
3, 4, 9, 

10 
98 180 

 

 Dari Tabel 2 dan Tabel 3 di atas 
terlihat bahwa sintilasi intens pada 
bulan Maret – April dan September – 
Oktober. Sehingga membentuk pola 
dua puncak. Kurun waktu tersebut 
merupakan bulan ekuinok yaitu 
dimana matahari berada tepat di 
ekuator.  
 

2. Grafik hubungan antara fluks 
10,7 dengan sintilasi ionosfer  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

    (a) 
 

 

 

 

 

 
 
    (b) 
 

Gambar 3. (a) Fluks 10,7 selama 8 
tahun (b) Kemunculan 
Sintilasi selama 8 tahun 

 
Grafik hubungan antara 

aktivitas matahari dengan 
kemunculan sintilasi ionosfer 
ditunjukkan oleh Gambar 3 bahwa 
kemunculan sintilasi ionosfer 
sebanding dengan aktivitas matahari. 
Pada  Gambar 3 kemunculan sintilasi 
hanya berkisar antara 33% untuk 
tahun 2008 dan sekitar 28% pada 
tahun 2009, hal ini disebabkan oleh 
aktivitas matahari pada tahun tersebut 
termasuk kedalam fase minimum 
matahari. Sedangkan kemunculan 
sintilasi ionosfer mulai mengalami 
kenaikan pada tahun 2011 hingga 
2013 dengan  persentase  berkisar 
98% kejadian pada bulan ekuinok. 
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3. Periode puncak kemunculan 
sintilasi ionosfer 
 

 

 

 

 

 
Gambar 4. FFT tahun 2006 

 

Gambar 4 di atas merupakan 
contoh hasil pengolahan FFT sintilasi 
ionosfer, sampel data yang diambil 
merupakan data tahun 2006 dengan 
indeks sintilasi S4 ≥ 0,5. Hasil FFT 
selengkapnya akan ditampilkan pada 
tabel berikut ini. 

 
Tabel 4. Hasil FFT selama 8 tahun 

Tahun 
Periode 
(jam) 

Kekuatan 
(dB) 

2006 12,9966 2,3 x 105  
2007 13,05 2,4 x 103  
2008 12,55 2,3 x 104  
2009 13,05 6 x 103  
2010 12,9231 9 x 104  
2011 12,9971 5 x 107  
2012 12,9972 5 x 107 dB 
2013 12,9964 3,2 x 107 dB 

 

4. Kontur kemunculan sintilasi yang 
dihubungkan dengan waktu 
kejadian 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. kontur kemuculan sintilasi 

tahun 2006, S4 ≥ 0,5 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kontur kemunculan 
sintilasi tahun 2013,  S4 ≥ 
0,5 

 
Gambar 5 dan 6 di atas 

merupakan contoh kontur 
kemunculan sintilasi ionosfer 
berdasarkan waktu kejadian. Sampel 
data yang diambil merupakan sintilasi 
lemah dengan menggunakan data 
tahun 2006 dengan indeks sintilasi S4 
≥ 0,5. Sedangkan Gambar 6 
menunjukkan sintilasi kuat pada 
tahun 2013 dengan indeks sintilasi S4 
≥ 0,5. Kontur kemunculan sintilasi 
selama 8 tahun ditampilkan pada 
Tabel 5 berikut ini. 

 
Tabel 5. Kemunculan sintilasi  

berdasarkan waktu kejadian 
Tahun Waktu Kejadian (WIB) 
2006 19:00 – 23:00 
2007 18:30 – 05:30 
2008 19:00 – 05:30 
2009 04:00 – 06:00 
2010 18:30 – 00:00 
2011 18:30 – 23:30 
2012 19:00 – 00:00 
2013 19:00 – 00:00 

 
Berdasarkan kontur di atas, 

didapat bahwa kemunculan sintilasi 
ionosfer terjadi hanya setelah 
matahari terbenam karena 
peningkatan laju pertumbuhan 
gelembung plasma hanya terjadi 
setelah matahari terbenam, sehingga 
gelembung plasma pada dasarnya 
adalah fenomena malam hari. Hal 
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inilah yang menyebabkan 
kemunculan sintilasi ionosfer di 
daerah ekuator intens saat malam hari 
ketika dipantau dari satelit GPS. 

KESIMPULAN 

 Kesimpulan yang dapat diambil 
dari hasil pengamatan pada penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Karakteristik kemunculan 

sintilasi ionosfer per tahunnya 
menunjukkan pola dua puncak 
yang menandakan kemunculan 
tertinggi terjadi pada bulan-bulan 
ekuinok, puncaknya berada pada 
bulan Maret dan September. 

2. Kemunculan sintilasi ionosfer 
linier dengan F10,7. 

3. Kemunculan sintilasi ionosfer 
tidak hanya dipengaruhi oleh 
aktivitas matahari saja tetapi juga 
dipengaruhi oleh gelembung 
plasma yang terjadi antara jam 6 
sore hingga jam 6 pagi. 

4. Periode puncak kemunculan 
sintilasi yaitu selama 13 jam 
setiap harinya. 
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