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dan Para Ketua Jurusan /Ka Prodi, Para Dosen /Para Ketua Peneliti/ Pemakalah Semnas 

Lemlit UNM  dan Para Tamu Undangan dan seluruh hadirin yang mulia serta Peserta Semnas 

Lemlit 

Assalamu Alaikum Wr Wb 

Dengan Hormat, 

Mengawali Pidato ini perkenankan saya mengajak para hadirin untuk memanjatkan puji 

sukur kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan dan karunia Nya berupa 

kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka 

seminas nasional lembaga penelitian 2015. Salam dan Salawatkita kirimkan pula buat 

Nabiyullah Muhammad SAW, keluarga dan Para Sahabatnya. Syukur Alhamduliilah atas 

berkat Rahmat Allah SWT, bahwa seminar nasional ini dapat berlangsung dengan baik 

dan lancer ini berkah kerjasama antar panitia dan lembaga penelitian UNM dan pihak 

sponsor  Perlu di informasikan bahwa seminar nasional yang pertama dilaksanakan oleh 

lembaga penelitian ini merupakan batu loncatan untuk mendapatkan hasil hasil penelitian 

dengan luaran berupa makalah (baik nasional maupun international), jurnal yang 

bereputasi internasional dan nasional, HKI berupa paten dan paten sederhana,TTG serta 

produk prototype dan model.  Dari hasil pemasukan makalah nasional telah terkumpul 

sebanyak 104 (seratus empat) yang mana berasal dari UNM (FMIPA, FT, FBS, FIK, FIP, 

FBS, Psi, FSD), UNHAS Makassar, UMI, Univ. Tronojoyo Madura, STIE YPUP Makassar, 

Politeknik Negeri Bali, UPI Bandung, dan PTN/PTS se Sulawesi Selatan. dan panitia 

harapkan mudahan tahun depan jumlah yang berminat untuk memasukkan makalah 

semakin meningkat dengan banyaknya skim penelitian baik hibah kompetetif Nasional dan 

Desentralisasi. Beberapa produk Undang Undang berupa sesuai dengan amanat Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada  Kementerian/Lembaga 



serta memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan  Peraturan Dirjen 

Kemdiknas RI No /DIKTI/Kep/2011 Ttg  PEDOMAN AKREDITASI TERBITAN 

BERKALA ILMIAH Pada hakekatnya, tujuan dari pembangunan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka 

membangun peradaban bangsa (UU No 18/ 2002). Ilmu Pengetahun dan Teknologi 

Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional 2015-2019 secara tegas menyatakan bahwa isu strategi 

pembangunan Iptek 2015-2019 adalah peningkatan kapasitas iptek berupa: (1) 

kemampuan memberikan sumbangan nyata bagi daya saing sektor produksi, (2) 

keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam, dan (3) penyiapan masyarakat 

Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern, serta ketersediaan 

faktor-faktor yang diperlukan (SDM, sarana prasarana, kelembagaan iptek, jaringan, dan 

pembiayaan). Lebih lanjut disebutkan bahwa penyelenggaraan riset difokuskan pada 

bidang-bidang yang diamanatkan RPJPN 2005-2025 yaitu: (1) pangan dan pertanian; 

(2) energi, energi baru dan terbarukan; (3) kesehatan dan obat; (4) transportasi; (5) 

telekomunikasi, informasi dan komunikasi (TIK); (6) teknologi pertahanan dan 

keamanan; dan (7) material maju. 

Saya menyadari sepenuhnya bahwa dalam kegiatan seminar nasional ini didukung 

banyak pihak yang ikut memberikan dukungan serta bantuan baik secara moril maupun 

material. Oleh karena itu saya menyampaikan terima kasih yang tulus dan 

pengahragaan yang setinggi tingginya kepada Bapak Rektor UNM dan seluruh unsur 

pimpinan, Fakultas, Ketua Lemlit, Ketua LPM, dan terkhusus kepada panitia yang telah 

banyak meluangkan waktu Ibu Dr Hasanah, Dr Hendra Jaya, Dr Syafruddin Side, Dr 

Farida Aryani, Prof Nurhayati, Muh Syahrir M.Si, Pak Syamsi, Pak Rahman, H.Bunga 

dan para staf lemlit. Akhirnya saya menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya 

kepada Bapak/Ibu/Saudara yang gerkenan hadir dan telah bersabar untuk mengikuti 

seminar nasional ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Marhaban ya Ramadhan 

Selamat menunaikan Ibadah Suci Ramdhan 1436 H. 

Wabillahi Taufik Walhidayah 

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

                     Makassar,   13  Juni 2015 

Ketua Panitia 

 

 

Mohammad Wijaya.M
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ABSTRAK 

 
Iklim merupakan faktor alam yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan. Salah satu metode 

untuk mengenal iklim lebih jauh adalah mengklasifikasikan dengan menghitung curah hujan yang jatuh 

ke Bumi. Metode yang digunakan kali ini adalah metode Schmidt Fergusson dalam bentuk hasil berupa 

nilai Q dari perhitungan rata-rata bulan kering dan bulan basah kemudian di interpolasi dengan 

menggunakan interpolasi kriging yang dihitung dan diolah secara otomatis di dalam arcGis. 

Pengklasifikasian ini bertujuan mengetahui kondisi tipe iklim berdasarkan klasifikasi Schmidt Fergusson 

dan wilayah persebarannya pada masing masing jenis tipe iklim yang ada di Kabupaten Bulukumba. Hasil 

dari penelitian ini adalah jenis tipe-tipe iklim dan memiliki wilayah persebaran masing-masing dengan 

luas tertentu. Dimana Kabupaten Bulukumba terdapat 4 jenis tipe iklim berdasarkan Schmidt Fergusson 

yaitu iklim basah, agak basah, sedang, dan agak kering. Dan keempat Persebaran tipe iklim Kabupaten 

Bulukumba di sajikan dalam bentuk peta. 

.  

 

Kata kunci : tipe iklim,  Schmidt Fergusson, Kabupaten Bulukuma, metode kriging 

 

ABSTRACT 

 

Climate is a major natural factors that influence on life. One method to identify further climate is 

classified by calculating the precipitation that fell to Earth. The method used this time is the method of 

Schmidt Fergusson who form the Q value of the calculation of average dry months and wet months then 

in the interpolation using kriging interpolation were calculated and processed automatically in ArcGIS. 

This classification aims to determine the type of climatic conditions by classification Schmidt Fergusson 

and regions spreading on each type of climate types in Bulukumba. Results from this study is the kind of 

climate types and has a distribution area each with a specific area. Bulukumba where there are four types 

of climates by Schmidt Fergusson namely wet climate, rather wet, moderate, and somewhat dry. The 

fourth distribution of climate types in Bulukumba presented in map form. 

 

Keywords : climate types, Schmidt Fergusson, District Bulukuma, kriging method 

 

 

PENDAHULUAN  
 

Iklim adalah suatu keseluruhan dari 

keadaan atmosfir dalam jangka waktu panjang 

dan berbeda-beda di setiap tempat. Iklim 

meliputi keadaan-keadaan ekstrim dari tiap-tiap 

unsur cuaca seperti suhu maksimum minimum, 

kelembaban nisbi udara, dan sebagainya 

(Nabihaty, 2011). 

Iklim merupakan salah satu faktor yang 

sangat penting bagi kehidupan manusia karena 

iklim mempunyai peranan yang besar terhadap 

kehidupan dalam berbagai bidang. Salah satunya 

adalah pada bidang pertanian, sehingga kondisi 

iklim seperti suhu, curah hujan dan pola musim 

sangat menentukan kecocokan dan optimalisasi 

pembudidayaan tanaman pertanian (Umar, 

2010). 

https://plus.google.com/106246195266778861705
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Namun naiknya suhu permukaan bumi 

menyebabkan terjadinya kekacauan pola musim, 

khususnya di Indonesia. Di mana cuaca yang 

tidak menentu membuat para petani sulit dalam 

memperkirakan waktu untuk mengelola lahan 

dan memanen. Akibat perubahan iklim (climate 

change) ini, Indonesia memiliki fenomena 

musim hujan cenderung lebih pendek. Di sisi 

lain, musim kemarau yang lebih panjang telah 

meningkatkan berbagai ancaman bencana bagi 

sektor pertanian. Ancaman bencana yang paling 

sering menghantui para petani adalah 

hidrometeorologi (banjir, kekeringan dan angin 

puting beliung). Hal ini akan memiliki dampak 

serius terhadap lingkungan, produktivitas 

pertanian dan ketahanan pangan nasional. 

Manusia harus mengerti sifat-sifat iklim 

untuk kemudian menyesuaikan diri sehingga 

produksi pertanian yang optimal dapat dicapai. 

Oleh karena itu mempelajari cara penentuan dan 

mengetahui tipe iklim di suatu tempat penting 

untuk produksi tanaman pangan terutama 

tanaman padi. Salah satunya yaitu dengan cara 

mengklasifikasikan tipe iklim menurut Schmithd 

Ferguson dan menyajikannya dalam bentuk 

pembagian wilayah atau zona iklim dengan 

menggunakan system informasi geografis (SIG) 

yang akan ditampilkan dalam bentuk keruangan. 

Berdasarkan hal tersebut, informasi mengenai 

iklim suatu daerah sangat di perlukan untuk 

mengetahui kondisi dan kesesuaian wilayah 

iklim untuk tanaman padi. Dan berhubung 

dengan pentingnya mengetahui pola dan tipe 

iklim, maka dilakukanlah penelitian dengan judul 

“Klasifikasi Iklim Menurut Scmidt Fergusso Di 

Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan 

Indonesia”.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui tipe iklim dengan metode Schmidt 

Fergusson dan wilayah persebarannya. 

 

METODE PENELITIAN 
 

Lokasi Penelitian 

 

Kabupaten Bulukumba merupakan 

salah satu kabupaten yang terdapat di 

wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Secara 

astronomis, Kabupaten Bulukumba terletak 

antara 119°57'16.288"BT hingga 

120°28'24.283"BT  dan antara 

5°17'16.15"LS hingga 5°40'53.971"LS.
 

Sementara menurut letak 

geografisnya Kabupaten Bulukumba 

memiliki batas sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan 

Kabupaten Sinjai  

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut 

Flores  

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk 

Bone  
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten 

Bantaeng 

Jenis Penelitian 

jenis penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif yaitu merupakan penelitian empiris di 

mana data yang dikumpulkan dapat dihitung/ 

angka, dan menggambarkan serta 

menginterpretasikan objek atau subjek yang 

diteliti sesuai dengan apa adanya untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Dalam penelitian 

ini, data yang diperoleh diolah dan dihitung 

kemudian ditampilkan dalam bentuk peta dan 

selanjutnya dideskripsikan secara logis dan 

sistematis. 

 

Tahapan penelitian 

Tahapan ini meliputi tahap pengambilan 

data berupa data curah hujan Kabupaten 

Bulukumba 30 tahun terakhir. Kemudian 

pengecekan lapangan, dengan mengamati dan 

platting setiap stasiun curah hujan. Pengolahan 

data dengan menghitung curah hujan 

berdasarkan formula Schmidt Fergusson. Dan 

analisis SIG dalam pembuatan peta sebaran iklim 

klasifikasi Schmidt Fergusson. 

 

Data Curah hujan (P) 

 

Data curah hujan yang dibutuhkan 

adalah data curah hujan berturut-turut 30 

tahun terakhir. Data curah hujan tersebut 

dapat diperoleh pada stasiun pengamatan 

curah hujan wilayah penelitian dan 

sekitarnya. Untuk melengkapi data curah 

hujan yang hilang atau yang kosong dapat 

digunakan metode rata-rata aritmatik dengan 

formula: 

 














n

i n

Ri
R

1

 ……………………..(3.1) 

 

Keterangan: 

 

R =  Curah hujan rata-rata (mm) 

Ri =  Curah hujan pada stasiun ke i (1, 2, 3, 

…. n) 

n  =  Jumlah stasiun penakar 
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Penentuan Nilai Q Menurut Schmidt 

Fergusson 

 

Dasar pengklasifikasian iklim ini adalah 

jumlah curah hujan yang jatuh setiap bulan 

sehingga diketahui rata-rata bulan basah, lembap, 

dan bulan kering. Sistem klasifikasi iklim 

Schmidt Ferguson dikembangkan pada tahun 

1950. dasar  untuk  membuat  penggolongan  

iklim  oleh Schmidt dan Ferguson adalah  dengan  

cara  menghitung  dan  menentukan  quitient  (Q  

rerata)  jumlah  bulan  kering  dan  rerata  bulan  

basah. Sehingga langkah pertama  ditentukan  

terlebih  dahulu  tentang  status  bulan.  Untuk ini  

mereka menggunakan  kriteria  yang  dibuat  

oleh  Mohr (Dewi, 2005).  Menurut Lakitan 

(2002) klasifikasi Schmidt- Ferguson 

menggunakan nilai perbandingan (Q) antara rata-

rata banyaknya bulan kering (Md) dan rata-rata 

banyaknya bulan basah (Mf) dalam tahun 

penelitian. Adapun kategori untuk bulan kering 

(jika dalam satu bulan mempunyai jumlah curah 

hujan < 60 mm), bulan lembab (jika dalam satu 

bulan mempunyai jumlah curah hujan 60 sampai 

100 mm), dan bulan basah (jika dalam satu bulan 

mempunyai jumlah curah hujan > 100 mm). 

Dalam perhitungan Schmidt Fergusson 

untuk mengetahui Nilai Q terlebih dahulu 

menentukan rata-rata bulan kering dan rata rata 

bulan basah dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut:  

 

a. Rata-rata bulan kering  

 

    …………….…..…(3.2)  

  

Dimana :  

 Md  : Rata-rata bulan kering  

 ∑fd  : Frekuensi bulan kering  

T : Banyaknya tahun penelitian  

 

b. Rata-rata bulan basah  

   ……………..……..…(3.3)  

  

Dimana :  

Mw  : Rata-rata bulan basah  

∑fw  : Frekuensi bulan basah  

T : Banyaknya tahun penelitian  

 

Tahapan Selanjutnya dalam metode 

Schmidt-Ferguson adalah menentukan nilai Q 

dengan rumus sebagai berikut :  

  

 ……………….(3.4)  

  

Dimana :  

 

Q : Tipe Iklim Schmidt Fergusson 

Md : Rata-rata bulan kering 

Mw : Rata-rata bulan basah 

Tabel 3.1. Klasifikasi Schmidt-Ferguson 

 

Tipe Iklim Nilai Q (%) Keadaan Iklim dan Vegetasi 

A < 14,3 Daerah sangat basah, hutan hujan tropika 

B 14,3 – 33,3 Daerah basah, hutan hujan tropika 

C 33,3 – 60,0 Daerah agak basah, hutan rimba, daun gugur pada musim kemarau 

D 60,0 – 100,0 Daerah sedang, hutan musim 

E 100,0 – 167,0 Daerah agak kering, hutan sabana 

F 167,0 – 300,0 Daerah kering, hutan sabana 

G 300,0 – 700,0 Daerah sangat kering, padang ilalang 

H > 700,0 Daerah ekstrim kering, padang ilalang 

Sumber: Lakitan (2002) 

 
 

Analisis SIG dengan Interpolasi Kringing 

 

Sistem Informasi Geografis adalah system 

yang berbasis computer yang menggabungkan 

unsur peta (geografis) dan informasi tentang peta 

tersebut atau data atribut (Prasad, 2012). 

Sedangkan interpolasi adalah metode untuk 

mendapatkan data berdasarkan beberapa data 

yang telah diketahui. Dalam pemetaan, interpolasi 

adalah proses estimasi nilai pada wilayah yang 

tidak disampel atau diukur, sehingga terbuatlah 

peta atau sebaran nilai pada seluruh wilayah 

(Pramono, 2008). Kriging adalah salah satu 

metode intepolasi spasial yang memanfaatkan 

nilai spasial pada lokasi tersampel untuk 

memprediksi nilai pada lokasi lain yang belum 

dan/atau tidak tersampel (Fridayani Dkk, 2012). 
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Dalam pembuatan peta wilayah iklim 

Schmidt Ferguson dari hasil penentuan nilai Q, 

maka di lakukan interpolasi dimana langkah yang 

mengisi kekosongan data dengan metoda-metoda 

tertentu dari suatu kumpulan data untuk 

menghasilkan sebaran yang kontinyu. Interpolasi 

yang digunakan adalah dengan metode Kriging 

yang secara otomatis terhitung di dalam ArcGIS 

Geostatistical Wizard pada ArcGIS 10.1. 

Langkah-langkah untuk interpolasi Kriging 

adalah sebagai berikut: 

1. Input nilai Q (Schmidth ferguson) ke 

dalam excel.  

2. Pada excel yang terdapat nilai Q, input 

titik koordinat dalam bentuk desimal 

masing-masing stasiun penakar curah 

hujan. 

3.  Pada ArcGIs input data excel tersebut 

dan mengekspornya dalam bentuk format 

shapefile. 

4. Menganalisis nilai Q guna 

menginterpolasi dengan memilih 

Arctoolbox.  

5. Karena interpolasi kriging yang 

digunakan maka pada Arctoolbox pilih 

raster interpolation dan pilih kriging. 

6. Klik reclassify dengan raster reclass dan 

pilih reclassify. 

7. Pada classification mengkelaskan 

berdasarkan banyaknya kelas tipe iklim 

dari nilai Q yang telah dihitung.  

8. Karena interpolasi yang dihasilkan masih 

belum memiliki batas wilayah tertentu 

maka langkah selanjutnya adalah Cliping 

Area. Dimana langkah ini dilakukan 

untuk memotong hasil interpolasi 

terhadap peta administrasi wilayah dalam 

hal ini adalah wiayah Kabupaten 

Bulukumba. 

9. Setelah hasil dari clip area muncul pada 

layer, maka langkah selanjutnya adalah 

eksport polygon karena hasil clip area 

masih dalam bantuk raster, dengan 

memilih conversion tools. 

10. Menampilkan hasil interpolasi dalam 

bentuk peta layout. Yaitu peta sebaran 

wilayah iklim Klasifikasi Schmidt 

Ferguson Kabupaten Bulukumba. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Klasifikasi Tipe Iklim Schmidt Fergusson 

 

Nilai Q atau tipe iklim Schmidt Fergusson 

diperoleh dari hasil pengolahan bulan kering dan 

bulan basah yang telah dihitung. Nilai Q dihitung 

dengan menggunakan rata-rata bulan kering dan 

bulan basah. Setelah mengetahui nilai Q maka 

kita dapat menentukan tipe dan keadaan iklim 

berdasarkan penentuan klasifikasi iklim Schmidt 

Fergusson pada wilayah penelitian. Untuk lebih 

jelasnya nilai Q berdasarkan bulan kering dan 

bulan basah pada masing-masing stasiun 

pengamatan dapat dilihat sebagai berikut. 

 

 

 

Tabel 4.4 Nilai Q Pada Setiap Stasiun Pengamatan 

No Stasiun BK BB Q Keterangan 

1 Bulo-Bulo 1.538 8.923 17.241 Iklim B 

2 Bontonyeleng 2.731 6.346 43.03 Iklim C 

3 Pandang-pandang 2.419 7.839 30.864 Iklim B 

4 Padangloang 5.154 4.115 125.23 Iklim E 

5 Paenre Lompoa 3.25 5.813 55.914 Iklim C 

6 Sangkala 1.444 7.851 18.393 Iklim B 

Sumber: Hasil olah data, 2015 

 

Berdasarkan nilai Q atau Schmidt 

Fergusson dan kriteria jenis tipe iklim serta 

keadaan iklim pada Kabupaten Bulukumba pada 

tiap-tiap stasiun curah hujan didominasi oleh 

kedaan iklim basah atau tipe iklim B. Dimana tipe 

iklim B dengan kriteria jenis tipe iklim 14,33-33,3 

% terdapat pada 3 stasiun curah hujan diantaranya 

stasiun Bulo-bulo, Pandang-pandang, dan 

Sangkala. Kemudian tipe iklim C yang berada 

pada kriteria jenis tipe iklim 33,3-60% terdapat 

pada 2 stasiun curah hujan yaitu stasiun 

Bontonyeleng dan stasiun Paenre lompoa. 

 

Sebaran Iklim Schmidt Fergusson 

Sebaran tipe iklim Schmidt Fergusson 

dapat dilihat pada peta klasifikasi iklim Schmidt 

Fergusson dari hasil interpolasi yang telah 

dilakukan. Interpolasi yang digunakan adalah 

interpolasi kriging, dimana yang diinterpolasi 

yaitu nilai Q yang telah dihitung serta titik 
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koordinat pada masing-masing stasiun 

pengamatan pada wilayah penelitian. 

Pada peta sebaran tipe iklim Schmidt 

Fergusson yang telah dihasilkan dapat 

menunjukkan zonasi kriteria dan tipe 

iklim serta seberapa luas wilayah dalam 

cakupan   tipe iklim tersebut pada setiap 

stasiun pengamatan. Masing-masing 

kriteria dan tipe iklim memiliki luas 

wilayah dari hasil interpolasi nilai Q, dan 

luas wilayah cakupan tersebut merupakan 

penjabaran dari peta klasifikasi iklim 

Schmidt Fergusson 

Tabel 4.5 Kriteria dan Luas Wilayah Tipe Iklim Pada Daerah Penelitian 

No Kriteria Tipe Iklim Luas (m
2
) Luas (km

2
) Persentase 

1 14.3-33.3 Basah 177411550 177.41155 15.195418 

2 33.3-60 Agak Basah 333208550 333.20855 28.53953532 

3 60-100 Sedang 534338550 534.33855 45.76645444 

4 100-167 Agak Kering 122574550 122.57455 10.49859225 

Total   1167533200 1167.5332 100 

 

Pada peta persebaran tipe iklim Schmidt 

Fergusson terlihat bahwa tipe-tipe iklim 

berdasarkan Schmidt Fergusson tersebar dengan 

batas-batas wilayah tertentu serta memiliki luas 

wilayah masing-masing. Berdasarkan peta 

klasifikasi iklim Schmidt Fergusson, tipe-tipe 

iklim yang tersebar di Kabupaten Bulukumba 

adalah iklim basah, agak basah, sedang, dan agak 

kering. Membandingkan peta layout klasifikasi 

Schmidt Fergusson berbeda dengan tipe iklim 

pada hasil perhitungan, dan yang membedakan 

adalah pada peta persebaran terdapat tipe iklim 

sedang pada wilayah yang tidak memiliki stasiun 

curah hujan. Adanya tipe iklim atau wilayah yang 

termasuk tipe iklim sedang atau berada pada 

kriteria jenis tipe iklim 60-100% pada peta yaitu 

pada saat melakukan reklasifikasi pada interpolasi 

kringing yang dilakukan. 

Wilayah yang termasuk iklim sedang atau 

berada pada 60-100% merupakan wilayah yang 

tidak terjangkau oleh stasiun curah hujan yang 

tersebar di Kabupaten Bulukumba dengan tipe 

iklim masing-masing berada pada iklim basah 

dengan kriteria iklim 14,3-33,3%, iklim agak 

basah yang berada pada kriteria tipe iklim 33,3-

60%, dan iklim agak kering dengan kriteria tipe 

iklim 100-167%. Sehingga berdasarkan peta 

klasifikasi iklim Schmidt Fergusson, di 

Kabuapten Bulukumba memiliki 4 tipe iklim yang 

tersebar dengan batas tertentu serta luas 

penyebarannya. Keempat tipe iklim tersebut 

adalah iklim B, iklim C, iklim D, dan iklim E. 

Tipe iklim B atau iklim basah mencakup 

Kecamatan kajang, Kecamatan Bulukumpa, dan 

Kecamatan Rilau Ale dengan luas total wilayah 

177,412 km
2
 atau 15,19% dari luas total wilayah 

kabupaten Bulukumba. Untuk tipe iklim C atau 

iklim agak basah mencakup wilayah 

persebarannya pada Kecamatan Bulukumpa, 

Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Kindang, 

Kecamatan gantarang, dan sebagian kecil wilayah 

Kecamatan Ujung Bulu dengan luas wilayah 

keseluruhan yang berada pada iklim tersebut 

adalah 333,208 km
2
 atau 28,539% dari luas 

keseluruhan Kabupaten Bulukumba. Pada tipe 

iklim sedang atau iklim D penyebarannya 

mencakup wilayah Kecamatan Herlang, 

kecamatan Bontotiro, Kecamatan, Bontobahari, 

Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Ujung Bulu, 

Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, dan 

sebagian kecil mencakup wilayah Kecamatan 

Kajang, Kecamatan Bulukumpa, serta Kecamatan 

Rilau Ale. Tipe iklim sedang menyebar dan 

mancakup keseluruhan kecamatan yang berada di 

Kabupaten Bulukumba dengan luas total wilayah 

persebaran 534,33 km
2
 atau 45,76% dari total luas 

keseluruhan Kabupaten Bulukumba, atau hampir 

seperdua wilayah Kabupaten Bulukumba dan 

merupakan tipe iklim yang memiliki wilayah 

persebaran paling luas diantara tipe iklim lainnya. 

Dengan kata lain iklim sedang mendominasi 

wilayah Kabupaten Bulukumba. Sedangkan tipe 

iklim agak kering dengan luas persebaran yang 

paling sedikit yaitu 122,57 km
2
 atau 10,49% dari 

luas keseluruhan Kabupaten Bulukumba, dan 

wilayah persebarannya berada pada Kecamatan 

Ujung Loe, Kecamatan Bontotiro, dan Kecamatan 

Bontobahari. 

Secara umum sebaran iklim 

berdasarkan tipe Schmidt Fergusson yaitu 

iklim basah terdapat diwilayah utara 

Bulukumba, sedangkan untuk iklim agak 

basah tersebar dari bagian tengah mengarah 

ke utara wilayah Bulukumba. Tipe iklim 

sedang yang merupakan wilayah paling luas 

persebarannya terdapat pada bagian timur 

mengarah ke tengah sampai bagian barat 

Kabupaten Bulukumba. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi sebaran tipe iklim 
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Kabupaten Bulukumba secara keseluruhan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

bentuk medan/topografi, angin, suhu, dan 

tekanan udara. Dimana topografi akan 

mempengaruhi pergerakan angin ketika 

terjadi perbedaan ketinggian sehingga 

wilayah yang tinggi suhu akan berubah 

begitupun dengan tekanan udara. Seperti 

yang dikemukakan bahwa curah hujan yang 

jatuh di wilayah Indonesia dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti bentuk 

medan/topografi, arah lereng medan, arah 

angin yang sejajar dengan garis pantai, dan 

jarak perjalanan angin di atas medan datar 

(Umar, 2010) 

 
 KESIMPULAN 

Wilayah Kabupaten Bulukumba 

memiliki kondisi tipe iklim berdasarkan 

klasifikasi Schmidt Fergusson yaitu tipe iklim B 

atau basah, tipe iklim C atau agak basah, tipe 

iklim D atau sedang, dan tipe iklim E atau agak 

kering. 

Tipe iklim yang terdapat di Kabupaten 

Bulukumba tersebar memiliki wilayah persebaran 

masing-masing seperti tipe iklim B atau iklim 

basah wilayah persebarannya adalah Kecamatan 

kajang, Kecamatan Bulukumpa, dan Kecamatan 

Rilau Ale. Tipe iklim C atau iklim agak basah 

tersebar di Kecamatan Bulukumpa, Kecamatan 

Rilau Ale, Kecamatan Kindang, Kecamatan 

gantarang, dan sebagian kecil wilayah Kecamatan 

Ujung Bulu. Tipe iklim sedang atau iklim D 

tersebar di Kecamatan Herlang, kecamatan 

Bontotiro, Kecamatan, Bontobahari, Kecamatan 

Ujung Loe, Kecamatan Ujung Bulu, Kecamatan 

Gantarang, Kecamatan Kindang, dan sebagian 

wilayah Kecamatan Kajang, Kecamatan 

Bulukumpa, serta Kecamatan Rilau Ale. Dan tipe 

iklim agak kering atau iklim E wilayah 

persebarannya berada di Kecamatan Ujung Loe, 

Kecamatan Bontotiro, dan Kecamatan 

Bontobahari. 
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