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 Pergerakan air laut melintasi wilayah Indonesia atau yang dikenal 
dengan arus lintas Indonesia (Arlindo) membawa massa air dari 
Samudera Pasifik menuju Samudera Hindia. Salah satu jalur yang 
dilalui oleh Arlindo adalah Selat Lombok. Arus laut dapat diestimasi 
dari variasi suhu permukaan laut (SPL). Penelitian ini bertujuan 
untuk mengestimasi laju arus di Selat Lombok menggunakan hasil 
pengukuran SPL di dua tempat yaitu Pantai Ampenan dan Pantai 
Senggigi dengan jarak keduanya adalah 10,5 km. Pengukuran 
dilakukan pada tanggal 10 s.d 15 April 2018 selama dua belas jam 
dengan interval pengukuran lima menit. Alat ukur yang digunakan 
yaitu dua datalogger yang dilengkapi dengan modul openlog, sensor 
suhu DS18B20, kartu SD, dan baterai. Dari data pengukuran SPL 
diperoleh anomali SPL yang terjadi di Pantai Ampenan dan Pantai 
Senggigi. Data anomali SPL dianalisis menggunakan metode 
maximum cross-correlation (MCC) untuk menentukan waktu 
tempuh arus laut. Hasil estimasi laju arus laut di Selat Lombok 
diperoleh berkisar antara -1,27 km/jam s.d 6,30 km/jam. 

 

 
 

  

 
Pendahuluan 

Perairan Indonesia merupakan satu-satunya jalur yang menghubungkan Samudera 
Pasifik dan Samudera Hindia di lintang rendah. Akibat letaknya tersebut, perairan Indonesia 
menjadi zona kritikal (choke point) bagi arus laut untuk melewati selat-selat di Indonesia. 
Arus tersebut menentukan dan mempengaruhi sirkulasi samudera raya yang dikenal 
sebagai sabuk penghantar samudera saya (the great ocean conveyor belt). Sistem sirkulasi ini 
melewati perairan Indonesia yang kemudian disebut sebagai arus lintas Indonesia (Arlindo) 
[1]. Salah satu jalur utama Arlindo yang berhubungan langsung dengan Samudera Hindia 
adalah Selat Lombok. Secara umum Arlindo merupakan aliran massa air yang berbentuk 
arus laut dari Samudera Pasifik menuju Samudera Hindia [2]. Massa air tersebut meliputi 
suhu, salinitas, oksigen maupun klorofil yang dapat dijadikan indikator kesuburan perairan 
untuk menentukan potensi sumber daya hayati [3]. Adanya variabilitas Arlindo 
diperkirakan akan diikuti dengan perubahan suhu permukaan laut (SPL). Satu cara untuk 
mengetahui perubahan SPL yaitu melihat anomali SPL pada lokasi dan waktu tertentu.  

Arlindo banyak menarik perhatian peneliti untuk mengkaji lebih dalam transpor 
Arlindo. Banyak dari peneliti menggunakan data satelit hasil pengindeaan jarak jauh dalam 
memperoleh informasi. Namun, penginderaan jarak jauh memiliki keterbatasan, diantaranya 
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kondisi awan yang menutupi area penginderaan 
informasi yang tepat sesuai dengan kemampuan sensornya.
dihadapi dalam usaha pengelolaan data satelit penginderaan jarak jauh, maka diperlukan 
pengukuran langsung. Alternatif pengukuran yang dapat dilakukan adalah menggunakan 
datalogger yang dilengkapi dengan modul OpenLog, sensor suhu DS18B20, kartu SD, dan 
baterai. Oleh karena itu, p
sepanjang Selat Lombok yaitu Pantai Ampenan dan Pantai Senggigi. Data SPL yang 
diperoleh pada penelitian ini 
menggunakan metode MCC. Dua data anomali SPL dengan interval waktu dua belas 
dikorelasikan untuk mendapatkan nilai MCC yang berfungsi untuk menentukan waktu 
tempuh arus laut yang selanjutnya d
estimasi nilai laju arus laut di Selat Lombok pada penelitian ini, akan dibandingkan dengan 
laju arus laut dari hasil pengukuran sebelumnya.

 
Teori dan Perhitungan 
1. Kadaan Oseanografi Indonesia
 Gambar 1 menunjukkan lokasi Selat Lombok yang terletak antara pulau Bali dan 
pulau Lombok. Selat Lombok terkenal sebagai salah satu lintasan utama Arlindo dimana 
terjadi pertukaran air antara Samudera Pasifik dan Sa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Arus Laut 
Arus merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang disebabkan oleh tiupan 

angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang.
di muka laut, energi ditransformasikan dari angin ke 
tersebut menjadi gelombang gravitasi permukaan yang mengikuti pergerakan arus 
permukaan akibat pergerakan angin. Hal yang terakhir ini yang me
arus laut [5]. Adapun laju arus dapat ditentukan oleh

 
 
 

 
Dimana v merupakan laju arus (m/s), 
merupakan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut (sekon).
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kondisi awan yang menutupi area penginderaan dan citra satelit hanya memberikan 
t sesuai dengan kemampuan sensornya. Adanya permasalahan yang 

dihadapi dalam usaha pengelolaan data satelit penginderaan jarak jauh, maka diperlukan 
pengukuran langsung. Alternatif pengukuran yang dapat dilakukan adalah menggunakan 

pi dengan modul OpenLog, sensor suhu DS18B20, kartu SD, dan 
Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan data logging

sepanjang Selat Lombok yaitu Pantai Ampenan dan Pantai Senggigi. Data SPL yang 
diperoleh pada penelitian ini kemudian ditentukan anomalinya. Data anomali SPL dianalisis 
menggunakan metode MCC. Dua data anomali SPL dengan interval waktu dua belas 
dikorelasikan untuk mendapatkan nilai MCC yang berfungsi untuk menentukan waktu 
tempuh arus laut yang selanjutnya digunakan untuk estimasis nilai laju arus laut. Hasil 
estimasi nilai laju arus laut di Selat Lombok pada penelitian ini, akan dibandingkan dengan 
laju arus laut dari hasil pengukuran sebelumnya. 

Kadaan Oseanografi Indonesia 
menunjukkan lokasi Selat Lombok yang terletak antara pulau Bali dan 

pulau Lombok. Selat Lombok terkenal sebagai salah satu lintasan utama Arlindo dimana 
terjadi pertukaran air antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia [4].

Gambar 1. Lokasi Selat Lombok  

Arus merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang disebabkan oleh tiupan 
angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Sewaktu angin bertiup 
di muka laut, energi ditransformasikan dari angin ke permukaan laut. Beberapa dari energi 
tersebut menjadi gelombang gravitasi permukaan yang mengikuti pergerakan arus 
permukaan akibat pergerakan angin. Hal yang terakhir ini yang menyebabkan terjadinya 

Adapun laju arus dapat ditentukan oleh Persamaan 1 [6]. 

merupakan laju arus (m/s), s adalah jarak yang ditempuh arus (meter), dan 
merupakan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut (sekon).

citra satelit hanya memberikan 
Adanya permasalahan yang 

dihadapi dalam usaha pengelolaan data satelit penginderaan jarak jauh, maka diperlukan 
pengukuran langsung. Alternatif pengukuran yang dapat dilakukan adalah menggunakan 

pi dengan modul OpenLog, sensor suhu DS18B20, kartu SD, dan 
data logging SPL di dua tempat 

sepanjang Selat Lombok yaitu Pantai Ampenan dan Pantai Senggigi. Data SPL yang 
kemudian ditentukan anomalinya. Data anomali SPL dianalisis 

menggunakan metode MCC. Dua data anomali SPL dengan interval waktu dua belas jam 
dikorelasikan untuk mendapatkan nilai MCC yang berfungsi untuk menentukan waktu 

igunakan untuk estimasis nilai laju arus laut. Hasil 
estimasi nilai laju arus laut di Selat Lombok pada penelitian ini, akan dibandingkan dengan 

menunjukkan lokasi Selat Lombok yang terletak antara pulau Bali dan 
pulau Lombok. Selat Lombok terkenal sebagai salah satu lintasan utama Arlindo dimana 

mudera Hindia [4]. 

Arus merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang disebabkan oleh tiupan 
ewaktu angin bertiup 

permukaan laut. Beberapa dari energi 
tersebut menjadi gelombang gravitasi permukaan yang mengikuti pergerakan arus 

nyebabkan terjadinya 
 

adalah jarak yang ditempuh arus (meter), dan t 
merupakan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut (sekon). 

1 
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3. Arus Lintas Indonesia (Arlindo) 
Terjadinya Arlindo terutama disebabkan oleh perbedaan tinggi muka laut antara 

Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, yaitu permukaan bagian tropik samudera pasifik 
barat lebih tinggi dari pada samudera hindia bagian timur, sehingga terjadi gradien tekanan 
yang mengakibatkan mengalirnya arus dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia [7]. 
Gambar 2 menunjukkan jalur-jalur yang dilalui Arlindo.  

 
Gambar 2. Peta jalur-jalur Arlindo 

 
4. Suhu Permukaan Laut (SPL) 

Suhu yang diukur adalah suhu yang berada di permukaan laut yang kemudian 
disebut sebagai suhu permukaan laut (SPL). Menurut Ocean Health Index (2018) 
menyatakan bahwa pengukuran SPL dilakukan pada kedalaman 1 milimeter  s.d 20 meter. 
SPL akan berubah seiring bertambahnya kedalaman.  Salah satu cara termudah untuk 
melacak adanya perubahan SPL adalah melihat anomali SPL. Anomali SPL merupakan 
perbedaan antara suhu yang diharapkan dan suhu yang sebenarnya (suhu yang diharapkan 
adalah suhu rata-rata untuk data SPL) [8]. 

 
5. Sensor DS18B20dan OpenLog Datalogger 

DS18B20 merupakan sensor digital yang dapat mengukur suhu baik udara maupun 
air secara langsung. Sensor ini dapat diintegrasikan dengan OpenLog sehingga membentuk 
sistem datalogger yang dapat digunakan untuk mengukur SPL yang diperlihatkan oleh 
Gambar 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Sensor DS18B20 dan OpenLog Datalogger 
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6. Maximum Cross-correlation
Korelasi silang (cross

digunakan dalam analisis data secara time series. Metode ini dapat digunakan sebagai alat 
untuk memprediksikan suatu hubungan suatu series data 
pada suatu sistem. Secara default, 
normalisasi sebagai berikut:

 
 
 
 
 

Dimana C adalah nilai maximum 
maximum cross-correlation, 

 
Metode Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimen lapangan yang dilakukan 
pada dua lokasi di Selat Lombok.
bertempat di Fakultas MIPA, Universitas 
Lombok. Gambar 4 menunjukkan dua lokasi penelitian yang merupakan salah satu dari 
jalur Arlindo yaitu Selat Lombok yang berhubungan langsung dengan Samudera Hindia. 
Terdiri dari Pantai Ampenan dan Pantai Senggigi.

Gambar 4. Peta lokasi penelitian yaitu Pantai Ampenan dan Pantai Senggigi

Berikut (Gambar 5) ini 
literatur. Studi literatur ini dilakukan guna mencari sumber
digunakan dalam penelitian. Seperti mencari sumber yang digunakan sebagai dasar teori 
yang membahas tentang hubungan SPL dan Arlindo serta peran anomali untuk 
menentukan laju arus serta jurnal

Langkah kedua yaitu pengujian sensor DS18B20 untuk memas
mampu melakukan pembacaan suhu yang akurat. Selanjutnya datalogger SPL diuji pada 
media air dan udara. Jika datalogger SPL berhasil, maka alat tersebut dapat digunakan 
untuk pengambilan data SPL pada kedua titik lokasi penelitian. Hasil
kemudian dianalisis dengan metode MCC serta menentukan laju arus laut dari hasil 
analisis.  
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correlation 
cross-correlation) merupakan salah satu metode yang banyak 

digunakan dalam analisis data secara time series. Metode ini dapat digunakan sebagai alat 
untuk memprediksikan suatu hubungan suatu series data x (input) dengan data 

Secara default, cross-correlation menghitung korelasi mentah tanpa 
normalisasi sebagai berikut:  

adalah nilai maximum cross-correlation, ℓ menunjukkan lag merupakan jarak pada 
, a dan b adalah nilai anomali SPL yang akan di 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimen lapangan yang dilakukan 
pada dua lokasi di Selat Lombok. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret s.d Juli 2018 
bertempat di Fakultas MIPA, Universitas Mataram dan dua tempat di sepanjang Selat 

menunjukkan dua lokasi penelitian yang merupakan salah satu dari 
jalur Arlindo yaitu Selat Lombok yang berhubungan langsung dengan Samudera Hindia. 
Terdiri dari Pantai Ampenan dan Pantai Senggigi. 

Peta lokasi penelitian yaitu Pantai Ampenan dan Pantai Senggigi

) ini merupakan diagram alir penelitian. Langkah awal yaitu studi 
literatur. Studi literatur ini dilakukan guna mencari sumber-sumber teori rujukan yang 

dalam penelitian. Seperti mencari sumber yang digunakan sebagai dasar teori 
yang membahas tentang hubungan SPL dan Arlindo serta peran anomali untuk 
menentukan laju arus serta jurnal-jurnal terkait. 

Langkah kedua yaitu pengujian sensor DS18B20 untuk memas
mampu melakukan pembacaan suhu yang akurat. Selanjutnya datalogger SPL diuji pada 
media air dan udara. Jika datalogger SPL berhasil, maka alat tersebut dapat digunakan 
untuk pengambilan data SPL pada kedua titik lokasi penelitian. Hasil
kemudian dianalisis dengan metode MCC serta menentukan laju arus laut dari hasil 

merupakan salah satu metode yang banyak 
digunakan dalam analisis data secara time series. Metode ini dapat digunakan sebagai alat 

(input) dengan data y (output) 
menghitung korelasi mentah tanpa 

menunjukkan lag merupakan jarak pada 
adalah nilai anomali SPL yang akan di cross-correlation. 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimen lapangan yang dilakukan 
Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret s.d Juli 2018 

dan dua tempat di sepanjang Selat 
menunjukkan dua lokasi penelitian yang merupakan salah satu dari 

jalur Arlindo yaitu Selat Lombok yang berhubungan langsung dengan Samudera Hindia. 

 
Peta lokasi penelitian yaitu Pantai Ampenan dan Pantai Senggigi 

merupakan diagram alir penelitian. Langkah awal yaitu studi 
sumber teori rujukan yang 

dalam penelitian. Seperti mencari sumber yang digunakan sebagai dasar teori 
yang membahas tentang hubungan SPL dan Arlindo serta peran anomali untuk 

Langkah kedua yaitu pengujian sensor DS18B20 untuk memastikan apakah sensor 
mampu melakukan pembacaan suhu yang akurat. Selanjutnya datalogger SPL diuji pada 
media air dan udara. Jika datalogger SPL berhasil, maka alat tersebut dapat digunakan 
untuk pengambilan data SPL pada kedua titik lokasi penelitian. Hasil yang diperoleh 
kemudian dianalisis dengan metode MCC serta menentukan laju arus laut dari hasil 
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Metode MCC pada penelitian ini digunakan untuk mendeteksi waktu yang diperlukan 
arus laut untuk menempuh jarak antara kedua lokasi penelitian. Waktu ditentukan dengan 
mengalikan maximum lag hasil cross-correlation dengan interval pengukuran SPL yang 
digunakan. Pola pergesaran inilah yang akan dideteksi untuk mengetahui letak MCC. Pola 
pergeseran anomali SPL direpresentasikan dengan nilai lag. Hasil laju arus laut Selat 
Lombok pada penelitian ini, akan dibandingkan dengan laju arus laut dari hasil 
pengukuran sebelumnya. Laju arus dari program (INSTANT) yang dipaparkan oleh 
Gordon (2010) adalah +2,52 km/jam s.d -3,96 km/jam. Serta langkah terakhir adalah  
menarik simpulan. Tahapan-tahapan dari penelitian ini dapat ditampilkan dalam diagram 
alir pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Diagram alir penelitian 

 
Hasil dan Pembahasan 
1. Pengujian Sensor DS18B20 

Pada Gambar 6 didapatkan data yang linier untuk masing-masing sensor DS18B20 yang 
akan digunakan. Artinya pengukuran yang dilakukan sensor memiliki simpangan yang kecil 
terhadap pengukuran menggunakan termometer. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai 
koefisien determinasi (R2) yang mendekati 1. Selain itu simpangan yang kecil juga 
ditunjukkan oleh nilai error relatif rata-rata yang didapatkan. Nilai error relatif rata-rata 
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untuk masing-masing sensor sebesar 0,28% dan 0,32% (data hasil pengujian sensor dan nilai 
error relatif terlampir pada Lampiran 4). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 
bahwa sensor memiliki hasil pengukuran yang baik. 
 

 

 
Gambar 6. Hasil pengujian sensor DS18B20 

 
2. Pengujian Sistem Datalogger 

Pada Gambar 7 didapatkan selisih pengukuran suhu udara dan air antara kedua sistem 
datalogger tidak lebih dari 0,03oC Selisih ini lebih kecil dibandingkan dengan akurasi 
sensor DS18B20 yaitu sebesar 0,5oC. Sehingga kedua alat ini sesuai dan dapat digunakan 
untuk melakukan pengukuran SPL. 
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(a) 

 

(b) 

Gambar 7. Hasil pengujian sistem datalogger pada  
(a) air dan (b) udara 

 
3. Variasi SPL di Pantai Ampenan dan Pantai Senggigi 

Gambar  8 menunjukkan varisi SPL berdasarkan pengukuran pada tanggal 10 s.d 15 
April 2018 yaitu berkisar antara 25oC s.d 32oC. Adanya perubahan suhu pada permukaan 
laut pada kedua lokasi paling dominan dipengaruhi oleh intensitas radiasi matahari yang 
diterima permukaan laut. Selat Lombok berada di sekitar daerah ekuator yang 
memungkinkan menerima intensitas radiasi matahari paling tinggi. Hal ini disebabkan 
karena matahari hanya berosilasi di sekitar ekuator saja, sehingga sinar matahari jatuh di 
sekitar ekuator hampir tegak lurus permukaan bumi. Hal ini sesuai dengan pernyataan [8] 
bahwa tempat-tempat yang berada di sekitar ekuator menerima intensitas matahari paling 
tinggi. Makin tinggi lintang suatu tempat (makin jauh letaknya dari ekuator), makin kecil 
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intensitas radiasi matahari yang diterima sehingga SPL cenderung lebih rendah dari daerah 
ekuator. Perbedaan rata-rata SPL pantai Ampenan dan Pantai Senggigi kemungkinan juga 
dipengaruhi oleh adanya tutupan awan di Pantai Senggigi. Penutupan awan mengakibatkan 
berkurangnya intensitas penyinaran matahari sehingga mempengaruhi nilai SPL. SPL akan 
lebih rendah. Hal ini terbukti dengan nilai anomali SPL Pantai Senggigi lebih tinggi yang 
mengindikasikan tingginya curah hujan. 

 
Gambar 8. Hasil pengukuran rata-rata SPL  

pada tanggal 10 s.d 15 April 2018 
 
4. Anomali SPL di Pantai Ampenan dan Pantai Senggigi 

Hasil anomali SPL tanggal 10 April 2018 didapatkan perbandingan seperti Gambar 9. 
Grafik berwarna biru menunjukkan data anomali SPL Pantai Ampenan dan grafik berwarna 
merah menunjukkan data anomali SPL Pantai Senggigi. Hal ini berlaku untuk semua grafik.

 

Gambar 9. Hasil perbandingan anomali SPL 
pada tanggal 10 April 2018 
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Selanjutnya Gambar 10 menunjukkan perbandingan anomali SPL pada tanggal 11 April 
2018 didapatkan kondisi yang sama dengan hari sebelumnya bahwa anomali SPL di Pantai 
Senggigi lebih tinggi daripada Pantai Ampenan. Puncak anomali SPL di Pantai Senggigi 
terjadi pada pukul 11.35 WITA. 

 
Gambar 10. Hasil perbandingan anomali SPL 

pada tanggal 11 April 2018 
 

Selanjutnya perbandingan anomali SPL pada tanggal 12 April 2018 ditunjukkan oleh 
Gambar 11. Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa anomali SPL paling tinggi kembali 
terjadi di Pantai Senggigi pada jam yang sama dengan hari sebelumnya yaitu pukul 13.45 
WITA. 

 
Gambar 11. Hasil perbandingan anomali SPL 

pada tanggal 11 April 2018 
 

Berdasarkan gambar di atas, anomali SPL pada tanggal 10 April 2018, 11 April 2018, dan 12 
April 2018 menunjukkan anomali di Pantai Senggigi lebih tinggi daripada anomali di Pantai 
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Ampenan. Adanya perubahan SPL dari keadaan normalnya diketahui memiliki pengaruh 
yang besar terhadap variabilitas curah hujan dan hal ini terkait dengan perubahan pola 
anomali SPL tersebut.  Hal ini sesuai dengan pernyataan Kompas (2010) bahwa peningkatan 
SPL menyebabkan terjadinya potensi hujan di sebagian besar wilayah Indonesia, sehingga 
menambah penguapan dan membentuk awan yang berpotensi hujan. Adanya pembentukan 
awan diperkuat dengan ramalan cuaca di Pantai Senggigi dalam kondisi berawan. 
 
5. Hasil Analisis Maximum Cross-correlation 

Hasil cross-correlation anomali SPL tanggal 10 April 2018 didapatkan korelasi 
maksimum pada lag -99 seperti Gambar 12. 

 
Gambar 12.  Hasil cross-correlation anomali SPL 

pada tanggal 10 April 2018 
 

Selanjutnya hasil cross-correlation anomali SPL tanggal 11 April 2018 didapatkan korelasi 
maksimum pada lag -62 seperti pada Gambar 13. 

 
Gambar 13.  Hasil cross-correlation anomali SPL 

pada tanggal 11 April 2018 
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Selanjutnya hasil cross-correlation anomali SPL tanggal 12 April 2018 didapatkan korelasi 
maksimum pada lag 20 yang ditunjukkan oleh Gambar 14. 

 
Gambar 14.  Hasil cross-correlation anomali SPL 

pada tanggal 12 April 2018 
 

Berdasarkan gambar di atas, cross-correlation anomali SPL pada tanggal 10 April 2018, 11 
April 2018, dan 12 April 2018 didapatkan nilai korelasi maksimum yang berbeda-beda 
sehingga waktu yang didapatkan juga berbeda-beda yang menyebabkan laju arus laut yang 
diperoleh juga akan berbeda. Semakin tinggi nilai maksimum korelasi yang didapat, maka 
semakin lama waktu yang yang diperlukan arus laut untuk menempuh jarak antara Pantai 
Ampenan dan Pantai Senggigi, maka semakin kecil laju arus didapatkan dan sebaliknya. 
 
6. Hasil Perhitungan Laju Arus Laut 

Lag maximum hasil cross-correlation digunakan untuk menentukan waktu yang 
diperlukan untuk menempuh jarak antara kedua lokasi. Sedangkan jarak antara Pantai 
Ampenan dan Pantai Senggigi yang didapat sebesar 10,5 km. Sehingga dengan ini, dapat 
ditentukan laju arus (v) di Selat Lombok. Hasil perhitungan laju arus laut di Selat Lombok 
dimuat pada Tabel 1. Hasil perhitungan pada Tabel 5.1 ini mengacu pada Persamaan 1.  

Table 1. Hasil perhitungan laju arus laut 

Waktu dan Tanggal s 
(km) 

Lag t 
(jam) 

v 
(km/jam) 

Selasa, 10 April 2018 10,5 -99 -8,25 -1,27 
Rabu, 11 April 2018 10,5 -62 -5,16 -2,03 
Kamis, 12 April 2018 10,5 20 1,67 6,30 
Jumat, 13 April 2018 10,5 86 7,16 1,46 
Sabtu, 14 April 2018 10,5 -47 -3,91 2,698 

Minggu, 15 April 2018 10,5 50 4,16 2,52 

 
Berdasarkan Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa nilai lag didapatkan dari analisis 

anomali SPL. Nilai lag yang dicantumkan adalah nilai lag yang menujukkan nilai maximum 
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cross-corelation. Nilai lag yang negatif menunjukkan bahwa aliran data Pantai Ampenan lebih 
dulu dibandingkan aliran data Pantai Senggigi.  

Adanya laju arus maksimum pada tanggal 12 April 2018, diduga akibat kuatnya angin 
yang bertiup di permukaan. Jika dilihat dari data waktu pada tabel 5.1, arus membutuhkan 
waktu yang relatif singkat dibandingakan hari lainnya yaitu sebesar 1,67 jam untuk 
menempuh jarak dari Pantai Senggigi Senggigi menuju Pantai Ampenan. Hala ini sesuai 
dengan pernyataan Aldrian (2008) bahwa sirkulasi arus laut yang terjadi merupakan 
sirkulasi di permukaan laut (surface circulation). Arus pada sirkulasi ini didominasi oleh 
arus yang ditimbulkan oleh angin. Sirkulasi yang digerakkan oleh angin terbatas pada 
gerakan horisontal dari lapisan atas air laut. Sehingga memiliki laju yang berbeda seiring 
dengan bertambahnya kedalaman.  

Estimasi laju arus laut di Selat Lombok didapatkan berkisar antara -1,27 km/jam s.d 6,30 
km/jam. Nilai laju arus yang didapat bersesuain dengan hasil pengukuran secara langsung 
dari program International Nusantara Stratification and Transport (INSTANT) yang 
dipaparkan oleh (Gordon, 2010). Nilai laju arus laut pada program INSTANT tersebut 
adalah +2,52 km/jam s.d -3,96 km/jam. 

 
Kesimpulan 
 Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah variasi SPL di Pantai 
Ampenan dan Pantai Senggigi yaitu berkisar antara 25oC s.d 32oC dengan anomali SPL di 
Pantai Senggigi lebih tinggi daripada anomali di Pantai Ampenan. Serta estimasi hasil nilai 
laju arus laut di Selat Lombok didapatkan berkisar antara -1,27 km/jam s.d 6,30 km/jam. 
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