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Tekanan udara (tekanan atmosfer)

 Adalah berat atmosfer per satuan luas

 Batasan lain mengatakan bahwa tekanan atmosfer suatu
ketinggian tertentu adalah gaya per satuan luas yang
diusahakan oleh udara pada ketinggian tersebut

Udara mempunyai sifat yang meluas dan juga dapat ditekan.
Oleh karena itu tekanan udara yang terbesar adalah pada
permukaan tanah, dan semakin ke atas tekanannya semakin
berkurang atau tekanan udara berkurang terhadap ketinggian



ATMOSFER tersusun oleh berbagai macam gas yang secara
kolektif disebut sebagai udara. Seperti materi yang lainnya, udara
dipengaruhi oleh gravitasi sehingga memiliki bobot tertentu

Bobot dari udara memberi tekanan pada permukaan bumi, yang
diukur sebagai TEKANAN UDARA

(sering disebut juga tekanan atmosfer atau tekanan barometrik)

Air pressure: the force that air molecules exert on a surface due
to their weight (Arbogast, 2011)



At low altitudes air molecules are
held close to Earth by gravity and
thus are more dense,

Resulting in high atmospheric
pressure

In contast, the density of air
molecules is low at high altitudes
and air pressure is thus relatively
low (arbogast, 2011)



Tekanan udara

Tekanan atmosfer sangat berkaitan dengan temperatur udara dan 
kerapatan (densitas) udara

Di dekat permukaan bumi udara menimbulkan tekanan sebesar 105

newton tiap m2 atau sama dengan 1 bar

Karena perubahan tekanan udara sehari-harinya kecil maka satuan 
yang digunakan harus sesuai sehingga setiap kejadian yang 
berhubungan dengan tekanan udara dapat dilaporkan

Satuan yang digunakan adalah milibar (mb)

1 bar = 1000 mb, 1 bar = 100.000 newton/m2, 1 mb = 100 newton/m2



Tekanan udara

 Tekanan udara akan berkurang terhadap ketinggian, oleh 
karena itu tekanan terbesar ada pada permukaan bumi. 

 Dengan kata lain tekanan udara adalah berat udara pada 
satuan luas tertentu pada suatu permukaan bumi. 

 Adapun volume udara dihitung dari permukaan bumi sampai 
atmosfer paling atas



Tekanan udara

 Massa udara semakin tipis sehingga semakin ke atas 
tekanannya semakin rendah. 

 Oleh karena itu dengan semakin bertambahnya ketinggian 
tekanan udaranya akan semakin rendah.

 Secara teoritik setiap naik 10 m ke ketinggian maka tekanan 
udaranya turun 1 mb.



Tekanan udara

• Dengan asumsi rata-rata tekanan udara pada 0 mdpal adalah 
1010 mb, maka tekanan udara pada suatu tempat dapat dihitung 
dengan rumus:

• Tekanan udara suatu tempat = 1010 mb – penurunan tekanan 
udara

• Penurunan tekanan udara =                        x 1 mb



Tekanan udara

 Selain perubahan tekanan udara yang terjadi terhadap
ketinggian tempat, tekanan udara juga bervariasi secara
horizontal di permukaan bumi

 Dikenal adanya high-pressure system dan low-pressure
system



Tekanan udara

 Sistem tekanan tinggi adalah tubuh sirkulasi udara (a
circulating body of air) yang memberikan tekanan yang cukup
tinggi di permukaan bumi karena udara turun (ke permukaan) di
tengah sistem

 Sebaliknya, sistem tekanan rendah adalah tubuh peredaran
udara dimana tekanan yang relatif sedikit ada di permukaan
bumi, karena udara naik (jauh dari permukaan) di inti sistem



Sistem bertekanan rendah

 low-pressure system berkaitan dengan siklon.

 Terkait dengan dengan aliran vertikal udara dari udara yang
bergerak ke atas

 Arus yang paling kuat terdapat di pusat sistem

 Bagian pusat dari sistem disimbolkan dengan huruf L pada
peta cuaca yang berarti tekanan rendah (low)

 Pada belahan bumi utara, aliran udara yang mengelilingi pusat
bertekanan rendah arahnya berlawanan dengan jarum jam,
sementara pada belahan bumi selatan searah jarum jam



Sistem bertekanan tinggi

 high-pressure system berkebalikan dengan sistem tekanan
rendah, daerah yang luas dari sistem ini disebut antisiklon.

 Pada sistem ini aliran vertikal berupa pergerakan udara turun
yang kemudian menyebar setelah mencapai permukaan

 Karena turunnya udara paling kuat terdapat pada di pusat
sistem maka bagian ini ditandai dengan huruf H (high) pada
peta cuaca

 arus udara horizontal di sekeliling pusat di belahan bumi utara
bergerak searah jarum jam sedangkan di belahan bumi selatan
berlawanan arah jarum jam
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Atmosfer bumi tidak diam tetapi bergerak secara dinamis

Gerak atmosfer dapat digolongkan menurut beberapa kriteria

berdasarkan derajat regularitas dikenal adanya arus laminer dan turbulen

Beberapa gerak udara disebabkan terutama oleh gaya gradien tekanan,
beberapa dipicu oleh gaya apung.

Gerak udara juga dipicu oleh mekanisme kelabilan oleh sifat thermal
(kelabilan vertikal) maupun kelabilan geser

Berdasarkan skala jarak gerak atmosfer dibedakan menjadi gerak skala
planeter, sinoptik, skala meso, dan skala kecil

SIRKULASI ATMOSFER
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Sirkulasi atmosfer global dipengaruhi oleh

Distribusi radiasi

Rotasi bumi

Baroclinic instability

Sirkulasi atmosfer disebabkan oleh rotasi bumi terhadap sumbu
semunya dan oleh pemanasan geografis yang tidak merata pada
permukaan bumi bersama atmosfernya

Sabuk planeter terdiri dari: (a) daerah tenang ekuatorial, (b) sabuk angin
sub tropis, (c) sabuk tekanan rendah sub polar, (d) tekanan tinggi polar

SIRKULASI ATMOSFER
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Model sirkulasi atmosfer yang pertama dikenalkan oleh Hadley pada
tahun 1735

Menurut Maury (1855) sirkulasi atmosfer meridional terdiri dari dua sel
yaitu sel antara ekuator dan daerah lintang 300 disebut sirkulasi Hadley
dan satu sel pada lintang tinggi

Ferrel telah mengkaji bahwa terdapat tekanan tinggi di sekitar 300 dan
tekanan rendah di ekuator dan kutub, sirkulasi atmosfer meridional yang
diusulkan Ferrel terdiri dari tiga sel sirkulasi yaitu Sel Hadley, Sel Ferrel,
dan Sel Polar
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