
RADIASI BUMI                                                              
DAN RADIASI MATAHARI 

• Radiasi adalah suatu bentuk energi yang dipancarkan oleh 
setiap benda yang mempunyai suhu di atas nol mutlak dan 
merupakan satu-satunya bentuk energi yang dapat menjalar 
di dalam vakum angkasa luar. 



Radiasi Bumi 
 Hasil Penelitian 80% - 90% radiasi bumi diserap atmofer 
 CO2  & Uap Air. 

  

 Pada siang hari > energi yg diterima bumi dari pada yg 
diradiasikan,  

 Radiasi bumi hilang secara max. pada saat langit cerah. 

  

 Pada malam hari radiasi bumi berlangsung terus 
menerus sehingga bumi kehilangan energi. Akibatnya ; 
terjadi pendinginan di permukaan bumi dan prnurunan 
suhu 



b. Sinar matahari 
 

Sinar matahari mempengaruhi ekosistem secara global 
karena matahari menentukan suhu.  

Sinar matahari merupakan unsur vital yang dibutuhkan oleh 
tumbuhan sebagai produsen untuk berfotosintesis.  

 Oleh karena itu, cahaya matahari : 

  - merupakan pokok dari semua perubahan dlm ekosistem,  

  - mempengaruhi cuaca dan iklim,  

  - dapat menjadi faktor pembatas, baik pada taraf   
   maksimum maupun minimum,  

  - mempengaruhi kelakuan dan sifat tumbuhan 

Faktor cahaya yang penting untuk dipelajari adalah : 

• Intensitas atau jumlah radiasi per satuan luas per satuan 
waktu. 

• Kualitas atau komposisi panjang gelombang 

• Lamanya penyinaran dalam sehari (duration) 

 



Efisiensi Penggunaan Cahaya Matahari: 

• Efisiensi penggunaan cahaya oleh tanaman hanya 1 – 2 % dari 
jumlah total yang diserap oleh permukaan tumbuhan. ===== 
hanya 1 - 2 % dari energi cahaya yang mampu       
diubah oleh tanaman menjadi energi kimia dalam     
bentuk karbohidrat hasil panen. 

• Contoh perhitungan: 

• Jika intensitas cahaya rata-rata 400 kal/cm2/hari.  

• Jika 1 gram karbohidrat yang diperoleh dari hasil panen 
mengandung 4090 kalori 

• Seandainya seluruh energi ini dapat diubah menjadi energi 
kimia oleh tanaman, berapa ton karbohidrat yang diperoleh 
dari hasil panen? 

Rumusan: 

ton karbohidarat / ha/ tahun =  

 

          = 3.650 ton/ha/tahun 

 Di lapang hasil terbaik tidak lebih dari 50 ton karbohidrat (bahan kering total 
tanaman = biji + batang + daun + akar) per hektar per tahun. Sehingga efisiensinya 
hanya sebesar : 50 / 3650 x 100 % =  1,5 %,  

 artinya bahwa dari 100 persen energi matahari yang jatuh, hanya 1,5 persen yang 
dapat diubah oleh tanaman menjadi energi kimia 



Radiasi Matahari 



• Bumi berevolusi mengelilingi matahari pada jarak rata-rata 93 
juta mil. Orbit bumi berbentuk elips dengan eksentrisitas sangat 
kecil (0,017), ini berarti orbit bumi hampir berbentuk lingkaran.  

• Jarak matahari-bumi yang terdekat disebut perihelion, terjadi 
pada tanggal 4 Januari dengan jarak 91,5 juta mil, dan jarak 
matahari-bumi yang terjauh disebut aphelion terjadi pada 
tanggal 5 Juli dengan jarak 94,5 juta mil  

• Radiasi matahari merupakan gelombang elektromagnetik yang 
terdiri atas medan listrik dan medan magnet.  

• Matahari setiap menit memancarkan energi sebesar 56x1026 

kalori. Dari energi ini bumi menerima 2,55x1018 kalori atau 
hanya ½ x 109nya  

 



• Radiasi matahari yang jatuh ke bumi disebut 
insolasi. Insolasi adalah penerimaan energi matahari 
oleh permukaan bumi, bentuknya adalah sinar-sinar 
gelombang pendek yang menerobos atmosfer.  

• Radiasi matahari menjalar di dalam angkasa luar 
tanpa kehilangan energi, intensitasnya berkurang 
berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari 
matahari.  

• Jumlah energi matahari rata-rata yang jatuh pada 
puncak atmosfer tiap satuan luas (1 cm2) tegak lurus 
pada sinar matahari tiap menit, yaitu 2,0 kalori  



 

• Radiasi yang dipancarkan matahari diterima 
permukaan bumi sangat kecil, tetapi bagi bumi, 
radiasi matahari merupakan energi utama proses-
proses fisika atmosfer.  

• Lama penyinaran matahari dalam periode harian 
adalah variasi dari bulan ke bulan berikutnya, hal ini 
juga banyak mempengaruhi intensitas total radiasi 
matahari seperti yang diketahui bahwa radiasi 
matahari yang dipancarkan adalah berbentuk 
energi, dan energi ini digunakan untuk memanaskan 
bumi, oleh karena itu ukuran panas bumi 
merupakan ukuran besarnya energi matahari yang 
diterima permukaan bumi.  



• Radiasi matahari yang di terima permukaan bumi pada suatu waktu 
tertentu di sebabkan oleh sudut datang matahari.  

• Perbedaan tempat menurut lintang dapat menyebabkan perbedaan 
periode penerimaannya yang disebut panjang hari.  

 



• Sudut datang sinar matahari selalu berubah setiap 
saat. Perbedaan sudut datang sinar matahari 
menyebabkan :  

• perbedaan luas permukaan horizontal yang 
mendapat sinar, makin besar sudut datang sinar 
matahari, sinar tersebut akan membentang pada 
permukaan horizontal yang lebih sempit sehingga 
energi matahari yang diterima oleh setiap kesatuan 
luas lebih besar,  

• perbedaan panjang atmosfer yang dilalui oleh sinar 
matahari, makin besar sudut datang sinar matahari 
makin pendek atmosfer yang dilalui sinar.  

• Berdasarkan kedua faktor tersebut maka makin besar 
sudut datang sinar matahari makin besar pula 
intensitas radiasi matahari yang diterima bumi. 



• Radiasi langsung adalah radiasi yang tidak mengalami proses 
pembauran oleh molekul-molekul udara, uap dan butir air serta debu 
di atmosfer seperti yang terjadi pada radiasi baur  

• Jumlah radiasi matahari total yang diterima pada suatu tempat 
dipengaruhi juga oleh lamanya siang hari. Panjang siang hari beragam 
dengan garis lintang dan musim, di sekitar katulistiwa, siang dan 
malam sepanjang tahun hampir sama. Panjang siang hari bertambah 
atau berkurang sesuai dengan bertambahnya derajat lintang, 
tergantung musim  

• Musim panas di belahan bumi utara, panjang siang hari bertambah 
dari katulistiwa menuju kutub utara dan berkurang menuju kutub 
utara. Lingkaran kutub selatan dan kutub utara siang hari berlangsung 
24 jam, sedangkan pada daerah lintang yang sama di belahan bumi 
selatan, malam hari lamanya 24 jam  

 



• Radiasi matahari dalam perjalannya melewati atmosfer 
menuju permukaan bumi mengalami penyerapan 
(absorbsi), pemantulan, hamburan, dan pemancaran 
kembali atau reradiasi.  
• Absorbsi radiasi matahari yang jatuh diserap langsung 

oleh ozon dan uap air sebanyak 18%. Ozon menyerap 
seluruh radiasi ultraviolet dibawah 0,29μm. Penyerapan 
radiasi oleh uap air terbanyak, yaitu antara 0,9μm dan 
2,1μm. Karbon dioksida menyerap radiasi dengan 
panjang gelombang 4μm. 

• Pemantulan (refleksi) yaitu tutupan awan menghalangi 
masuknya radiasi matahari. Banyaknya radiasi yang 
dipantulkan oleh awan tergantung tidak hanya pada 
banyak dan tebalnya awan, tetapi juga pada macam atau 
jenis awan.  

• Albedo adalah nisbah antara energi radiasi yang 
dipantulkan dan energi radiasi yang datang.   
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Kebutuhan Cahaya Matahari untuk Tanaman 

Intensitas cahaya adalah banyaknya energi yang diterima oleh suatu 
tanaman per satuan luas dan per satuan waktu (kal/cm2/hari). 
Pengertian intensitas disini sudah termasuk didalamnya lama 
penyinaran, yaitu lama matahari bersinar dalam satu hari, karena 
satuan waktunya menggunakan hari.  

http://homehidroponik.blogspot.com/2015/10/kebutuhan-cahaya-matahari-untuk-tanaman.html


Besarnya intensitas cahaya yang diterima oleh tanaman 
tidak sama utuk setiap tempat dan waktu, karena 
tergantung : 
 

1.Jarak antara matahari dan bumi,  
• misalnya pada pagi dan sore hari intensitasnya lebih rendah 

dari pada siang hari karena jarak matahari lebih jauh. Juga 
di daerah sub tropis, intensitasnya lebih rendah dibanding 
daerah tropis. Demikian pula di puncak gunung 
intensitasnya (1,75 g.kal/cm2/menit) lebih tinggi dari pada 
di dataran rendah (di atas permukaan laut = 1,50 g.kal 
/cm2/menit) 

2.Tergantung pada musim,  
• misalnya pada musim hujan intensitasnya lebih rendah 

karena radiasi matahari yang jatuh sebagian diserap awan, 
sedangkan pada musim kemarau pada umumnya sedikit 
awan sehingga intensitasnya lebih tinggi. 

 



3.Letak geografis,  
• sebagai contoh daerah di lereng gunung sebelah 

utara/selatan berbeda dengan lereng sebelah 
timur/barat.  

• Pada daerah tanaman menerima sinar matahari 
lebih sedikit dari pada sebelah utara/selatan 
karena lama penyinarannya lebih pendek 
disebabkan terhalang oleh gunung.  

• Bahkan lereng sebelah barat dan timur itu sendiri 
juga sering terdapat perbedaan terutama pada 
musim hujan.  

• Hal ini disebabkan karena musim hujan biasanya 
banyak sore hari sehingga lebih banyak awan 
dibanding pagi hari, akibatnya lereng sebelah 
barat yang baru meneroma sinar matahari sore 
hari akan mendapatkan radiasi dengan intensitas 
yang sangat rendah. 

 

 



• Pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman 
sejauh mana berhubungan erat dengan proses fotosintesis. Dalam proses ini 
energi cahaya diperlukan untuk berlangsungnya penyatuan CO2 dan air untuk 
membentuk karbohidrat. Semakin besar juml;ah energi yang tersedia akan 
memperbesar jumlah hasil fotosintesis sampai dengan optimum (maksimum). 
Untuk menghasilkan berat kering yang maksimal, tanaman memerlukan 
intensitas cahaya penuh. Namun demikian intensitas cahaya yang sampai pada 
permukaan kanopi tanaman sangat bervariasi, hal ini merupakan salah satu 
sebab potensi produksi tanaman aktual belum diketahui. Besarnya kuat cahaya 
yang mengenai bidang sasaran ada yang menyatakan dengan satuan foot candle 
(ft-c) dari Inggris. Ft-c menggambarkan kuat penyinaran yang dipancarkan oleh 
satu lilin standar yang mengenai permukaan bidang sasaran seluas 1 square foot 
(= 928,088 cm2) pada radius penyinaran 12 inchi (= 30,48 cm). Dalam praktik 
sehari-hari cahaya bulan diperkirakan mempunyai kuat cahaya 0,05 ft-c, sinar 
untuk membaca besarnya 20 ft-c, sedangkan untuk proses fotosintesis minimal 
antara 100-200 ft-c. 



• Penelitian pada tanaman tomat di Michigan, USA 
menunjukkan bahwa persentase berat basah, berat kering 
dan produksinya mempunyai korelasi yang erat dengan 
intensitas radiasi matahari.  Hasil percobaannya tertera pada 
tabel di bawah ini: 



Pengaruh Intensitas Cahaya pada 
Tanaman Tomat. 

 

Perlakuan 

Jumlah 
cahaya yg 
diterima 

(%) 

Rata2 
intensitas 

harian 
(foot 

candle) 

Produks
i 

buah 
(Pound) 

Kandung
an hijau 

daun 
Efisiensi 

Tanaman 
menerima 
cahaya MH 

penuh 

100 1140 65 Tinggi Tinggi 

Tanaman yg 
dilindungi satu 
lapis kain tipis 

50 583 51 
Agak 
tinggi 

Cukup 
tinggi 

Tanaman di 
bawah 2 lapis 

kain tipis 
25 261 32 Rendah Rendah 

 
  

Sumber : http://pertanian.uns.ac.id  



• Alat untuk mengukur lamanya penyinaran 
matahari ada beberapa jenis diantaranya : 
tipe Campbell-Stokes, tipe Yordan, tipe 
Marvin dan tipe Foster. Untuk Indonesia 
yang banyak dipakai adalah tipe Yordan 
dan Campbell-stokes  

• sekarang tipe Campbell-Stokes yang paling 
luas penggunaannya karena lebih teliti dan 
mudah  

• Campbell-Stokes secara khusus di 
pergunakan untuk mengukur waktu dan 
lama matahari bersinar dalam satu hari 
dimana alat tersebut dipasang. Campbell- 
Stokes  

campbell-stokes  

Actinograph  


