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Perhitungan Waktu Transien Dinamika Suhu Global
Berdasarkan Model Kiehl-Trenberth

Arsali

Jurusan Fisika FMIPA, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia

Intisari: Model Kiehl-Trenberth (Model KT), suatu model sederhana tentang Transfer Energi Termal Atmosfer-

Permukaan Global, telah dikembangkan guna mendapatkan informasi tentang waktu transien dinamika sistem. Agar

diperoleh hasil yang lebih sesuai dengan kondisi realitas, perhitungan dilakukan dengan menetapkan nilai kapasitas

panas atmosfer dan permukaan yang mempertimbangkan terjadinya proses difusi dan dengan menerapkan suatu kondisi

kuasi setimbang termal antara kedua lapisan dimaksud. Hasil perhitungan menyimpulkan bahwa: (1) waktu transien

sebanding dengan beda suhu antara kondisi awal dan kondisi setimbang sistem, (2) Sebagai konsekuensi dari dominasi

suhu permukaan, proses transien pada permukaan berlangsung lebih singkat dibandingkan dengan hal yang sama pada

atmosfer, dan (3) proses kenaikan suhu berlangsung lebih lama daripada proses penurunan suhu. Untuk menguji ke-

layakan model ini terhadap kondisi real perlu dilakukan perhitungan dengan menyertakan perubahan konsentrasi CO2

di udara dan menyesuaikannya dengan data hasil observasi yang telah ada.

Kata kunci: pemanasan global, model kesetimbangan energi, waktu transien, kuasi setimbang termal, suhu global

bumi.

Abstract: The Kiehl-Trenberth Model (The KT Model), a simple model of Global Atmosphere-Surface Thermal

Energy Transfer, has been developed to get information of the dynamical system’s transient time. In order to obtained

the results which more realistic condition, calculation was conducted by specifying heat capacities value of atmosphere

and surface considering of diffusion process and by applying a quasi thermal balance condition of the both sub systems

above. Results of calculations conclude that: (1) transient time is proportional to the temperature difference of initial

condition and balance condition of the system, (2) as consequence from domination of surface temperature, the transient

process of the surface take place is shorter than the transient process of the atmosphere, and (3) the process of temperature

increase take place is longer than the process of temperature decrease. To investigate the eligibility of the model to real

condition we have to recalculate it by figuring in change of CO2 concentration in the atmosphere and accommodate it

with the data observations.
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1 PENDAHULUAN

B erbagai model teoretik dan empirik telah diper-
kenalkan dan dikembangkan guna memperoleh

gambaran tentang dinamika iklim global dan upaya
prediksi kondisinya yang lebih akurat. Pada sisi yang
lain, observasi lapangan menghasilkan kesimpulan ten-
tang bumi yang semakin panas, dimulai dari masa re-
volusi industri pada sekitar pertengahan abad ke-19
dan terutama dalam lima dekade terakhir yang mana
peningkatan suhu global telah mencapai angka lebih
dari 0,8◦C.

Satu hal yang paling banyak disorot sebagai penye-
bab pemanasan global tersebut adalah meningkatnya
konsentrasi CO2 di udara. Walaupun masih terjadi

banyak perdebatan menyangkut metoda pengukuran
suhu, kontribusi pengaruh kegiatan antropogenik, dan
skenario masa depan yang digunakan; berbagai kajian
empirik memperlihatkan korelasi yang sangat kuat an-
tara konsentrasi CO2 di udara dengan peningkatan
suhu dalam lingkup global.

Lepas dari masalah pemanasan global yang diperki-
rakan masih berlangsung hingga saat ini, bumi diya-
kini memilki mekanisme kendali yang memungkinkan-
nya tetap dalam kondisi stabil. Hal ini ditunjukkan
melalui stabilitas suhu (global)-nya yang relatif tak
bergeser selama waktu 10000 tahun terakhir, sebagai-
mana ditunjukkan oleh proxy data paleoklimatik suhu
atmosfer, melalui rekaman data δ18O GRIP ice core,
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di sekitar Greenland [1]

Di dalam konteks stabilitas suhu global dimaksud di
atas, fenomena pemanasan global yang terjadi saat ini
perlu difahami sebagai suatu proses penyesuaian (evo-
lusi) keadaan yang terus-menerus sebagai akibat dari
perubahan beberapa parameter terkait seperti flux ra-
diasi matahari dan konsentrasi gas-gas rumah kaca di
atmosfer. Di dalam proses evolusi ini bumi diduga
menjalani masa transien perubahan suhu globalnya
dalam rangkaian kondisi setimbang yang berubah seir-
ing dengan perubahan berbagai parameter tersebut di
atas.

Sejauh ini, analisis perkembangan (kenaikan) suhu
global telah banyak dilakukan. Penerapan model
interaksi termal berdasarkan pada prinsip kesetim-
bangan energi (Enegy Balance Model - EBM), yang
memasukkan faktor kenaikan konsentrasi CO2 di at-
mosfer, telah menghasilkan gambaran yang sesuai de-
ngan kenyataan [2], namun hasil perhitungan tersebut
paling tidak masih menyisakan dua pertanyaan men-

dasar: Bagaimana pola dinamika suhu global berlang-
sung di antara berbagai kondisi setimbang di atas dan
berapa lama dibutuhkan waktu untuk penyesuaian diri
hingga kondisi setimbang dimaksud tercapai?

Kajian di dalam tulisan ini dibatasi hanya pada ka-
sus nilai konsentrasi CO2 yang tetap. Dinamika sistem
dilihat dalam konteks bagaimana suhu global berubah
(terhadap waktu) dan berapa lama waktu dibutuhkan
untuk mencapai kondisi setimbangnya, dari suatu kon-
disi awal yang telah ditentukan.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Model Kiehl-Trenberth

Model Kiehl-Trenberth (Model KT) [3] adalah model
yang mengungkap interaksi energi termal antara lapi-
san atmosfer dan permukaan bumi, yang dinyatakan
oleh persamaan

dEA

dt
= β(1− αA)S + Cq + γσT 4

S − 2σT 4
A (1a)

dES

dt
= (1− β)(1− αA)(1− αS)S − Cq − σT 4

s + 2fdσT 4
A (1b)

dengan β dan γ masing-masing menyatakan absorpsi
radiasi gelombang pendek dan gelombang panjang, αA

dan αS masing-masing menyatakan refleksi (albedo)
atmosfer dan permukaan bumi, fd fraksi radiasi at-
mosfer yang kembali ke bumi, dan σ konstanta Boltz-
mann. S dan Cq masing-masing menyatakan kon-
stanta matahari efektif (Effective Solar Constant) dan
fluks energi konvektif yang muncul dalam bentuk
panas laten dan evaporasi.

Ada berbagai perumusan empirik yang menghu-
bungkan berbagai parameter di atas, di antaranya
adalah hubungannnya dengan sejumlah parameter
dasar (lihat Tabel 1), yang dengannya perhitungan
Model KT dilakukan [4,6]. Dari kaitan antar berba-
gai perumusan empirik tersebut diperoleh hubungan
antara konsentrasi CO2 di udara, fCO2 , dengan Suhu
Atmosfer TA maupun Suhu permukaan TS .

2.2 Suhu Global pada Kondisi Setimbang

Hasil perhitungan Model KT pada Kondisi Setimbang
[5,6] menunjukkan keberadaan dua keadaan stabil dan
satu keadaan tak stabil suhu global. Untuk kondisi se-
timbang pada konsentrasi CO2 bernilai 350 ppm mis-
alnya, dua keadaan stabil tersebut di atas ditunjukkan
masing-masing oleh pasangan suhu atmosfer dan suhu

permukaan

(TA, TS)− = (209, 62; 228, 84)K, dan
(TA, TS)+ = (253, 79; 288, 00)K,

serta satu keadaan tak stabil yang ditunjukkan oleh
pasangan suhu atmosfer dan permukaan

(TA, TS)∗ = (214, 58; 240, 77)K.

Keadaan stabil pertama menyatakan kondisi iklim
global pada zaman es dan keadaan stabil kedua me-
nyatakan iklim global pada kondisi hangat. Kenyataan
ini bersesuaian dengan pendapat Budyko [7] yang me-
nyatakan tentang keberadaan zaman es yang dingin
membeku dan perioda hangat di dalam sejarah per-
kembangan bumi.

Adanya relasi antara konsentrasi CO2 dengan suhu
memungkinkan kita untuk menguji Model KT ter-
hadap hasil observasi lapangan. Arsali dan Sugesti
[2], dengan menggunakan data hasil pengukuran kon-
sentrasi CO2 dan suhu global (permukaan) dari berba-
gai sumber menghasilkan gambaran kesesuaian antara
hasil perhitungan model KT dengan data hasil obser-
vasi lapangan selama lebih dari 150 tahun ke belakang,
sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1.
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Tabel 1: Parameter dasar untuk perhitungan Model KT

Parameter Simbol Nilai Sumber/Rujukan

Albedo udara jernih αa0 0,05 estimasi
Albedo awan αc 0,40 estimasi
Albedogsfrsf es/salju αi 0,70 estimasi
Albedo tanah αr 0,10 estimasi
Kelembaban relatif RH 0,8 asumsi
Tinggi skala H2O HH2O 2 km asumsi
Fraksi emisi ke bawah fd 0,69 ditetapkan
Intensitas matahari S 342 Wm−2 [3]
Fluks panas pada TS0 Cq0 102 Wm−2 [3]
Suhu permukaan (ref) Ts0 288,0 K [3]
Suhu atmosfer (ref) Ta0 253,8 K −

Gambar 1: Perkembangan suhu global hasil data observasi
dan hasil perhitungan model KT. Perubahan dinyatakan
terhadap suhu rata-rata tahunan antara tahun 1961-1990
[2]

2.3 Perhitungan Suhu Global pada Kondisi
Transien

Dengan asumsi bahwa kondisi setimbang suhu global
akan mengambil salah satu keadaan stabil (bumi
dalam keadaan hangat atau dingin), sistem akan me-
ngalami evolusi dari kondisi awalnya ke salah satu
keadaan stabil yang mungkin dari kondisi setimbang-
nya. Dalam hal ini, gambaran tentang dinamika sis-
tem pada kondisi transien dapat diperoleh dengan
mengubah pers.(1a) dan (1b) menjadi

dTA

dt
=

1
CA

(β(1− αA)S(t) + Cq + γσT 4
S − 2σT 4

A (2a)

dTS

dt
=

1
CS

((1− β)(1− αA)(1− αS)S(t)− Cq − σT 4
S + 2fdσT 4

A) (2b)

dengan [8]

CA = 107 Wm−2K−1 dan CS = 2× 108 Wm−2K−1,

masing-masing menyatakan panas jenis atmosfer dan
permukaan bumi.

3 METODOLOGI

Perhitungan numerik pada kondisi transien dilakukan
dengan menerapkan Metoda Euler pada pers.(2a) dan

(2b). Dalam perhitungan ini di samping sejumlah pa-
rameter dasar seperti dinyatakan pada Tabel 1, juga
digunakan sejumlah nilai panas jenis atmosfer dan
muka bumi, CA dan CS , yang nilainya dinyatakan
pada paragrap terakhir di atas.

3.1 Penetapan Kondisi Awal

Kondisi awal suhu global dinyatakan relatip terhadap
pasangan nilai suhu kesetimbangan pada keadaan tak
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stabil

(TA, TS)∗ = (214, 5848; 240, 7662)K

dan keadaan stabil hangat

(TA, TS)+ = (253, 7945; 287, 9997)K.

Nilai ini bersesuaian dengan dua dari tiga stabilitas
sistem pada kondisi setimbang suhu untuk konsentrasi
CO2 bernilai 350 ppm. Jika (TA, TS)0 menyatakan
kondisi awal dari pasangan suhu global maka nilai-
nilai uji dikaitkan dengan keadaan tak stabil dapat
dinyatakan dalam bentuk umum

T 0
A = T ∗

A ±∆T dan (3a)
T 0

S = T ∗
S ±∆T (3b)

Sementara, dikaitkan dengan keadaan stabil hangat,
dapat dinyatakan sebagai

T 0
A = T ∗

A ±∆T dan (4a)
T 0

S = T ∗
S ±∆T (4b)

dengan ∆T = 0, 5; 2; 5; dan 10 K, sehingga diperoleh
data pasangan kondisi awal suhu global seperti pada
Tabel 2.

Melalui perhitungan numerik dicatat waktu yang
dibutuhkan bagi sistem untuk mencapai kondisi se-
timbang yang memenuhi persyaratan

|TA − T±
A | ≤ ε dan (5a)

|TS − T±
S | ≤ ε (5b)

dengan ε = 0.01K. Tanda “+” dan “−” masing-masing
menyatakan keadaan setimbang hangat dan keadaan
setimbang dingin dari suhu global atmofer (TA) dan
permukaan (TS) bumi. Waktu tercatat untuk masing-
masing suhu atmosfer dan suhu permukaan yang
memenuhi ketentuan sesuai dengan pers.(5a) dan (5b)
di atas dinyatakan sebagai waktu transien masing-
masing sub sistem (lapisan) dimaksud.

4 HASIL DAN PEMBAHSAN

4.1 Dinamika dan Stabilitas Transien

Gambaran tentang dinamika dan stabilitas iklim
global dari model KT dalam kondisi transien telah
diungkapkan oleh Arsali dkk. [9]. Pada tulisan terse-
but diperlihatkan dengan jelas bahwa dinamika tran-
sien sangat dipengaruhi oleh suhu (kondisi) awal (T 0

S),
dikaitkan dengan suhu pada keadaan tak stabil sis-
tem T ∗

S , yang merupakan batas basin atraksi dari dua
keadaan stabil sistem tersebut pada konsentrasi CO2

yang telah ditetapkan. Jika T 0
S > T ∗

S maka suhu per-
mukaan akan bergerak naik, menuju ke suhu keadaan
setimbang hangat (T+

S ) sementara jika T 0
S < TS∗ maka

suhu permukaan akan menuju ke keadaan setimbang
dingin (T−

S ).
Hal serupa berlaku juga untuk suhu atmosfer TA

dikaitkan dengan suhu pada keadaan tak stabilnya,
T ∗

A. Namun untuk pasangan suhu pada kondisi awal
tertentu, misalnya (TA, TS)0 = (209, 5848; 245, 7662)
K, ternyata bahwa TA berevolusi tidak menuju T−

A

(yang mana T 0
A > T ∗

A = 214, 5848K) tetapi, ke luar
dari basin atraksinya, bergerak naik menuju T+

A , se-
bagai konsekuensi dari pengaruh dominan TS , yang
karena T 0

S < T ∗
S , TS berevolusi menuju T+

S . Kejadian
yang serupa juga diperlihatkan untuk pasangan suhu
pada kondisi awal (TA, TS)0 = (219, 5848; 235, 7662)
K.

4.2 Waktu Transien: Peran Proses Difusi
dan Kondisi Kuasi Setimbang Termal

Kajian terdahulu [9] memperlihatkan bahwa dibu-
tuhkan waktu transien yang jauh lebih lama jika nilai-
nilai panas jenis atmosfer CA dan permukaan CS dite-
tapkan secara langsung pada kondisi akhirnya. De-
ngan menetapkan nilai CA dan CS berubah secara
gradual, sesuai dengan pencapaian kedalaman penet-
rasi dari proses difusi termal pada masing-masing lapi-
san, dan dengan memperlakukan setiap langkah proses
sebagai suatu kondisi kuasi setimbang maka waktu
transien berlangsung lebih cepat, mendekati perkiraan
waktu transien yang lebih rasional.

Pendekatan berdasarkan mekanisme difusi meng-
hendaki agar nilai CA dan CS diperoleh berdasarkan
perumusan

CA = cpAρAhTA dan (6a)
CS = cpSρShTS (6b)

dengan cpX , ρX , dan hTX masing-masing menyata-
kan panas jenis, rapat massa, dan kedalaman penet-
rasi karakteristik lapisan X (masing-masing untuk at-
mosfer A dan permukaan S). Dalam kaitan dengan
proses menuju kesetimbangan iklim nilai hTX berkait
dengan mekanisme difusi termal yang secara umum
dapat dirumuskan sebagai

hTX =
√

DTXτX (7)

DTX dan τX masing-masing menyatakan difusivitas
termal dan waktu karakteristik terkait dengan kedala-
man penetrasi karakteristik (hTX) dimaksud.

Parameter hTX dan τX sekaligus menyatakan be-
saran optimal pencapaian kondisi setimbang termal
iklim global. Dalam hal ini hTX menunjukkan
kedalaman/ketebalan minimal lapisan X (diukur dari
permukaan: tanah atau laut) dalam hal tak ada
lagi perbedaan suhu pada berbagai kondisi musim,
sementara τX menyatakan waktu yang diperlukan
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Tabel 2: Pasangan nilai uji kondisi awal suhu global (K)

Kondisi Awal Suhu untuk T terkait (K)

(TA, TS)0 0.5 2 5 10

T ′
A + ∆T 254,2945 255,7945 219,5848 258,7945 263,7945

T ′
S + ∆T 288,4997 289,9997 245,7662 292,9997 297,9997

T ′
A −∆T 209,5848

T ′
S + ∆T 245,7662

T ′
A + ∆T 235,7662

T ′
S −∆T 219,5848

T ′
A −∆T 253,2945 251,7945 209,5848 248,7945 243,7945

T ′
S −∆T 287,4997 285,9997 235,7662 282,9997 277,9997

Tabel 3: Nilai tipikal berbagai parameter terkait Kapa-
sitas Panas lapisan atmosfer, tanah, dan air laut.

Panas Rapat Kedalaman
Lapisan Jenis Massa Penetrasi

(cp, Jkg−1K−1) (ρ, kgm−3) (hT , m)

Atmosfer 1004 1 10000

Tanah 1300 1950 4

Laut 4182 1024 50

untuk penyesuaian menuju kondisi yang menyata-
kan kesetimbangan distribusi suhu terhadap kedala-
man/ketebalan akibat perubahan suhu di permukaan.
Pengukuran maupun perhitungan dengan berbagai
pendekatan menghasilkan nilai tipikal dari paramater-
parameter berhubungan dengan kapasitas panas un-
tuk lapisan atmosfer, tanah, dan laut sebagaimana
dinyatakan pada Tabel 3.

Di dalam realisasinya perhitungan untuk lapisan
permukaan (S) dilakukan dengan mengambil data un-
tuk tanah dan laut dengan kontribusi masing-masing
30% dan 70%, sesuai dengan perkiraan perbandingan
luas permukaan keduanya dalam skala global.

Sementara itu, guna memperoleh nilai kapasitas
panas yang lebih realistik, perumusan seperti pada
pers.(6a) dan (6b) dituliskan kembali dalam bentuk
dinamis sebagai

CA(t) = cpAρAhA(t) untuk lapisan atmosfer, (8a)
CS(t) = cpSρShS(t) untuk lapisan permukaan (8b)

dengan
hX(t) =

√
DTXt (9)

bernilai maksimum pada

hTX = hx(t = τx) (10)

Guna memahami evolusi iklim di dalam skala global
yang relatip berubah lambat, dengan berbagai kompo-
nen harmonik, fluktuasi, dan perbedaan dampaknya

pada berbagai lokasi di bumi, pengertian tentang kon-
disi kuasi setimbang, yang berlangsung secara berta-
hap, agaknya dapat digunakan sebagai salah satu pen-
dekatan. Dalam hal ini maka kesetimbangan awal
sistem dapat dianggap telah terpenuhi pada keadaan
tatkala kapasistas panas lapisan permukaan telah
mencapai nilai yang sama dengan nilai kapasitas panas
(maksimum) dari atmosfer, CA = 107Wm−2K−1.

Model transfer energi termal menjelaskan bahwa se-
bagian besar (lebih dari 85%) energi termal pada lapi-
san atmosfer diperoleh dari permukaan, yang berarti
permukaan adalah sumber energi utama atmosfer. Be-
rangkat dari asumsi ini, dibutuhkan minimal sejumlah
energi yang sama dengan kapasitas energi dari atmos-
fer untuk ditransfer ke atmosfer hingga tercapai kese-
timbangan di antara keduanya. Perhitungan empirik
pada kondisi ini menghasilkan penetrasi termal pada
lapisan laut dengan kedalaman 2,4 meter, yang de-
ngan kemampuan penyerapan radiasi matahari sebe-
sar [8] 35 Wm−2 hanya membutuhkan waktu dengan
nilai karakteristik 3,5 hari. Bandingkan dengan nilai
tipikal tingkat kedalaman penetrasi dan waktu karak-
teristik lautan yang masing-masing bernilai 50 meter
dan 60 hari [8].

Gambar 2 memperlihatkan hasil perhitungan waktu
transien terhadap beda suhu antara kondisi awal dan
suhu pada kondisi setimbang stabil sistem. Seba-
gaimana diperlihatkan, semakin besar beda suhu an-
tar dua kondisi tersebut, semakin lama proses tran-
sien terlangsung. Gambar 2 juga memperlihatkan
bahwa pendekatan nilai dinamik CA dan CS serta
penerapan konsep kondisi kuasi setimbang termal
mampu mereduksi waktu transien secara berarti.
Kurva bertanda “+(−)” menyatakan perbedaan berni-
lai positip (negatip) antara suhu pada kondisi awal
yang lebih besar (kecil) terhadap suhu kondisi se-
timbang stabilnya. Ini juga dapat diartikan sebagai
proses transien melalui penurunan (peningkatan) suhu
hingga tercapai suhu setimbang stabil yang baru.

Secara umum juga diperoleh kesimpulan bahwa

0912-04-23



Arsali/Perhitungan Waktu Transien . . . JPS Edisi Khusus (B) 09:12-04

Gambar 2: Waktu transien sebagai fungsi dari beda suhu pada kondisi awal terhadap suhu kesetimbangan stabilnya.
Terlihat reduksi waktu yang cukup berarti antara hasil perhitungan pada kondisi statik dengan CA dan CS konstran
(kiri), dengan penetapan nilai CA dan CS meningkat secara gradual dengan pertimbangan proses difusi dan kondisi kuasi
setimbang termal (kanan).

proses transien pada lapisan permukaan berlangsung
lebih lambat dibandingkan dengan hal yang sama pada
lapisan atmosfer. Hal ini dapat dimaklumi dengan
mengingat bahwa permukaan memang lebih mendomi-
nasi perubahan (sebagaimana dikemukakan pada pem-
bahasan tentang aspek stabilitas di atas). Semen-
tara itu, dari sisi arah perubahan, perhitungan de-
ngan mempertimbangkan proses difusi dan kondisi
kuasi setimbang termal memberikan gambaran yang
lebih sesuai dengan hasil observasi, yang mana proses
penurunan suhu berlangsung lebih cepat dibandingkan
dengan kenaikan suhu, walaupun perbedaannya tak
cukup signifikan dibandingkan dengan yang terjadi
dalam kenyataan.

5 SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Telaah dinamika iklim global dalam kondisi transien
secara umum telah mampu memperjelas gambaran
tentang proses dan mekanisme kerja perubahan suhu
global, baik di atmosfer maupun permukaan. Peneli-
tian ini menghasilkan temuan:

1. Waktu transien bernilai terlalu besar jika digu-
nakan nilai CA dan CS yang konstan sebagai-
mana dinyatakan pada beberapa referensi, se-
hingga perlu dilakukan perhitungan dengan mem-
pertimbangkan proses difusi dan kondisi kuasi se-
timbang termal

2. Perhitungan dengan mempertimbangkan proses
difusi dan kondisi kuasi setimbang termal meng-
hasilkan penjabaran model yang lebih realistik,
dengan memasukkan lebih banyak nilai empirik
dari kuantitas-kuantitas termal pada lapisan per-
mukaan laut dan daratan.

3. Hasil perhitungan dengan mempertimbangkan
proses difusi dan kondisi kuasi setimbang termal
menyimpulkan bahwa:

(a) Waktu transien berlangsung lebih lama un-
tuk perbedaan suhu kondisi awal dan suhu
kondisi setimbang stabil yang semakin be-
sar.

(b) Sebagai konsekuensi dari dominasi permu-
kaan yang lebih besar maka waktu transien
pada permukaan berlangsung lebih singkat
dibandingkan dengan waktu transien pada
atmosfer.

(c) Pada kondisi transien proses kenaikan suhu
berlangsung lebih lama dibandingkan de-
ngan proses penurunan suhu. Hasil ini pada
dasarnya sesuai dengan gambaran pola evo-
lusi iklim global berdasarkan data observasi
lapangan.

5.2 Saran

Walaupun hasil perhitungan dengan pendekatan ini
telah memberikan gambaran yang lebih rasional
menyangkut kondisi transien iklim global namun kon-
firmasinya dengan data observasi di lapangan mem-
butuhkan pendekatan yang lebih realistik melalui per-
timbangan perubahan parameter lain seperti konsen-
trasi CO2 di udara dan fluktuasi fluks radiasi mata-
hari. Dengan demikian masih diperlukan beberapa
analisis kuantitatip lanjutan yang diharapkan mampu
memberi konfirmasi lebih dekat dengan data rekaman
hasil observasi yang telah ada.
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