BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Saat ini kebutuhan manusia akan alat transportasi menjadi semakin penting.
Hal itu disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk yang diiringi berbagai
macam keinginan dan kebutuhan manusia, salah satunya berupa alat transportasi
yang kini sudah mulai berubah, dari manual menuju ke mesin. Alat transportasi
yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini adalah kendaraan bermotor
berbahan bakar fosil, baik itu roda dua maupun roda empat. Tiap tahun jumlah
kendaraan bermotor selalu meningkat, padahal panjang dan lebar jalan sangat
sedikit berubah. Hal ini tentu akan menimbulkan berbagai masalah diantaranya
kemacetan, yang nantinya akan berdampak pada polusi udara.
Pembangunan ekonomi dan kenaikan pendapatan masyarakat kota memicu
tajam pertumbuhan pemilikan dan pemakaian kendaraan pribadi. Hal tersebut
didukung pula oleh banyaknya tawaran kredit murah untuk memiliki kendaraan
pribadi yang merangsang masyarakat untuk cepat memiliki kendaraan. Namun
disisi lain bertambahnya jumlah kendaraan di jalan akan memberikan dampak
yang buruk terutama dari gas pembuangan kendaraan, karena kendaraan berbahan
bakar fosil, gas buangnya menimbulkan pencemaran udara. Pencemaran udara
hasil gas buang kendaraan mengeluarkan gas karbon monoksida (CO) yang
berbahaya bagi manusia jika konsentrasinya melebihi ambang batas yang sudah
ditetapkan.
Data Sarana Angkutan Umum dan Pribadi di Kota Surakarta pada lima
tahun terakhir yang disajikan pada Tabel 1.1 memperlihatkan peningkatan jumlah
kendaraan pada semua jenis kendaraan terutama pada kendaraan pribadi roda dua
ataupun roda empat. Jenis kendaraan roda dua (sepeda motor) pada tahun 2006
terdapat 166.614 unit, dan bertambah pada tahun 2010 menjadi 223.683 unit.
Jenis kendaraan roda empat salah satunya mobil penumpang plat hitam pada
tahun 2006 jumlahnya 28.669 unit, meningkat di tahun 2010 menjadi 36.903 unit.
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Mobil barang pada tahun 2006 jumlahnya 13.122 unit meningkat menjadi 15.081
unit di tahun 2010. Jenis kendaraan tersebut kenaikannya juga diiringi oleh
kendaraan bukan umum, kendaraan khusus dan mobil penumpang umum. Namun,
pada jenis kendaraan mobil bus (umum) mengalami penurunan sebesar 777 unit
pada tahun 2006 kemudian menurun menjadi 713 unit pada tahun 2010.
Peningkatan jumlah kendaraan disisi lain akan menimbulkan dampak yang kurang
baik terutama keterkaitannya dengan gas buang kendaraan. Semakin banyak
jumlah kendaraan yang turun ke jalan maka gas buang yang dikeluarkan
kendaraan juga semakin banyak sehingga jumlah karbon monoksida (CO) akan
meningkat.
Tabel 1.1 Data Sarana Angkutan Umum dan Pribadi di Kota Surakarta
Jenis
No

Kendaraan

1.

Sepeda Motor

2.

Tahun
2006

2007

2008

2009

2010

166.614

175.926

192.498

208.309

223.683

Mobil
Penumpang

28.669

29.638

31.911

33.535

36.903

3.

Mobil Barang

13.122

13.172

13.778

14.049

15.081

4.

Mobil Bus
-Umum

777

699

737

720

713

5.

Bukan Umum

323

329

338

362

346

6.

Kendaraan
Khusus

16

26

24

25

24

7.

Mobil
Penumpang
Umum

743

751

755

753

894

Sumber: Kantor Bersama Samsat Surakarta/UP3AD Kota Surakarta, 2011
Peningkatan jumlah kendaraan di Kota Surakarta dari tahun 2006 sampai
tahun 2010 memicu terjadinya pencemaran udara. Hal tersebut didukung pula
oleh padatnya penggunaan lahan di perkotaan yang berupa gedung-gedung tinggi,
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perkantoran, sekolah, tempat usaha dan beberapa mall yang membuat pencemaran
udara semakin sulit untuk diatasi, karena angin yang berfungsi sebagai media
untuk membawa bahan pencemar di wilayah tersebut sulit keluar, terhalang oleh
tingkat penggunaan lahan yang padat di daerah perkotaan. Selain itu minimnya
vegetasi juga membawa dampak yang kurang baik, karena bahan pencemar tidak
dapat diserap secara maksimal oleh vegetasi.
Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan, luas penggunaan lahan di
Kota Surakarta tiap tahun juga mengalami peningkatan terutama dari sektor jasa
misalnya jasa perdagangan, jasa wisata (hotel, restoran, budaya dan hiburan), serta
jasa pendidikan. Pada Tabel 1.2 disajikan Luas Penggunaan Lahan Kota Surakarta
dari Tahun 2005 sampai 2009, dengan total luas wilayah Kota Surakarta sebesar
4.404,06 ha. Luas lahan permukiman mengalami peningkatan 61,49% di tahun
2005 menjadi 62,16% tahun 2009, diikuti penggunaan lahan jasa sebesar 9,69% di
tahun 2005 menjadi 9,70% pada tahun 2009 dan perusahaan sebesar 6,49% di
tahun 2005 menjadi 6,53% pada tahun 2009. Disisi lain luas lahan tanah kosong
menurun dari tahun 2005 sebesar 1,27% menjadi 1,21% di tahun 2009,
penggunaan lahan tegalan tahun 2005 sebesar 2,12% menjadi 1,91% pada tahun
2009, penggunaan lahan sawah dari tahun 2005 sebesar 3,72% menjadi 3,32%
pada tahun 2009 dan lain-lain tiap tahun juga mengalami mengalami penurunan
yaitu 9,07% di tahun 2005 menjadi 9,02% pada tahun 2009. Jika kondisi ini terus
menerus terjadi tiap tahun, maka banyak permasalahan yang akan terjadi akibat
dari tingkat kepadatan penggunaan lahan, salah satunya adalah minimnya
ketersediaan udara yang bersih. Udara yang bersih akan sulit di dapatkan karena
minimnya ketersediaan akan vegetasi di daerah yang padat penggunaan lahan.
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Tabel 1.2 Luas Penggunaan Lahan Kota Surakarta Tahun 2005-2009 (ha)
Tahun
No

Penggunaan Lahan

2005

2006

2007

2008

2009

1.

Perumahan/permukiman 2.707,27 2.716,59 2.731,27 2.737,48 2.737,48

2.

Jasa

426,60

427,63

427,13

427,13

427,13

3.

Perusahaan

286,56

287,48

287,48

287,48

287,48

4.

Industri

101,42

101.42

101,42

101,42

101,42

5.

Tanah kosong

56,13

53,38

53,38

53,38

53,38

6.

Tegalan

93,42

90,37

85,27

81,96

83,96

7.

Sawah

163,62

158,15

149,32

146,17

146,17

8.

Kuburan

72,86

72,86

72,86

72,86

72,86

9.

Lapangan olahraga

65,14

65,14

65,14

65,14

65,14

31,60

31,60

31,60

31,60

31,60

399,44

399,44

399,44

399,44

397,44

10. Taman Kota
11. Lain-lain
Total

4.404,06 4.404,06 4.404,06 4.404,06 4.404,06

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bappeda, 2009
Tingginya

jumlah

kendaraan

yang

diiringi

peningkatan

konsumsi

penggunaan lahan terbangun akan memicu terjadinya pencemaran udara. Gas
pencemar akan mengeluarkan karbon monoksida (CO) yang merupakan gas
pencemar udara yang utama. Gas ini tidak berwarna dan tidak berbau serta
bersifat toksik. Gas karbon monoksida (CO) adalah polutan udara yang sangat
besar, yang berefek langsung pada kesehatan manusia, sedangkan karbon dioksida
(CO2) merupakan polutan yang lebih besar, tetapi efeknya tidak langsung tampak
dalam jangka waktu yang singkat. Penyebaran gas karbon monoksida (CO) di
udara, tergantung pada keadaan lingkungan. Daerah perkotaan yang banyak
kegiatan industri dan lalu lintasnya padat, udaranya sudah banyak tercemar oleh
gas karbon monoksida (CO), sedangkan daerah pinggiran kota atau pedesaan,
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pencemaran karbon monoksida (CO) di udara relatif lebih sedikit. Hal itu
disebabkan karena tanah di pedesaan banyak yang masih terbuka dan belum ada
bangunan di atasnya, sehingga dapat membantu penyerapan gas karbon
monoksida (CO). Penyerapan gas karbon monoksida (CO) dilakukan oleh
mikroorganisme yang ada pada tanah yang masih terbuka (Wardhana,2004).
Konsentrasi karbon monoksida (CO) di Kota Surakarta akan meningkat
seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun.
(Sastrawijaya, 2009) menyebutkan bahwa setiap lima liter bensin dapat
menghasilkan 1-1,5 kg karbon monoksida (CO). Berarti jika satu kendaraan
menggunakan lima liter bensin, maka seratus kendaraan sudah menghasilkan
karbon monoksida (CO) sekitar 100 kg. Dampak yang ditimbulkan hasil gas
buang kendaraan tentu sangat berbahaya terutama keterkaitannya dengan makhluk
hidup. Disisi lain peningkatan konsumsi penggunaan lahan juga turut
menyumbang peningkatan konsentrasi karbon monoksida (CO). Hal tersebut
terjadi karena tingginya konsumsi penggunaan lahan menyebabkan minimnya
lahan terbuka sebagai tempat hidup organisme dan vegetasi yang berfungsi
sebagai penghasil oksigen untuk proses respirasi makhluk hidup.
Kandungan udara di bumi salah satunya mengandung gas karbon dioksida
(CO2) yang konsentrasinya sekitar 0,03% dari semua gas yang terkandung di
atmosfer. Pada suhu yang tinggi karbon dioksida (CO2) akan terurai (disosiasi)
membentuk karbon monoksida (CO). Wilayah perkotaan yang padat permukiman
tentunya menjadi media yang baik dalam pembentukan karbon monoksida (CO),
karena pada wilayah perkotaan yang padat permukiman jika terkena radiasi sinar
matahari akan terperangkap dan tidak dapat dipantulkan sehingga suhu udara di
wilayah tersebut meningkat. Peningkatan suhu akan memicu terbentuknya karbon
monoksida (CO), karena pada suhu tinggi karbon dioksida (CO2) akan terurai
(disosiasi) menjadi karbon monoksida (CO).
Peningkatan jumlah kendaraan bermotor, peningkatan penggunaan lahan
dan tingginya kadar karbon monoksida (CO) yang melebihi baku mutu tentunya
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akan meningkatkan suhu di Kota Surakarta. Didasari alasan tersebut (Foley, 1993
dalam Anwar, 2008) menyatakan bahwa peningkatan kadar gas rumah kaca di
atmosfer seperti karbon monoksida, karbon dioksida, metana, nitrat oksida dan
clorofourkarbon (CFC), akan mengakibatkan naiknya suhu permukaan bumi, yang
pada taraf tertentu akan memicu pemanasan global (global warming) dan
perubahan iklim.
Tingginya jumlah kendaraan bermotor di Kota Surakarta merupakan
fenomena yang menarik untuk diteliti terutama keterkaitannya dengan masalah
kualitas udara khususnya kandungan karbon monoksida (CO). Analisis kualitas
udara di Kota Surakarta masih jarang untuk diteliti, oleh karena itu dari
permasalahan di atas penelitian ini diberi judul “Analisis Distribusi Gas Karbon
Monoksida (CO) dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Udara di Jalan
Slamet Riyadi Kota Surakarta”.

1.2. Perumusan Masalah
Bertitik tolak pada latar belakang tersebut maka dapat diambil perumusan
masalah sebagai berikut:
1. Berapa besar konsentrasi karbon monoksida (CO) secara spasial di
daerah penelitian?
2. Bagaimana

pengaruh

kepadatan

kendaraan

bermotor

terhadap

peningkatan konsentrasi CO di daerah penelitian?
3. Bagaimana pengaruh peningkatan konsentrasi CO terhadap suhu udara
di daerah penelitian?
4. Bagaimana kualitas udara di daerah penelitian?
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1.3. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui besar konsentrasi karbon monoksida (CO) secara spasial di
daerah penelitian.
2. Mengetahui

pengaruh

kepadatan

kendaraan

bermotor

terhadap

peningkatan konsentrasi CO di daerah penelitian.
3. Mengetahui pengaruh peningkatan konsentrasi CO terhadap suhu udara
di daerah penelitian.
4. Mengetahui kualitas udara di daerah penelitian.

1.4. Kegunaan Penelitian
Setelah dilakukan penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat
antara lain:
1. Sebagai syarat untuk meraih gelar kesarjanaan S1 pada Fakultas
Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Memberikan gambaran mengenai kualitas udara khususnya konsentrasi
karbon monoksida di jalan Slamet Riyadi.
3. Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan
pada khususnya ilmu geografi.

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya
1.5.1. Kendaraan Bermotor
Kendaraan bermotor menurut Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun
1993 tentang Angkutan Jalan adalah kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Peralatan teknik yang
dimaksud adalah mesin kendaraan yang menggerakkan kendaraan agar
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fungsinya sebagai alat transportasi semakin mudah dan cepat sampai ke
tujuan. Mesin kendaraan harus diisi bahan bakar agar bisa bekerja, misalnya
menggunakan bensin atau solar. Saat ini masih jarang ditemukan teknologi
yang ramah lingkungan untuk menggantikan bahan bakar fosil yang berupa
bensin dan solar, padahal jumlah bahan bakar fosil saat ini sudah mulai
berkurang.
Peningkatan jumlah kendaraan bermotor sering tidak diimbangi oleh
penyediaan prasarana transportasi, misalnya panjang dan lebar jalan sangat
sedikit berubah padahal jumlah kendaraan selalu bertambah setiap tahun.
Banyaknya jumlah kendaraan bermotor di jalan dapat menyebabkan
berbagai masalah diantaranya kemacetan, kecelakaan, polusi (udara maupun
suara) yang meningkat, dan tertundanya perjalanan. Gambar 1.1
memperlihatkan

tidak

seimbangnya

antara

prasarana

dan

sarana

transportasi.

Gambar 1.1. Situasi Transportasi Perkotaan pada Masa Sekarang
(Ohta, 1998 dalam DLLAJ, 2008)
Kendaraan bermotor yang memadati jalan akan menyebabkan
kemacetan, sehingga terjadi penurunan laju kendaraan. Hal ini akan
mengurangi efisiensi bahan bakar dan dihasilkan gas karbon monoksida
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(CO) yang bersifat racun. Mesin kendaraan bermotor dalam keadaan hidup
tetapi tidak berjalan menghasilkan 50.000 ppm karbon monoksida (CO)
untuk bahan bakar bensin. Sedangkan untuk mesin berbahan bakar solar
akan mengeluarkan 4000 ppm karbon monoksida (CO) (Stern, 1976 dalam
Lamarolla, 2009).
1.5.2. Karbon Monoksida (CO)
Karbon dan oksigen dapat bergabung dan membentuk senyawa karbon
monoksida (CO) sebagai hasil pembakaran yang tidak sempurna dan karbon
dioksida (CO2) sebagai pembakaran sempurna. Karbon monoksida (CO)
merupakan senyawa yang tidak berbau, tidak berasa dan pada suhu udara
normal berbentuk gas yang tidak berwarna. Tidak seperti senyawa karbon
monoksida (CO) mempunyai potensi bersifat racun yang berbahaya karena
mampu membentuk ikatan yang kuat dengan pigmen darah yaitu
hemoglobin.
Sumber karbon monoksida (CO) bisa secara alami maupun buatan.
Sumber secara alami biasanya dari aktivitas vulkanik, emisi gas alami,
pancaran listrik dari kilat, pertumbuhan benih tanaman dan sumber yang
lain. Sumber secara buatan kebanyakan berasal dari aktifitas manusia
misalnya transportasi, pembakaran minyak, gas, arang atau kayu, prosesproses industri seperti industri besi, petroleum, kertas dan kayu,
pembuangan limbah padat, dan sumber lain termasuk kebakaran hutan
(Fardiaz, 1992).
Peningkatan karbon monoksida (CO) paling dominan disebabkan oleh
aktifitas manusia terutama dari segi transportasi. Transportasi yang sudah
berubah dari manual menuju ke mesin disisi lain menimbulkan dampak
yang kurang baik bagi kualitas lingkungan. Kendaraan bermotor merupakan
transportasi yang menggunakan mesin untuk menggerakkan kendaraan.
Kendaraan bermotor mengeluarkan gas buang berupa karbon monoksida
yang berbahaya bagi makhluk hidup. Didasari alasan itu Sastrawijaya
(2009) berkesimpulan bahwa setiap lima liter bensin untuk bahan bakar
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kendaraan bermotor menghasilkan 1-1,5 kg karbon monoksida. Semakin
banyak bensin yang digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor maka
konsentrasi karbon monoksida (CO) akan semakin meningkat.
Menurut Wardhana (2004) bahwa konsentrasi karbon monoksida
(CO) bisa dihilangkan pada tanah yang masih terbuka dan belum terdapat
bangunan diatasnya. Hal ini disebabkan karena mikroorganisme yang ada di
dalam tanah mampu menyerap gas karbon monoksida (CO) yang terdapat di
udara. Selain itu angin juga dapat mengurangi tingkat konsentrasi karbon
monoksida (CO), karena angin memindahkan karbon monoksida (CO) ke
tempat yang lain. Faktor mikroorganisme dan angin bisa menghilangkan
konsentrasi gas karbon monoksida (CO), jika lokasinya masih jarang
terdapat permukiman. Di wilayah perkotaan sudah jarang terdapat tanah
kosong, karena hampir semua lahan padat akan permukiman, sehingga
konsentrasi karbon monoksida (CO) yang ada di perkotaan sulit untuk
dihilangkan.
Suhu yang tinggi merupakan pemicu terbentuknya gas karbon
monoksida (CO).

Kemacetan di jalan menyebabkan mesin kendaraan

bermotor hidup, tetapi tidak berjalan, sehingga kinerja mesin akan cepat
panas dan suhunya tinggi. Karbon monoksida (CO) terbentuk karena pada
suhu tinggi karbon dioksida (CO2) terurai menjadi karbon dioksida (CO)
dan oksigen. Selain itu, reaksi antara karbon dioksida (CO2) dan karbon
pada suhu tinggi juga munghasilkan gas karbon monoksida (CO).
Pembentukan gas karbon monoksida (CO) akan lebih cepat dibandingkan
gas karbon dioksida (CO2) karena karbon monoksida (CO) merupakan
produk akhir jika jumlah oksigen tidak mencukupi. Jika jumlah oksigen
mencukupi maka terbentuklah gas karbon dioksida (CO2) yang merupakan
salah satu pembentuk gas rumah kaca.

10

1.5.3. Suhu
Lakitan (1994) mendefinisikan suhu merupakan ukuran relatif dari
kondisi thermal yang dimiliki oleh suatu benda yang berhubungan dengan
panas dan energi. Jika panas dialirkan pada suatu benda, maka suhu benda
tersebut akan meningkat. Sebaliknya suhu benda tersebut akan turun bila
benda yang bersangkutan kehilangan panas. Proses naik turunnya suhu
terkait dengan gerakan molekul benda. Makin cepat gerakan molekul maka
makin tinggi suhunya.
Alat pengukur suhu disebut termometer. Ada tiga macam skala
pengukur suhu diantaranya Celcius, Fahrenheit dan Kelvin. Skala Celcius
lebih banyak digunakan oleh negara di dunia, sedangkan skala Fahrenheit
banyak dipakai di negara Inggris. Skala Celcius memiliki titik didih 100°
dan titik leburnya 0°, sedangkan skala Fahrenheit titik didihnya 212° dan
titik leburnya 32° (Tjasyono, 2004)
Suhu udara harian rata-rata didefinisikan sebagai rata-rata pengamatan
selama 24 jam (satu hari) yang dilakukan tiap jam. Suhu bulanan rata-rata
ialah jumlah dari suhu harian rata-rata dalam satu bulan dibagi dengan
jumlah hari tersebut sedangkan suhu tahunan rata-rata dihitung dari jumlah
suhu bulanan rata-rata dibagi dengan 12 bulan. Namun bisa juga suhu
tahunan rata-rata dihitung dari jumlah suhu harian rata-rata dalam satu tahun
dibagi dengan jumlah hari dalam satu tahun (365 hari) (Tjasyono, 2004).
Suhu udara akan berfluktuasi dengan nyata selama setiap periode 24
jam. Fluktuasi suhu udara berkaitan erat dengan proses pertukaran energi
yang berlangsung di atmosfer. Pada siang hari sebagian dari radiasi matahari
akan diserap oleh gas-gas atmosfer dan partikel padat yang melayang di
atmosfer. Serapan energi radiasi matahari ini akan menyebabkan suhu udara
meningkat. Suhu udara harian maksimum tercapai beberapa saat setelah
intensitas cahaya maksimum tercapai pada saat berkas cahaya jatuh tegak
lurus yakni pada saat tengah hari. Sedang suhu udara minimum pada saat
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menjelang matahari terbit. Gambar 1.2 memperlihatkan Fluktuasi Suhu
Udara Harian.

Gambar 1.2. Fluktuasi Suhu Udara Harian (Lakitan, 1994)
Anwar (2008) menyebutkan bahwa permukaan kota merupakan
permukaan penyerap utama dari radiasi matahari dan merupakan sumber
panas bagi udara di atasnya dan bagi lapisan tanah dibawahnya. Panas yang
tertahan dan tersimpan dalam kota akan meningkatkan suhu baik suhu
minimum maupun suhu maksimumnya. Peningkatan ini terutama terjadi
pada suhu minimum di malam hari. Pada malam hari pelepasan panas yang
tertahan disiang hari akan meningkatkan suhu minimum.
1.5.4. Pencemaran
Wardhana (2004) menyebutkan bahwa pencemaran udara adalah
adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang menyebabkan
perubahan susunan (komposisi) udara dari keadaan normalnya. Kehadiran
bahan atau zat asing di dalam udara dalam jumlah tertentu serta berada di
udara dalam waktu yang lama akan mengganggu kehidupan makhluk hidup.
Bila keadaan tersebut terus terjadi maka udara akan tercemar dan
kenyamanan hidup akan terganggu.
A.

Sumber Pencemar
Menurut Soemarno (2003) sumber pencemaran udara ditinjau dari sisi

meteorologi dan geometri dapat dibedakan menjadi tiga jenis:
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1.

Sumber titik adalah sumber pencemar udara yang tidak dapat bergerak
dan berlokasi di suatu tempat. Sumber ini dapat diidentifikasi,
contohnya sumber pencemar di sebuah pabrik.

2.

Sumber garis adalah sumber pencemar yang mempunyai bentuk
memanjang. Sumber ini dianggap menimbulkan pencemaran secara
terus menerus dalam lingkungan. Contohnya kendaraan bermotor yang
melaju di jalan raya.

3.

Sumber kawasan adalah sumber pencemar udara yang mempunyai
luasan tertentu. Sumber kawasan merupakan kumpulan dari sumber
titik yang jaraknya berdekatan. Sumber ini dapat sebagai sumber yang
diam maupun sebagai sumber yang bergerak. Sumber ini sulit
ditentukan lokasi sumbernya. Contohnya kumpulan beberapa industri di
dalam suatu kawasan.
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas udara (Priyati, 1989

dalam Santoso, 2008):
1.

Letak geografis
Jenis dan jumlah pencemaran yang sama dari bahan buangan ke udara
akan memberikan akibat yang berbeda di suatu tempat tropis, kepulauan
sub tropis dan berdekatan dengan kutub, hal ini disebabkan keadaan
geografis mengakibatkan perbedaan musim dan kondisi meteorologi
dimana perbedaan ini sangat mempengaruhi kualitas udara.

2.

Meteorologi dan Topografi
Parameter meteorologi yang mempengaruhi kualitas udara adalah
kecepatan dan arah angin, temperatur, kelembapan, perbedaan musim
dalam setahun. Angin yang mempunyai arah dan kecepatan tinggi dapat
menyebabkan polutan ke tempat lain dengan akibat pengenceran
sehingga kadarnya menurun bahkan menyebabkan pencemaran di
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daerah lain. Parameter topografis dapat mempengaruhi ketinggian suatu
tempat dari permukaan air, lembah, pegunungan dan posisi daerah
terhadap sumber pencemaran.
3.

Jumlah Penduduk
Kepadatan jumlah penduduk dan distribusinya sangat peka terhadap
pencemaran udara sehingga dapat menimbulkan lingkungan yang tidak
sehat. Kenaikan jumlah penduduk menghendaki pemakaian sumber daya
alam yang semakin meningkat dengan akibat samping meningkatnya
limbah buangan. Kepadatan penduduk dan kurang teraturnya bangunan
di beberapa kota besar dapat menimbulkan berbagai masalah
pencemaran.

4.

Sumber Pencemar
Sumber pencemar udara dapat dibagi menjadi dua yaitu sumber
pencemar bergerak dan sumber pencemar tidak bergerak. Sumber
pencemar bergerak yaitu sumber pencemar yang disebabkan oleh
kendaraan bermotor yaitu berupa angkutan umum, kendaraan roda dua,
mobil, truk, pesawat, kapal, kereta api dan lain sebagainya. Sedangkan
sumber pencemar tidak bergerak dapat berupa industri, hotel, rumah
sakit, pembakaran sampah dan lain sebagainya.

Tabel 1.3. Sumber Pencemar Gas CO
No

Sumber Pencemar

Presentase (%)

1.

Transportasi

63,8

2.

Pembakaran Stasioner

1,9

3.

Industri

9,6

4.

Pembuangan Sampah

7,8

5.

Sumber Lain

16,9

Sumber: Wardhana, 2004
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5.

Pembangunan Fisik
Pembangunan dengan realisasi perkembangan kota sering mempunyai
aspek-aspek yang mengakibatkan pencemaran udara. Penggalian tanah
karena adanya perbaikan saluran air dan sebagainya di beberapa lokasi
daerah perkotaan sering mengakibatkan kemacetan lalu lintas sehingga
akan meningkatkan pencemaran udara oleh partikel dan debu yang
berasal dari pembakaran bahan aspal dan buangan, disamping yang
berasal dari ceceran di jalan yang oleh panas dan angin akan terhambur.

6.

Kendaraan Bermotor
Jumlah kendaraan bermotor di kota-kota besar semakin bertambah
sehingga secara periodik akan selalu terjadi kemacetan lalu lintas di
jalur-jalur utama pada jam-jam atau waktu tertentu yang mengakibatkan
peningkatan partikel dan gas buangnya.
Faktor yang mempengaruhi terjadinya pencemaran udara dapat

disebabkan oleh berbagai macam hal, terutama bersumber dari aktivitas
yang dilakukan oleh manusia, (Bintarto, 1983 dalam Kadyarsi, 2006)
menyatakan bahwa udara dicemarkan oleh:
- Kendaraan bermotor yang banyak memadati jalanan kota.
- Emisi atau kotoran melalui asap pabrik yang sudah banyak terdapat di kota
dan sekitarnya.
- Kepadatan penduduk dan pembakaran sampah.
- Pembukaan daerah melalui tebang dan bakar yang mengakibatkan udara
dipenuhi oleh carbon monoxide, nitrogen oxide dan sulfur oxide.
Kegiatan transportasi menjadi sumber utama pencemaran udara
terbesar di perkotaan hampir 60% yang terdiri atas gas karbon monoksida
dan sekitar 15% terdiri dari hidrokarbon. Gas CO, CO2, SO2, NO, NO2,
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Hidrokarbon (HC) dan partikulat disebut sebagai polutan primer, sedangkan
polutan skunder merupakan hasil dari reaksi polutan primer diantaranya
SO3, HNO3, H2SO4, H2O2, O5 dan PAN (peroxycy nitrates) dan garam SO3
dan SO4 (Fardiaz, 1992).
B.

Baku Mutu
Menurut Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang

Pengendalian Pencemaran Udara, baku mutu udara ambien adalah ukuran
batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang
seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang dalam udara
ambien. Dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa baku mutu
udara ambien nasional untuk CO (karbon monoksida) adalah:
1. Waktu pengukuran 1 jam baku mutu sebesar 30.000 µg/Nm3.
2. Waktu pengukuran 24 jam baku mutu sebesar 10.000 µg/Nm3.
Penelitian yang akan dilakukan berada di Kota Surakarta, sehingga
baku mutu yang digunakan disesuaikan dengan lokasi penelitian. Dalam PP
No. 41 Tahun 1999 disebutkan juga bahwa Gubernur menetapkan baku
mutu udara ambien daerah berdasarkan pertimbangan status mutu udara
ambien di daerah yang bersangkutan, sehingga penelitian ini menggunakan
standar baku mutu udara ambien Propinsi Jawa Tengah menurut SK.
Gubernur Jawa Tengah No.8 Tahun 2001. Jika dibandingkan dengan baku
mutu udara ambien nasional, baku mutu udara ambien Jawa Tengah
pengukurannya sedikit lebih ketat dari baku mutu udara nasional yaitu:
1. Waktu pengukuran 1 jam baku mutu sebesar 15.000 µg/Nm3.
2. Waktu pengukuran 24 jam baku mutu sebesar 10.000 µg/Nm3.
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1.5.5. Penelitian Sebelumnya
Fatmawati, 2005 melakukan penelitian pengaruh kepadatan kendaraan
bermotor dan suhu udara terhadap konsentrasi karbon monoksida di Jalan
Lingkar Utara Yogyakarta. Tujuan dari penelitian tersebut untuk
mengetahui pengaruh kepadatan kendaraan bermotor terhadap konsentrasi
CO dan suhu udara, pengaruh suhu udara terhadap CO dan pengaruh
penggunaan lahan terhadap CO di Jalan Lingkar Utara Yogyakarta.
Penelitian ini menggunakan metode observasi, dengan mengambil 20 titik
sampel yang dipilih dengan teknik purposive random sampling. Data primer
yang diperoleh adalah data kepadatan kendaraan bermotor, data temperatur
suhu udara, data CO dan data kecepatan angin. Analisis yang digunakan
adalah analisis deskriptif, analisis statistik (korelasi, regresi dan uji
hipotesis) serta analisis grafis. Hasilnya konsentrasi CO mempunyai korelasi
yang lemah dan negatif terhadap kecepatan angin pada pagi hari.
Agung. S, 2007 melakukan penelitian pengaruh kepadatan lalu lintas
terhadap konsentrasi karbon monoksida (CO) di udara ambien studi kasus di
daerah Kartasura Propinsi Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian tersebut
adalah mengetahui pengaruh kepadatan lalulintas dan variabel-variabel
iklim mikro (suhu, kelembapan dan angin). Penelitian ini menggunakan
metode observasi dengan 3 lokasi pengamatan. Analisis deskriptif
digunakan untuk menggambarkan kondisi daerah penelitian, sedangkan
analisis statistik korelasi dan regresi untuk mengetahui besarnya hubungan
variabel-variabel yang terlibat. Hasilnya di Jalan Jendral Sudirman, Jalan
Ahmad Yani, Jalan Kartosuro Solo kepadatan lalu lintas dengan karbon
monoksida berkorelasi cukup kuat.
Handayani, 2007 melakukan penelitian pengaruh penggunaan lahan
dan kepadatan lalu lintas terhadap konsentrasi karbon monoksida (CO)
ambien di penggal jalan kaliurang antara jalan lingkar utara hingga kampus
UII. Tujuannya untuk mengetahui agihan waktu dan ruang konsentrasi CO,
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menghitung pengaruh kendaraan bermotor terhadap CO, pengaruh
penggunaan lahan terhadap CO dan kondisi meteorologis (suhu,
kelembapan dan kecepatan angin) terhadap CO di daerah penelitian.
Hasilnya penggunaan lahan berpengaruh terhadap konsentrasi CO,
kepadatan bermotor dengan analisis regresi juga berpengaruh positif
terhadap konsentrasi CO sedangkan kondisi meteorologis tidak berpengaruh
signifikan terhadap konsentrasi CO.
Santoso, 2008 melakukan penelitian distribusi spasial karbon
monoksida ambien di lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini mengetahui distribusi spasial karbon
monoksida, menganalisis pengaruh kepadatan kendaraan bermotor, kondisi
meteorologis dan juga penggunaan lahan terhadap konsentrasi karbon
monoksida. Metode yang digunakan adalah moving observation technique
untuk

mendapatkan

data

primer.

Sedangkan

pengambilan

sampel

menggunakan metode purposive sampling. Analisis yang digunakan adalah
analisis deskriptif, analisis statistik (korelasi, regresi linear berganda dan uji
normalitas) serta analisis grafis. Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa
26,7% variasi CO dapat dijelaskan oleh variabel independen (kendaraan
bermotor), dan sisanya 72,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Konsentrasi
karbon monoksida di lingkungan Kampus UGM tidak melebihi ambang
batas baku mutu DIY yaitu 35 ppm.

1.6. Kerangka Penelitian
Berdasarkan tingkat kepentingan hidupnya kebutuhan manusia dibagi
menjadi tiga macam yaitu, kebutuhan primer, kebutuhan skunder dan kebutuhan
tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh
setiap manusia, misalnya sandang, papan dan pangan. Kebutuhan skunder
merupakan kebutuhan jika kebutuhan primer telah terpenuhi, misalnya
pendidikan, ketrampilan, kendaraan dan sebagainya. Kebutuhan tersier adalah
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kebutuhan yang tingkat pemenuhannya dilakukan setelah kebutuhan primer dan
tersier terpenuhi, misalnya barang mewah.
Meningkatnya jumlah penduduk memicu terjadinya berbagai macam
kebutuhan. Oleh karena itu manusia harus bekerja dan beraktivitas untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya aktivitas manusia memerlukan
lahan, sehingga semua aktivitas yang dilakukan manusia tidak terlepas dari
penggunaan lahan. Contoh penggunaan lahan misalnya, permukiman, kantor,
pasar, sekolah, sawah, jalan, kompleks pertokoan dan sebagainya. Semakin
banyak penggunaan lahan yang dimanfaatkan oleh manusia tentunya akan
berdampak negatif, salah satunya yaitu berkurangnya lahan terbuka yang
menyebabkan siklus karbon monoksida (CO) terganggu.
Aktivitas manusia sangat erat kaitannya dengan transportasi, karena peran
transportasi sebagai alat penghubung dari satu tempat ke tempat yang lain.
Transportasi sangat membantu manusia menuju ke tempat lain karena fungsinya
sebagai alat penghubung akan lebih cepat sampai.

Disisi lain saat ini alat

transportasi sudah beralih dari yang manual menuju ke mesin, sehingga untuk
menggerakan mesin butuh bahan bakar yaitu bahan bakar fosil. Alat transportasi
berbahan bakar fosil mengeluarkan gas buang yang dapat membahayakan
kesehatan manusia pada khususnya dan dapat mencemari lingkungan pada
umumnya.
Perkembangan transportasi perkotaan

terutama peningkatan jumlah

kendaraan bermotor yang tidak diimbangi oleh sarana dan prasarana yang ada
akan menyebabkan bertambahnya volume kendaraan di jalan raya. Hal ini dapat
meningkatkan kepadatan lalu lintas di jalan, yang akhirnya akan menyebabkan
kemacetan lalu lintas, kecelakaan, kebisingan, peningkatan konsumsi bahan bakar
kendaraan dan polusi udara.
Semakin banyak jumlah kendaraan bermotor, maka polusi udara akan
semakin meningkat. Hal tersebut diiringi oleh tingkat konsentrasi karbon
monoksida (CO) yang semakin tinggi. Selain itu, polusi udara juga akan
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meningkatkan suhu udara, sehingga jika suhu meningkat maka pembakaran bahan
bakar menjadi tidak sempurna. Pembakaran yang tidak sempurna akan
menghasilkan gas karbon monoksida (CO). Pada suhu tinggi karbon dioksida
(CO2) dapat berubah menjadi karbon monoksida (CO) jika berreaksi dengan gas
yang mengandung karbon. Kecepatan reaksi pembentukan gas karbon monoksida
(CO) lebih cepat daripada pembentukan reaksi karbon dioksida (CO2). Suhu yang
tinggi merupakan pemicu terjadinya gas karbon monoksida (CO). Disisi lain
tingkat konsentrasi karbon monoksida (CO) yang tinggi juga akan mempengaruhi
tingginya suhu, karena karbon monoksida (CO) merupakan salah satu unsur
pembentuk gas rumah kaca, yaitu fungsinya adalah menyerap radiasi matahari
yang menyebabkan panas matahari terperangkap sehingga suhu menjadi panas.
Kualitas suatu udara dikatakan menurun jika konsentrasinya melebihi
ambang batas baku mutu udara ambien yang sudah ditetapkan. Penurunan kualitas
udara tentu menyebabkan udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi
sesuai dengan peruntukannya sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia,
hewan dan tumbuhan. Jika kondisi seperti ini diteruskan maka tidak menutup
kemungkinan pencemaran udara yang terjadi saat ini dapat mempengaruhi suhu di
bumi sehingga dapat mempengaruhi perubahan iklim karena susunan dan
komposisi atmosfer sudah berubah. Gambar 1.3 menyajikan alur pemikiran
teoritis penelitian ini.
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Gambar 1.3 Diagram Alir Penelitian

1.7. Metode Penelitian
1.7.1. Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan metode observasi (survei), yaitu suatu
metode untuk memperoleh data lapangan dengan cara pengamatan,
pengukuran dan pencatatan secara sistematis sesuai dengan tujuan terhadap
fenomena yang diteliti. Pengambilan sampel menggunakan metode
purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan
pertimbangan tertentu sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.
Pertimbangan yang dimaksud adalah dengan mengambil titik sampel yang
kepadatan kendaraannya ramai dan terdapat traffic light, sehingga
diasumsikan pada lokasi tersebut merupakan sumber pencemaran udara di
perkotaan. Titik sampel diambil di tiap segmen pertigaan dan perempatan
sepanjang Jalan Slamet Riyadi Kota Surakarta.
1.7.2. Alat dan Bahan
1.7.2.1. Alat Penelitian
Tabel 1.4. Alat-Alat Dalam Penelitian
No

Alat

Fungsi

1.

Software Arc View 3.2

Pembuatan peta digital.

2.

Program SPSS 17.0

Analisis statistik.

3.

CO meter

Mengukur kadar CO dan temperatur.

4.

Kamera digital

Perekam visual kenampakan di lapangan.

5.

Hand counter/manual

Menghitung jumlah kendaraan bermotor.

6.

Stop watch atau jam

Penghitung waktu.

7.

Checklist

Mencatat data lapangan
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1.7.2.2. Bahan Penelitian
Data primer:
- Jumlah kepadatan kendaraan bermotor di Jalan Slamet Riyadi.
- Kadar karbon monoksida (CO).
- Temperatur suhu.
Data Skunder:
- Peta Administrasi Kota Surakarta.
- Peta Penggunaan Lahan Kota Surakarta.
- Peta Jaringan Jalan Kota Surakarta.
- Baku Mutu Udara Ambien menurut SK. Gubernur Jawa Tengah No.8
Tahun 2001.
1.7.3. Langkah Penelitian
1.7.3.1. Pemilihan Daerah dan Lokasi Pengukuran
Pemilihan daerah lokasi penelitian dilakukan di Jalan Slamet
Riyadi, alasannya adalah sebagai berikut :
1. Merupakan jalan dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang sangat tinggi.
Didasari alasan tersebut Amalio (2011), menyebutkan bahwa di beberapa
titik Jalan Slamet Riyadi terjadi kemacetan yang sangat tinggi, yaitu di
depan Solo Square dan di depan Stasiun Purwosari.
2. Sebagai pusat kegiatan perekonomian, perkantoran dan pendidikan,
sehingga pada jam-jam tertentu yaitu pada waktu pagi dan sore hari
memicu terjadinya kemacetan lalu lintas. Hal ini di buktikan dengan
adanya beberapa pusat perbelanjaan, misalnya Solo Grand Mall, Sami
Luwes dan Solo Square. Beberapa hotel sebagai pusat perekonomian
misalnya Novotel, Diamond, Riyadi Palace dan Best Western. Sebagai
pusat perkantoran misalnya berupa bank diantaranya Bank Mandiri, Bank
BRI, Bank BNI, Bank BCA dan beberapa bank lainnya. Sebagian kantor
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pusat juga berlokasi di Jalan Slamet Riyadi yaitu Kantor Pengadilan
negeri,

Kantor

Korem,

Kantor

PLN

dan

Kantor

Lembaga

Pemasyarakatan. Sebagai pusat pendidikan, misalnya Kampus II UNS,
SMP dan SMA Batik, SMPN 15, MTS Negeri dan SMP Bintang Laut.
3. Merupakan jalan utama di Kota Surakarta yang menjadi jalan strategis
yang memberikan hubungan yang kompleks dari kebutuhan pergerakan,
penggunaan tata ruang dan penataan sistem transportasi pada areal
tersebut ( DLLAJ, 2008).
Penelitian yang dilakukan di Jalan Slamet Riyadi pengukurannya
diambil di beberapa segmen simpang tiga dan simpang empat, diantaranya
disajikan pada Tabel 1.5, sedangkan penyajian Peta Pengambilan Sampel
disajikan pada Peta 1.1.
Tabel 1.5. Lokasi Pengambilan Sampel
Segmen ke

Lokasi

1.

Simpang Tiga Kleco

2.

Simpang Tiga Kerten

3.

Simpang Tiga Stasiun Purwosari

4.

Simpang Empat “Purwosari Plaza”

5.

Simpang Empat Gendengan

6.

Simpang Tiga Stadion Sriwedari

7.

Simpang Empat Ngapeman

8.

Simpang Empat Ngarsopuro

9.

Simpang Empat Nonongan

10.

Simpang Tiga Gladak
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1.7.3.2. Data yang Dikumpulkan
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer,
berupa:
a. Data jumlah kepadatan kendaraan bermotor di Jalan Slamet Riyadi.
b. Data konsentrasi karbon monoksida (CO).
c. Data temperatur suhu.
1.7.3.3. Waktu Pengukuran
Data yang diperoleh dari pengukuran langsung di lapangan,
ditentukan berdasarkan naik turunnya kepadatan lalu lintas harian di Jalan
Slamet Riyadi. Kepadatan lalu lintas di Jalan Slamet Riyadi biasanya akan
meningkat di pagi hari yaitu pada pukul 07.00-08.00, karena pada waktu
tersebut orang memulai aktivitasnya. Sedangkan pada pukul 12.00-13.00
aktivitas akan menurun dan kembali meninggi pada sore hari, yaitu pukul
16.00-17.00. Setiap jam diambil sampel selama 15 menit untuk masingmasing arah pergerakan lalu lintas. Pengukuran dilakukan selama 2 hari
yaitu pada tangal 12 dan 14 November 2011, fungsinya untuk mengetahui
fluktuasi kepadatan lalu lintas selama periode tersebut. Pengukuran sampel
yang diambil berupa jumlah kendaraan bermotor, konsentrasi karbon
monoksida (CO) dan temperatur suhu.
1.7.3.4. Cara Pengukuran Data
1.7.3.4.1. Pengukuran Karbon Monoksida (CO) dan Temperatur
Pengukuran karbon monoksida (CO) dan temperatur suhu
menggunakan alat CO meter dengan merk Lutron. Sampel di ambil di
tiap titik bersamaan dengan pengukuran kepadatan kendaraan
bermotor dan temperatur. Cara pengambilan sampel menggunakan CO
meter yaitu dengan mengatur tombol power ke posisi ON, display
akan menunjukkan angka konsentrasi karbon monoksida (CO) dalam
udara dengan satuan ppm dan konsentrasi temperatur suhu dalam
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satuan ˚C. Supaya angka stabil, tunggu hingga ±10 menit agar
diperoleh angka yang sering muncul.
1.7.3.4.2. Pengukuran Kepadatan Kendaraan
Pengukuran kepadatan kendaraan bermotor dilakukan di
simpang empat dan simpang tiga sepanjang Jalan Slamet Riyadi.
Pengukuran

tersebut

waktunya

dilakukan

bersamaan

dengan

pengukuran karbon monoksida (CO) dengan temperatur. Jadi pada
saat mengukur karbon monoksida (CO) dan temperatur, dilakukan
juga pengukuran kepadatan kendaraan di lokasi yang sama. Alat yang
digunakan dalam pengukuran adalah hand counter yang berfungsi
menghitung kendaraan bermotor yang berhenti di simpang empat dan
simpang tiga Jalan Slamet Riyadi. Penghitungan kepadatan kendaraan
dilakukan selama 15 menit kemudian untuk menjadikan 1 jam
dikalikan 4. Hasil penghitungan kendaraan bermotor dikonversi ke
dalam satuan mobil penumpang (smp) yang disajikan pada Tabel 1.6.
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Tabel 1.6. Daftar Satuan Mobil Penumpang
No

Kelas Kendaraan

Standar
Perkotaan

Standar
Perdesaan

Rancangan
Perempatan
bundaran

Rancangan
Perempatan
Lampu LL

1.

Mobil pribadi, taksi,
kendaraan
muatan
ringan sampai dengan 25
ton atau 30 ctw tanpa
muatan.

1.00

1.00

1.00

1.00

2.

Sepeda motor untuk
seorang, sekuter, moped.

0.75

1.00

0.75

0.33

3.

Kendaraan
barang
sedang atau berat lebih
dari 15 ton atau 30 ctw
tanpa muatan.

2.00

3.00

2.80

1.75

4.

Bis sedang dan besar,
bis gandeng, trem.

3.00

3.00

2.80

2.25

5.

Sepeda

0.33

0.50

0.50

0.20

Sumber: Hobbs 1996 dalam Agung, 2007

1.7.4. Analisis Data
1.7.4.1. Analisis Kecenderungan ( Trend Analisis )
Yaitu analisis yang menjelaskan hubungan antara variabel karbon
monoksida (CO), variabel kepadatan kendaraan bermotor dan variabel suhu
udara dengan lokasi titik sampel di 10 segmen sepanjang Jalan Slamet
Riyadi. Penyajian trend analisis dalam bentuk diagram garis ( line graph )
dan diagram batang ( bar graph ). Fungsinya bertujuan supaya data lebih
mudah diamati dan lebih menarik secara visual daripada dalam bentuk
angka dan tabel.

28

Diagram batang ( bar graph ) dalam trend analisis juga digunakan
sebagai atribut titik lokasi sampel pengukuran yang telah diplot pada peta
admin, peta jaringan jalan dan peta penggunaan lahan, sehingga
menghasilkan peta distribusi spasial kepadatan kendaaan bermotor, peta
distribusi spasial karbon monoksida dan peta distribusi spasial temperatur di
jalan Slamet Riyadi. Pembuatan peta-peta tersebut menggunakan software
Arc View 3.2.
1.7.4.2. Analisis Statistik
Analisis statistik digunakan untuk membantu membuktikan
hipotesis secara pasti. Analisis yang digunakan adalah analisis statistik
korelasi

dan

regresi

linear

berganda

dengan

bantuan

komputer

menggunakan software SPSS 17.0.
1.7.4.2.1. Analisis Korelasi
Analisis korelasi berfungsi untuk mengetahui hubungan
antara varibel dependen yaitu konsentrasi karbon monoksida (CO),
dengan variabel independen yaitu jumlah kepadatan kendaraan
bermotor dan kadar suhu udara. Bentuk hubungan dinyatakan dengan
koefisien korelasi (r).
-1 ≤ r ≤ 1
Artinya:
Jika r = 1, hubungan X (jumlah kepadatan kendaraan dan suhu) dan Y
(konsentrasi karbon monoksida) sempurna dan positif
(mendekati 1, yaitu hubungan sangat kuat dan positif/searah).
= -1, hubungan X (jumlah kepadatan kendaraan dan suhu)
dan Y (konsentrasi karbon monoksida) sempurna dan negatif
(mendekati

-1,

yaitu

hubungan

sangat

kuat

dan

negatif/berlawanan arah).
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= 0, hubungan X (jumlah kepadatan kendaraan dan suhu) dan
Y (konsentrasi karbon monoksida) lemah sekali atau tidak
ada hubungan.
Koefisien korelasi ( r ) yang digunakan untuk penelitian ini
merupakan koefisien korelasi Pearson (Pearson’s product moment
coefficient of correlation). Cara mencari nilai ( r ) menggunakan
rumus ( Supranto, 2008) :

rxy =

Σ( x1 − x )( y1 − y )

(Σ(x1 − x )² )(Σ( y1 − y )² )

Keterangan:
rxy = besarnya korelasi antara variabel x (jumlah kepadatan kendaraan
dan suhu) dan variabel y (konsentrasi karbon monoksida).
x1 = variabel x (jumlah kepadatan kendaraan dan suhu).

x = rata-rata x (jumlah kepadatan kendaraan dan suhu).
y1 = variabel y (konsentrasi karbon monoksida).
y = rata-rata y (konsentrasi karbon monoksida).

Menurut Sarwono (2006) dalam Agung (2007) agar
penafsiran dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan, maka perlu
mempunyai kriteria yang menunjukan kuat atau lemahnya korelasi
kriteria tersebut:
1. Angka korelasi berkisar antara 0 sampai 1.
2. Besar kecilnya angka korelasi menentukan kuat atau lemahnya
hubungan kedua variabel. Patokan angka adalah sebagai berikut:
a. 0-0,25

: Korelasi sangat lemah (dianggap tidak ada).
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b. >0,25-0,5 : Korelasi cukup.
c. >0,5-0,75 : Korelasi kuat.
d. >0,75-1

: Korelasi sangat kuat.

3. Korelasi dapat positif dan negatif. Korelasi positif menunjukkan
arah yang sama pada hubungan antar variabel. Artinya jika variabel
1 besar maka variabel 2 makin besar pula. Sebaliknya korelasi
negatif menunjukkan arah berlawanan. Artinya jika variabel 1
besar maka variabel 2 menjadi kecil.
4. Signifikasi hubungan dua variabel dapat dianalisis dengan
ketentuan sebagai berikut:
Menentukan hipotesis:
H0: Hubungan antara variabel 1 (kepadatan kendaraan bermotor,
suhu)

dan variabel 2 (konsentrasi karbon monoksida) tidak

signifikan.
H1: Hubungan antara variabel 1 (kepadatan kendaraan bermotor,
suhu) dan variabel 2 (konsentrasi karbon monoksida) signifikan.
Kriteria pengambilan keputusan:
Jika probabilitas <0,05 hubungan kedua variabel signifikan.
Jika probabilitas >0,05 hubungan kedua variabel tidak signifikan.
Uji Hipotesis
Tentukan hipotesis:
H0: Tidak ada hubungan antara variabel 1 (kepadatan kendaraan
bermotor, suhu) dan variabel 2 (konsentrasi karbon monoksida).
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H1: Ada hubungan antara variabel 1 (kepadatan kendaraan bermotor,
suhu) dan variabel 2 (konsentrasi karbon monoksida).
Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
Jika probabilitas <0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima.
Jika probabilits >0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak.
Cara menetukan besarnya kontribusi atau sumbangan variabel
dependen

(konsentrasi

independen

karbon

(kepadatan

menggunakan

rumus

monoksida)

kendaraan
koefisien

terhadap

bermotor,
penentuan

variabel

suhu)
(coefficient

yaitu
of

determination) sebagai berikut :

KD = r2 x 100 %
1.7.4.2.2. Analisis Regresi Linear Berganda
Regresi ini menggunakan variabel dependen (konsentrasi
karbon monoksida), sedangkan variabel independennya adalah
kepadatan kendaraan bermotor dan temperatur suhu. Regresi berguna
untuk menghitung besarnya dua variabel bebas atau lebih terhadap
satu variabel terikat. Pada penelitian ini regresi berganda digunakan
untuk menghitung pengaruh karbon monoksida (CO) terhadap
kendaraan bermotor dan temperatur suhu. Cara untuk mengetahui
besarnya pengaruh tersebut dengan melihat pada tabel model summary
pada hasil perhitungan. Pada tabel ini terdapat kolom R square, kolom
ini digunakan bila yang mempengaruhi lebih dari 1 variabel, angka R
square diperoleh dari angka korelasi ( R ) yang dikuadratkan.

Sedangkan tabel coefficients pada perhitungan regresi
berguna

untuk

membuat

rumus

atau

memprediksi

besarnya

konsentrasi karbon monoksida (CO) bila variabel-variabel yang
mempengaruhinya diketahui yang dinyatakan dengan persamaan:
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Y=a + b1x1 + b2x2
Keterangan:
Y = besarnya variabel yang dicari (konsentrasi karbon monoksida)
a = konstanta, harga y bila x = 0 maka bisa bernilai + maupun b1 = koefisien variabel kepadatan kendaraan bermotor
b2 = koefisien variabel suhu udara
x1 = variabel kepadatan kendaraan
x2 = variabel suhu udara
1.7.4.3. Analisis Komparasi
Yaitu membandingkan data hasil pengukuran karbon monoksida
(CO) dengan Baku Mutu Udara Ambien Propinsi Jawa Tengah menurut SK.
Gubernur Jawa Tengah No. 8 Tahun 2001 ( Lampiran L-8 ).

1.8. Batasan Operasional
Pencemaran udara adalah adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara
yang menyebabkan perubahan susunan (komposisi) udara dari keadaan
normalnya (Wardhana, 2004).
Karbon monoksida (CO) adalah merupakan senyawa yang tidak berbau, tidak
berasa dan pada suhu udara normal berbentuk gas yang tidak berwarna
(Fardiaz, 1992).
Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik
yang berada pada kendaraan itu (PP No. 41 Tahun 1993).
Suhu adalah ukuran relatif dari kondisi thermal yang dimiliki oleh suatu benda
yang berhubungan dengan panas dan energi (Lakitan, 1994).
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Baku mutu ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen
yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau

unsur pencemar yang

ditenggang dalam udara ambien (PP No. 41 Tahun 1999).
Penggunaan Lahan adalah setiap bentuk intervensi (campur tangan) manusia
terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik material
maupun spiritual (Arsyad, 1989 dalam Santoso, 2008).
Distribusi spasial adalah persebaran suatu fenomena atau gejala atau aktivitas di
atas permukaan bumi dilihat secara keruangan.
Konsentrasi adalah kadar suatu zat, bahan, partikel, gas yang terdapat pada bahan
lain dengan volume tertentu.
Gas buang kendaraan bermotor adalah keluaran berupa asap, uap air maupun
partikel dari pipa knalpot oleh kerja mesin kendaraan bermotor (PP No. 41
Tahun 1999).
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