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Abstrak  

Kecamatan Cikampek merupakan salah satu kawasan perkotaan yang dialokasikan 

sebagai pusat kegiatan lokal (PKL) yang tentunya akan memicu timbulnya alih fungsi 

lahan menjadi lahan terbangun sebagai penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. 

Salah satu pemanfaatan lahan terbangun di Kecamatan Cikampek adalah lahan yang 

digunakan sebagai tempat hunian yaitu kawasan permukiman, sebagai wilayah yang 

memiliki tingkat pertumbuhan penduduk cepat menjadikan pengembangan kawasan 

permukiman juga pesat. Permukiman menjadi salah satu kawasan yang sangat berperan 

dalam penyumbang emisi gas Karbon Dioksida (CO2) yang dihasilkan dari kontribusi 

penggunaan energi sektor rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui 

karakteristik permukiman di Kecamatan Cikampek berdasarkan tingkat kepadatannya, 

(2) mengetahui persebaran jejak emisi gas CO2, dan (3) mengetahui peran kawasan 

permukiman dalam menyumbang emisi gas CO2. Metode yang digunakan pada penelitian 

ini adalah metode survai untuk mendapatkan data jumlah penggunaan energi rumah 

tangga yaitu bahan bakar memasak dan daya listrik. Metode Analisis data menggunakan 

analisis pendekatan ekologi (ecological approach) keterkaitan antara manusia dengan 

elemen lingkungannya. Hasil yang didapatkan adalah (1) karakteristik permukiman di 

Kecamatan Cikampek terdiri dari 3 kepadatan yaitu tinggi, sedang, rendah (2) wilayah 

penghasil jejak emisi gas CO2 tertinggi adalah Desa Cikampek Barat dengan total jejak 

emisi gas CO2 13.255 Ton CO2/tahun dengan pola persebaran jejak emisi gas CO2 

cenderung berkelompok pada titik tertentu yaitu pada kawasan permukiman disebelah 

barat dan timur dengan nilai konsentrasi jejak emisi gas CO2 tinggi hingga sangat tinggi, 

(3) kawasan permukiman berperan krusial dalam menyumbang emisi gas CO2 hal 

tersebut dibuktikan pada hasil uji korelasi yang menunjukkan adanya hubungan yang 

sangat kuat antara variabel kepadatan permukiman dengan nilai jejak emisi gas CO2 hal 

ini dapat membuktikan bahwa kepadatan permukiman berpengaruh pada tingginya jejak 

emisi gas CO2 yang akan dihasilkan 

Kata kunci : Analisis pendekatan ekologi, Jejak emisi gas CO2, Penggunaan energi 

rumah tangga, Permukiman 

 

Abstract 

Cikampek district is one of the urban areas that is allocated as a center for local activities 

(PKL) which of course will trigger the emergence of land conversion into built-up land 

as a support for community socio-economic activities. One of the uses of built up land in 

Cikampek District is land that is used as a residential area, namely a residential area, as 

an area that has a fast population growth rate making the development of residential areas 

also rapid. Settlements are one of the areas that play a very important role in contributing 

to the emission of Carbon Dioxide (CO2) gas resulting from the contribution of energy 

use in the household sector. This study aims to (1) determine the characteristics of 

settlements in Cikampek District based on their density level, (2) determine the 

distribution of CO2 gas emission footprints, and (3) determine the role of residential areas 
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in contributing to CO2 gas emissions. The method used in this study is a survey method 

to obtain data on the amount of household energy use, namely cooking fuel and electric 

power. Methods Data analysis uses an ecological approach to the relationship between 

humans and their environmental elements. The results obtained are (1) the characteristics 

of settlements in Cikampek District consist of 3 densities namely high, medium, low (2) 

the area that produces the highest trace of CO2 gas emissions is West Cikampek Village 

with a total trace of CO2 gas emissions of 13,255 tons of CO2/year with the pattern of 

distribution of traces CO2 gas emission tend to be clustered at certain points, in residential 

areas to the west and east with trace values of CO2 gas emission from high to highest, (3) 

residential areas play a crucial role in contributing to CO2 gas emissions this is evidenced 

in the result of the correlation test which shows a very strong relationship between the 

variable density of settlements and the trace value of CO2 gas emissions, this can prove 

that the density of settlement affects the high trace of CO2 gas emissions that will be 

produced. 

 

Keywords : Analysis of Ecological Approaches, Traces of Carbon Dioxide (CO2) 

Emissions, Household Energy, Residential Area 

 

1. PENDAHULUAN 

Daerah perkotaan merupakan daerah yang memiliki tingat perkembangan wilayah relatif 

cepat, ditandai dengan bertambahnya lahan yang dimanfaatkan sebagai lahan terbangun 

untuk membangun sebuah industri, kawasan permukiman, pelayanan barang dan jasa, 

fasilitas umum, dan lain sebagainya. luasnya lahan terbangun pada suatu wilayah dipicu 

oleh peningkatan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh Fertilitas, Mortalitas, dan 

migrasi penduduk. Umumnya wilayah perkotaan mejadi sasaran mobilitas penduduk 

yang melakukan migrasi dari kawasan pedesaan, karena kawasan perkotaan memiliki 

potensi lebih banyaknya ketersediaan lapangan pekerjaan seperti yang telah terjadi di 

Kecamatan Cikampek. Kecamatan Cikampek merupakan kawasan perkotaan yang 

difungsikan sebagai pusat kegiatan lokal (PKL) dalam dokumen RTRW Kab. Karawang. 

Tercatat Kecamatan Cikampek mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan 

yaitu 1,83% dengan jumlah penduduk saat ini mencapai 113.860 jiwa (BPS Kecamatan 

Cikampek, 2020). Kondisi seperti inilah yang mengakibatkan Kecamatan Cikampek 

menjadi wilayah dengan aktivitas permukiman padat penduduk. Padatnya penduduk di 

wilayah Cikampek dapat meningkatkan luas lahan terbangun yang digunakan sebagai 

tempat hunian atau kawasan permukiman, kawasan permukiman umunya menjadi salah 

satu kawasan yang sangat berpotensi dalam menyumbang jejak emisi gas Karbon 

Dioksida (CO2) yang dihasilkan dari sektor rumah tangga, karena berdasarkan pada PP 
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No.14 Tahun 2016 kawasan permukiman merupakan kawasan yang berfungsi sebagai 

tempat kegiatan keberlangsungan kehidupan masyarakat, selain itu kawasan permukiman 

juga dapat diartikan sebagai lingkungan hunian yang terdiri dari satu kesatuan perumahan 

yang dilengkapi oleh sarana, prasarana, fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan, 

kesehatan, perbelanjaan yang dapat dimanfaatkan sebagai penunjang kegiatan 

masyarakat. Kegiatan masyarakat yang berlangsung pada kawasan permukiman adalah 

kegiatan domestik rumah tangga yaitu penggunaan energi bahan bakar fosil untuk 

memasak dan penggunaan barang elektronik yang menggunakan daya listrik yang mana 

keduanya merupakan faktor penyebab emisi gas CO2, sehingga kawasan permukiman di 

Kecamatan Cikampek berpotensi menyumbang jejak emisi gas CO2 ke udara.  

Potensi penyumbang jejak emisi gas CO2 yang tinggi ke udara, dapat menimbulkan 

masalah lingkungan seperti peningkatan gas rumah kaca yang dapat mempengaruhi 

perubahan iklim dan pencemaran udara pada kawasan ini (Puri. 2010 dalam Sasmita 

Aryo, dkk. 2018) menyatakan bahwa terdapat 2 jenis jejak emisi gas Karbon Dioksida 

yang dihasilkan pada sektor rumah tangga yaitu jejak emisi gas CO2 primer dan sekunder. 

Jejak karbon primer merupakan tingkat emisi gas CO2 yang bersifat langsung, dihasilkan 

dari proses pembakaran bahan bakar fosil seperti memasak dan transportasi. Jenis bahan 

bakar yang digunakan untuk memasak adalah LPG, minyak tanah, dan kayu bakar. 

Sedangkan jejak karbon sekunder merupakan ukuran emisi gas CO2 yang bersifat tidak 

langsung, dihasilkan dari penggunaan alat elektronik rumah tangga seperti AC, TV, 

komputer dimana alat elektronik tersebut menggunakan daya listrik. Jumlah rumah 

tangga sangat mempengaruhi tingginya jejak emisi gas Karbon Dioksida semakin 

banyaknya jumlah rumah tangga dapat berpengaruh pada besaran kontribusi penggunaan 

energi rumah tangga yang mengakibatkan tingginya jejak emisi gas CO2 yang dihasilkan. 

Saat ini jumlah rumah tangga di Kecamatan Cikampek mencapi 36.335 rumah tangga 

yang tersebar di masing-masing desa, pertumbuhan penduduk yang tinggi akan 

berdampak pada peningkatan jejak emisi gas Karbon Dioksida yang dihasilkan pada 

kawasan permukiman di Kecamatan Cikampek. Potensi adanya peningkatan jejak emisi 

gas CO2 dari sektor rumah tangga dapat mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan 

kawasan permukiman, oleh karenanya diperlukan langkah-langkah dalam meminimalisir 

tingginya emisi gas CO2.  Upaya yang dapat dilakukan untuk mengetahui langkah-

langkah dalam mencegah dampak negatif dari emisi gas CO2 yaitu dengan melakukan 
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identifikasi terkait besaran jejak emisi gas CO2 yang dihasilkan pada sektor rumah tangga 

di Kecamatan Cikampek. Identifikasi pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

karakteristik permukiman di Kecamatan Cikampek berdasarkan tingkat kepadatannya, 

mengetahui persebaran jejak emisi gas CO2 serta mengetahui peran kawasan permukiman 

dalam menyumbang emisi gas Karbon Dioksida yang dihasilkan dari penggunaan energi 

rumah tangga. Penulis berharap dalam penelitian ini diketahui wilayah mana yang 

menjadi penyumbang jejak emisi gas CO2 tertinggi pada kawasan permukiman di 

Kecamatan Cikampek serta mengetahui faktor penyebab yang paling berpengaruh 

terhadap tinggi rendahnya jejak emisi gas CO2 sehingga dapat menentukan langkah-

langkah untuk meminimalisir dampak negatif akibat jejak emisi gas Karbon Dioksida 

yang dihasilkan dari sektor rumah tangga. 

 

2. METODE 

Identifikasi jejak emisi gas Karbon Dioksida pada penelitian ini menggunakan variabel 

besaran penggunaan bahan bakar untuk memasak (LPG, minyak tanah, dan kayu bakar) 

dan penggunaan daya listrik setiap tahunnya pada masing-masing desa di Kecamatan 

Cikampek yang kemudian dilakukan perhitungan menggunakan pendekatan yang 

dikeluarkan oleh IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change) 2006 untuk 

mendapatkan jumlah jejak emisi gas Karbon Dioksida (CO2) primer dan sekunder dari 

sektor rumah tangga serta mengetahui persebaran jejak emisi gas CO2 pada kawasan 

permukiman di Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan teknik Stratiffied Propotional random sampling. Adapun hasil 

pembagian jumlah sampel yang akan diambil adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. Jumlah Sampel Penelitian Setiap Tingkat Kepadatan Permukiman 

Karakteristik Permukiman Jumlah Rumah Tangga Jumlah Sampel 

Kepadatan Tinggi 21.247 231 

Kepadatan Sedang 13.968 152 

Kepadatan Rendah 1.120 12 

Jumlah 36.335 395 

Sumber : Penulis, 2021 
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Tabel 2.2.1 di atas merupakan tabel pembagian sampel yang akan diambil dari setiap 

rumah tangga yang ada pada kawasan permukiman Kecamatan Cikampek. 

Metode Pengumpulan Data  

 Data Primer : Penggunaan energi rumah tangga yaitu bahan bakar memasak dengan 

jenis LPG, Minyak tanah, dan kayu bakar serta peggunaan daya listrik. Data ini 

meliputi besaran jumlah penggunaannya dalam kurun waktu 1 bulan yang akan 

dikonversi menjadi data penggunaan energi setiap tahunnya. Data ini diperoleh dari 

kegiatan survei lapangan yaitu wawancara dan observasi 

 Data sekunder : Citra Landsat 8 OLI/TIRS dan Citra Worldview 2. Data ini 

digunakan untuk interpretasi manual dalam proses identifikasi lahan terbangun dan 

kawasan permukiman berdasarkan tingkat kepadatannya. Didapatkan dari portal 

penyedia foto udara USGS dan Google Earth. Selain itu ada data digital detail 

perumahan Kecamatan Cikampek yang didapatkan dari portal Open Street Map 

(OSM) 

Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data penelitian ini dilalui oleh 2 proses pengolahan data, yaitu pengolahan 

data untuk mendapatkan data karakteristik permukiman berdasarkan tingkat 

kepadatannya dan pengolahan data untuk mengetahui persebaran jejak emisi gas CO2 

yang dihasilkan dari sektor rumah tangga.  

 Pengolahan Data Permukiman 

Pengolahan data untuk mendapatkan data lahan terbangun dan karakteristik 

permukiman dilakukan dengan metode OBIA (Object Based Image Analysis). Metode ini 

dinilai lebih unggul dalam proses identifikasi lahan terbangun dan permukiman, karena 

teknik klasifikasi OBIA tidak hanya memperhatikan objek secara spektral tetapi juga 

mempertimbangkan kenampakkan objek secara spasial. Konsep dasar klasifikasi metode 

OBIA pada penelitian ini adalah proses segmentasi untuk mengelompokkan piksel-piksel 

bertetangga berdasarkan kemiripan nilai piksel antara piksel lahan terbangun dan tidak 

terbangun, kemudian klasifikasi berbasis objek dari hasil segmentasi ke dalam kelas-kelas 

tematik yakni kawasan permukiman. 
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 Perhitungan Jejak Emisi Gas Karbon Dioksida (CO2) 

Perhitungan untuk mengetahui jejak emisi gas CO2 yang dihasilkan dari sektor 

rumah tangga pada penelitian ini menggunakan persamaan dari IPCC (Intergovermental 

Panel on Climate Change) 2006 yakni persamaan dalam perhitungan emisi gas CO2 

langsung dan tidak langsung yang dihasilkan dari penggunaan energi rumah tangga pada 

responden, penentuan FES (faktor emisi spesifik), dan perhitungan jejak total emisi gas 

CO2.  

1) Perhitungan kontribusi emisi CO2 primer berdasarkan jenis penggunaan bahan 

bakar memasak dari data hasil wawancara kepada 395 responden rumah tangga di 

kawasan permukiman Kecamatan Cikampek, dimana hasil besaran jumlah 

penggunaan bahan bakar memasak dikelompokkan berdasarkan 10 desa. Adapun 

persamaan yang digunakan untuk menghitung besaran emisi CO2 primer ini adalah 

: 

Emisi Gas CO2 = Konsumsi Bahan Bakar . FE . NCV              .(1) 

Keterangan : FE     : Faktor Emisi 

   NCV (Net Colorific Value) : Nilai Faktor emisi 

Faktor emisi dan nilai faktor emisi (NCV) dari setiap jenis bahan bakar memasak 

dalam penelitian ini beradasarkan pada persamaan yang telah ditentukan oleh IPCC 

2006. Berikut merupakan besaran faktor emisi dan nilai faktor emisi setiap bahan 

bakar memasak : 

Tabel 2. Besaran Faktor Emisi dan NCV Berdasarkan Jenis Bahan Bakar 

Bahan Bakar 
Faktor Emisi 

(gr/MJ) 

NCV 

(MJ/kg) 

LPG 63,1 47,3 

Minyak Tanah 71,9 43,8 

Kayu Bakar 112 15 

Sumber : IPCC, 2006 

2) Menghitung besaran kontribusi emisi CO2 sekunder berdasarkan penggunaan daya 

listrik dari data hasil wawancara kepada 395 responden rumah tangga di kawasan 

permukiman Kecamatan Cikampek, besaran jumlah penggunaan daya listrik juga 
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dikelompokkan berdasarkan 10 desa. Adapun persamaan yang digunakan untuk 

menghitung besaran emisi CO2 primer ini adalah : 

Emisi Gas CO2 = FE . Konsumsi Listrik     .(2) 

Dimana faktor emisi untuk penggunaan daya listrik menggunakan standar yang 

telah ditentukan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Direktorat 

Jenderal Ketenagalistrikan, 2016. Berikut merupakan besaran faktor emisi 

penggunaan daya listrik : 

Tabel 3. Besaran Faktor Emisi Daya Listrik 

Bahan Bakar 
Faktor Emisi 

(ton CO2/KWh ) 

Listrik 0,000794  

Sumber : Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Direktorat   

Jenderal Ketenagalistrikan, 2016 

 

3) Penentuan Faktor Emisi Spesifik Primer. Faktor Emisi Spesifik (FES) merupakan 

emisi yang dihasilkan oleh setiap 1 rumah tangga pada kawasan permukiman 

Kecamatan Cikampek. FES inilah yang akan menentukan besaran jejak emisi gas 

CO2 yang dihasilkan. Faktor emisi spesifik primer mengacu pada hasil emisi CO2 

berdasarkan penggunaan bahan bakar memasak yang dihasilkan oleh setiap rumah 

tangga. Adapun persamaan untuk menentukan besaran FES primer sebagai berikut  

 

𝑭𝑬𝑺 =
𝐄𝐦𝐢𝐬𝐢 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫 (

𝐓𝐨𝐧 𝐂𝐎𝟐

𝐭𝐚𝐡𝐮𝐧
)

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐬𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥 𝐑𝐮𝐦𝐚𝐡 𝐓𝐚𝐧𝐠𝐠𝐚 𝐒𝐞𝐭𝐢𝐚𝐩 𝐁𝐥𝐨𝐤
                        . (3) 

 

4) Penentuan Faktor Emisi Spesifik Sekunder merupakan emisi dari penggunaan daya 

listrik yang dihasilkan oleh setiap rumah tangga pada kawasan permukiman 

Kecamatan Cikampek. Adapun persamaan untuk menentukan besaran FES 

sekunder sebagai berikut : 

𝑭𝑬𝑺 =
𝐄𝐦𝐢𝐬𝐢 𝐒𝐞𝐤𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 (

𝐓𝐨𝐧 𝐂𝐎𝟐

𝐭𝐚𝐡𝐮𝐧
)

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐬𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥 𝐑𝐮𝐦𝐚𝐡 𝐓𝐚𝐧𝐠𝐠𝐚 𝐒𝐞𝐭𝐢𝐚𝐩 𝐁𝐥𝐨𝐤
                        . (4) 
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5) Kemudian menghitung jejak emisi gas CO2 baik primer maupun sekunder yang 

dihasilkan oleh seluruh rumah tangga pada kawasan permukiman di Kecamatan 

Cikampek. Perhitungan jejak emisi gas CO2 menggunakan persamaan sebagai 

berikut : 

Emisi CO2 = DA . FES       .(5) 

Keterangan : DA : Jumlah total rumah tangga di setiap desa 

     FE : Faktor Emisi Spesifik CO2 (Primer dan Sekunder) 

6) Memetakan Sebaran Jejak Emisi Gas (CO2)  

a) Memetakan sebaran jejak emisi gas CO2 

Memetakan hasil perhitungan jejak emisi gas CO2 pada kawasan permukiman 

dilakukan dengan menggunakan Software ArcGis 10.2 dengan metode Overlay dan 

Interpolasi IDW (Iverse Distance Weight), menggunakan 2 data yaitu data estimasi 

jejak emisi CO2 yang telah dihitung masing-masing desa dan juga data perumahan 

dalam permukiman di Kecamatan Cikampek.  

b) Memetakan pola persebaran jejak emisi gas CO2 

Memetakan pola persebaran jejak emisi gas CO2 dilakukan dengan menggunakan 

analisis SIG (Sistem Informasi Geografis) dari data hasil klasifikasi jejak emisi gas 

CO2 dengan menggunakan metode kuartil dalam proses klasifikasinya. Adapun 

klasifikasi dengan metode kuartil menggunakan persamaan sebagai berikut : 

𝑄𝑖 =
i(n + 1)

5
 

Keterangan:  Qi : nilai kuartil ke-i 

  i    : jenis kuartil 

  n   : jumlah data 

Metode Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis ekologi, karena 

terdapat satu kesatuan antara kegiatan manusia (kegiatan domestik rumah tangga) yang 

mempengaruhi kualitas lingkungan udara (emisi gas karbon dioksida) yang dihasilkan 

dari penggunaan energi bahan bakar rumah tangga untuk memasak dan penggunaan daya 

listrik rumah tangga dan Analisis korelasi pearson untuk mengetahui hubungan antara 
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variabel kepadatan permukiman dengan tingginya nilai jejak emisi gas CO2 yang akan 

dihasilkan keudara 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Permukiman 

Sebagai salah satu jenis tutupan lahan yang dimanfaatkan dari lahan terbangun, kawasan 

permukiman di Kecamatan Cikampek memiliki persentase luasan terhadap luas wilayah 

Kecamatan Cikampek tertinggi, oleh karenanya dapat diketahui bahwa kawasan 

permukiman di Kecamatan Cikampek memiliki karakteristik yang berbeda mengingat 

bahwa masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Cikampek merupakan 

masyarakat yang melakukan migrasi tentunya akan menghasilkan masyarakat yang 

heterogen karena perbedaan dari beberapa aspek seperti tingkat sosial dan ekonomi. 

Perbedaan tingkat sosial ekonomi masyarakat umumnya dapat diketahui melalui 

karakteristik permukiman yang tumbuh berdasarkan tingkat kepadatan permukimannya, 

karena status sosial masyarakat mempengaruhi preferensi pemilihan lingkungan tempat 

tinggal. Perbedaan sosial ekonomi masyarakat juga dapat menimbulkan perbedaan pola 

berkehidupan rumah tangga dalam penggunaan energi rumah tangga seperti penggunaan 

bahan bakar untuk memasak dan penggunaan daya listrik, dimana perbedaan ini juga 

dapat mempengaruhi tinggi rendahnya jejak emisi gas Karbon Dioksida yang dihasilkan 

dari sektor rumah tangga. Berikut merupakan hasil identifikasi terkait karakteristik 

permukiman berdasarkan tingkat kepadatannya : 
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Gambar 1. Peta Karakteristik Permukiman di Kecamatan Cikampek 

Berdasarkan pada gambar 1 tersebut menunjukkan hasil identifikasi pada kawasan 

permukiman di Kecamatan Cikampek. Kawasan permukiman Kecamatan Cikampek 

memiliki 3 karakteristik diantaranya adalah permukiman kepadatan tinggi, kepadatan 

sedang, dan kepadatan rendah. Sebagian besar karakteristik permukiman didominasi oleh 

permukiman kepadatan tinggi. Tingkat kepadatan permukiman umumnya dapat 

dipengaruhi oleh beberapa aspek salah satunya adalah faktor-faktor dari aspek lingkungan 

yang mempengaruhi preferensi seseorang dalam memilih kawasan permukiman. faktor-

faktor tersebut adalah ketersediaan sarana dan prasarana seperti ketersediaan fasilitas 

umum (pendidikan, perbelanjaan, ibadah), ketersediaan PDAM sebagai penunjang 

kebutuhan air bersih, jaringan listrik, jalan dan lain sebagainya, kemudahan aksesibilitas 

menuju sarana prasarana penunjang kegiatan masyarakat, kualitas lingkungan yang bersih 

dan sehat, dan keterjangkauan harga lahan (Serlin, 2013). Oleh karenanya kawasan 

permukiman yang memiliki karakteristik kepadatan tinggi umumnya terjadi karena 

kawasan tersebut memiliki kemudahan aksesibilitas dalam menjangkau fasilitas umum, 

seperti pada Peta karakteristik permukiman di Kecamatan Cikampek (gambar 3) kawasan 
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permukiman dengan kepadatan tinggi adalah kawasan yang dekat dengan jalan arteri 

Kecamatan.  

3.2 Persebaran Jejak Emisi Gas Karbon Dioksida (CO2) Pada Kawasan 

Permukiman Kecamatan Cikampek 

3.2.1 Pemetaan Sebaran Jejak Emisi Gas CO2 Pada Kawasan Permukiman Kec. 

Cikampek 

Data hasil wawancara kepada 395 responden rumah tangga yang tersebar diseluruh 

kawasan permukiman, menunjukkan bahwa seluruh responden menggunakan bahan 

bakar jenis gas LPG untuk memasak dan menggunakan tipe daya listrik 900 VA dengan 

jumlah besaran kontribusi penggunaan yang berbeda setiap bulannya. 95% responden 

atau sebanyak 374 responden menggunakan 1-5 Kg LPG dalam 1 bulan, sekitar 1-2 

tabung gas LPG 3 kg. Sebanyak 21 responden, atau sekitar 5% dari jumlah responden 

yang menggunakan gas LPG mencapai 10 kg lebih, yang artinya responden tersebut 

menghabiskan setidaknya lebih dari 4 tabung setiap bulannya. Berdasarkan hasil 

pengamatan penggunaan dalam jumlah tersebut (1-5 Kg) termasuk pada penggunaan 

normal kebutuhan rumah tangga, adapun penggunaan yang mencapai 10 Kg atau bahkan 

lebih termasuk pada rumah tangga yang memiliki usaha terutama usaha dalam bidang 

makanan dibandingkan pada penggunaan rumah tangga biasa. Sedangkan penggunaan 

daya listrik juga didominasi oleh penggunaan listrik rumah tangga normal dengan 

minimum penggunaan sebanyak Rp. 200.000 hingga Rp. 400.000 atau sekitar (147 – 295 

kWh) umumnya penggunaan ini merupakan batas wajar jumlah penggunaan daya listrik 

setiap bulannya pada sektor rumah tangga kecil, sedangkan rumah tangga yang 

menghabiskan Rp. 500.000 – Rp. 800.000 atau sekitar (369 – 591 kWh) setiap bulannya 

merupakan rumah tangga yang memiliki pola kehidupan dalam penggunaan barang 

elektronik yang berlebih dan rumah tangga yang memiliki usaha rumahan warung.  

Hasil jejak emisi gas CO2 dapat diketahui melalui beberapa proses perhitungan 

diantaranya adalah perhitungan emisi gas CO2 primer dan sekunder setiap tahunnya, dan 

perhitungan Faktor Emisi Spesifik (FES) setiap rumah tangga. Selain pada dua faktor 

tersebut jumlah rumah tangga pada setiap desa juga sangat mempengaruhi tinggi 

rendahnya jejak emisi gas CO2. Oleh karenanya pada penelitian ini terjadi interaksi antara 

kegiatan manusia yang menjadi variabel pengaruh (Independent variabel) dan jejak emisi 
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gas CO2 menjadi faktor terpengaruh (Dependent variabel) sebagai lingkungan abiotik. 

Adapun tabel hasil perhitungan emisi gas CO2 primer, sekunder setiap tahunnya dan 

Faktor Emisi Spesifik (FES) setiap rumah tangga pada kawasan permukiman Kecamatan 

Cikampek 

Tabel 4. Jumlah Emisi CO2, Faktor Emisi Spesifik (FES), dan Hasil Jejak Emisi Gas 

CO2 Berdasarkan Desa pada Kawasan Permukiman di Kecamatan 

Desa/Kelurahan 

Jumlah 

Rumah 

Tangga 

Emisi CO2 

(Ton 

CO2/tahun) 

Faktor Emisi 

Spesifik 

(Ton CO2/rumah 

tangga/tahun) 

Jejak Emisi CO2 

(Ton CO2/tahun) 

Kalihurip  4.336 96,29 2,04 8.845 

Kamojing 803 15,98 1,77 1.421 

Cikampek Timur 2.239 59 2,35 5.262 

Cikampek Pusaka 2.987 61,69 1,92 5.735 

Cikampek Selatan 1.356 29,67 1,97 2.671 

Cikampek Kota 3.433 87,09 2,28 7.827 

Cikampek Barat 6.137 143,73 2,16 13.256 

Dawuan Timur 6.075 135,78 2,05 12.417 

Dawuan Tengah 4.774 103,98 1,99 9.500 

Dawuan Barat 4.213 93,77 2,07 8.721 

Sumber : Perhitungan, 2021 

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa penghasil jejak emisi gas CO2 tertinggi adalah Desa 

Cikampek Barat dengan total 13.256 Ton CO2/tahun, tingginya jejak emisi gas CO2 pada 

desa tersebut dipengaruhi oleh banyaknya jumlah rumah tangga yaitu 6.137 Jiwa, dan 

emisi CO2 primer dan sekunder yaitu mencapai 143,73 Ton CO2/tahun, namun hasil 

faktor emisi spesifik pada desa Cikampek Barat tidak tinggi, sehingga dari hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa besaran kontribusi penggunaan energi rumah tangga yang 

menghasilkan emisi CO2 dan jumlah rumah tangga menjadi faktor yang paling 

berpengaruh dalam menghasilkan jejak emisi gas CO2. Guna mengetahui persebaran jejak 

emisi gas CO2 pada kawasan permukiman di Kecamatan Cikampek dilakukannya 
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pemetaan spasial persebaran jejak emisi gas CO2. Berikut merupakan hasil pemetaan 

jejak emisi gas CO2 pada kawasan permukiman Kecamatan Cikampek 

 

Gambar 2. Peta Persebaran Jejak Emisi Gas Karbon Dioksida (CO2) Pada Kawasan 

Permukiman di Kecamatan Cikampek 

Wilayah penghasil emisi gas CO2 digambarkan dengan gradasi warna dimana semakin 

pekat warnanya maka jejak emisi gas CO2 yang dihasilkan semakin tinggi. Pada peta 

tersebut terlihat bahwa wilayah yang menghasilkan jejak emisi gas CO2 tinggi berada 

pada wilayah utara hingga barat Kecamatan Cikampek hal ini disebabkan karena 

padatnya permukiman dan jumlah rumah tangga. Peta tersebut menggambarkan wilayah 

penghasil jejak emisi gas CO2 tertinggi adalah Desa Cikampek Barat dengan total jejak 

emisi gas CO2 13.256 Ton CO2/tahun, kemudian Desa tertinggi kedua dihasilkan oleh 

Desa Dawuan Timur dengan total emisi 12.416 Ton CO2/tahun, dan tertinggi ketiga 

dihasilkan oleh Desa Dawuan Tengah dengan total emisi 9.500 Ton CO2/tahun. 

Tingginya jejak emisi gas CO2 yang dihasilkan oleh Desa Cikampek Barat dipengaruhi 

oleh banyaknya jumlah rumah tangga pada desa tersebut. Selain jumlah rumah tangga, 

hasil kontribusi emisi CO2 yang dihasilkan oleh rumah tangga di Desa Cikampek Barat 

juga merupakan emisi tertinggi di Kecamatan Cikampek yaitu sekitar 143,73 Ton 
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CO2/tahun. Oleh karenanya dari hasil penelitian ini diketahui yang menjadi faktor 

penyebab tinggi rendahnya jejak emisi gas Karbon Dioksida yang dihasilkan adalah 

jumlah rumah tangga dan besaran kontribusi emisi CO2 setiap tahunnya.  

a) Pemetaan Pola Persebaran Spasial Jejak Emisi Gas CO2 

 Hasil klasifikasi dari nilai konsentrasi jejak emisi gas CO2 pada setiap blok yang 

dilakukan dengan menggunakan metode kuartil adalah sebagai berikut : 

Tabel 5. Hasil Klasifikasi Jejak Emisi Gas Karbon Dioksida (CO2) 

Klasifikasi Nilai Jejak Emisi Gas CO2 

Sangat rendah 77,6 

Rendah 77,7 – 754,4 

Sedang 754,5 – 1.243,7 

Tinggi 1.243,8 – 2.587,5 

Sangat Tinggi >2.587,5 

Sumber : Hasil Analisis, 2021 

Tabel 5 diatas merupakan hasil klasifikasi jejak emisi gas CO2 dengan menggunakan 

metode kuartil. Dihasilkan 5 klasifikasi jejak emisi gas CO2 di Kecamatan Cikampek 

dengan nilai konsentrasi jejak emisi gas CO2 tertinggi adalah > 2.587,5 Ton CO2/tahun  

dan nilai konsentrasi jejak emisi gas CO2 terendah adalah 77,6 Ton CO2/tahun. Adapun 

output dari proses pemetaan spasial pada tahap ini tersaji pada (gambar 5) yang 

merupakan peta klasifikasi jejak emisi gas CO2. Berdasarkan pada hasil pemetaan 

tersebut (Gambar 5) menunjukkan bahwa beberapa blok permukiman dengan klasifikasi 

konsentrasi jejek emisi gas CO2 tinggi hingga sangat tinggi cenderung memiliki pola 

persebaran yang berkelompok pada beberapa titik yaitu sebelah timur dan barat 

Kecamatan Cikampek. persebaran jejek emisi gas CO2 dengan nilai konsentrasi yang 

tinggi hingga sangat tinggi merupakan kawasan permukiman yang memiliki tingkat 

kepadatan tinggi, oleh karenanya pada blok tersebut merupakan penghasil jejak emisi gas 

CO2 dengan konsentrasi yang tinggi. 
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Gambar 3. Peta Klasifikasi Jejak Emisi Gas Karbon Dioksida (CO2) Kec. Cikampek 

 

3.3 Peran Kawasan Permukiman dalam Menyumbang Emisi gas CO2 

3.3.1 Peran Kawasan Permukiman 

Berdasarkan pada hasil identifikasi kawasan permukiman, diketahui kawasan 

permukiman memiliki peranan krusial dalam menyumbang emisi gas CO2 hal tersebut 

dikarenakan pada kawasan permukiman terdapat berbagai aktivitas yang menggunakan 

energi yang menjadi faktor penyebab timbulnya emisi gas CO2 salah satunya adalah 

penggunaan energi pada sektor rumah tangga. Salah satu peran permukiman dalam 

menyumbang emisi gas CO2 adalah keberlangusngan siklus daur ulang Karbon Dioksida 

(CO2) yang dihasilkan dari sektor rumah tangga. Adapun skema siklus daur ulang CO2 

adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4. Keberlangsungan Siklus Daur Ulang Emisi Gas Karbon Dioksida (CO2) 

Pada Kawasan Permukiman 

Peran kawasan permukiman dalam penyumbang emisi gas Karbon Dioksida dimulai pada 

kegiatan domestik sektor rumah tangga dalam penggunaan energi bahan bakar dan listrik 

yang berlebih menghasilkan emisi gas Karbon Dioksida yang tinggi, tingginya emisi gas 

Karbon Dioksida mempunyai dampak negatif untuk kualitas lingkungan permukiman 

salah satunya dapat meningkatkan suhu permukaan bumi menjadi lebih panas, karena gas 

CO2 merupakan salah satu efek dari pemanasan global oleh gas rumah kaca. (Kurdi, 2007) 

para ahli mengemukakan bahwa tingkat jejak emisi gas CO2 yang berlebihan dapat 

menyebabkan kerusakan lingkungan, dan kejadian yang telah terasa saat ini adalah 

bergesernya siklus musim dan meningkatnya panas bumi. Peningkatan suhu permukaan 

bumi menjadi lebih panas mempengaruhi pola konsumtif masyarakatnya terutama pada 

sektor rumah tangga pada penggunaan listrik untuk barang elektronik AC dan kipas, 

sehingga terjadinya penggunaan energi ruamh tangga yang tidak terkontrol, tentunya hal 

ini akan semakin meningkatkan jejak emisi CO2 yang dihasilkan pada kawasan 

permukiman. 

 Siklus daur ulang emisi Gas CO2 ini akan terus berlanjut, karena penggunaan energi 

pada sektor rumah tangga merupakan kebutuhan primer dan akan terus terjadi. Meskipun 

demikian, emisi CO2 yang dihasilkan pada sektor rumah tangga merupakan emisi jangka 

pendek yang artinya jejak emisi CO2 tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat dikurangi 
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Karbon 
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(CO2)

Peningkatan Suhu 
Lingkungan 
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Energi Sektor 

Rumah 
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konsentrasinya. Kawasan permukiman tidak hanya berperan dalam penyumbang emisi 

gas CO2 tetapi juga dapat berperan dalam meminimalisir konsentrasi emisi CO2
 dengan 

melakukan berbagai rancangan dan perencanaan pengembangan kawasan permukiman 

seperti melakukan penghijauan serta membangun badan air seperti danau atau kolam 

(Kurdi, 2007) menyatakan bahwa ada dua faktor utama yang dapat meminimalisir emisi 

CO2 secara alami, yaitu dengan melakukan penghijauan serta terdapatnya badan air 

seperti sungai atau danau. Penghijauan dapat dilakukan dengan  membangun jalur hijau, 

taman kota, kebun dan halaman pada setiap rumah yang berfungsi sebagai salah satu 

upaya pengendalian jejak emisi gas CO2. 

a) Hasil Uji Korelasi Kepadatan Permukiman dengan Nilai Jejak Emisi Gas CO2 

 Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel kepadatan 

permukiman dengan variabel jejak emisi gas CO2 apakah kedua variabel kepadatan 

permukiman berpengaruh terhadap tingginya nilai konsentrasi jejak emisi gas CO2. 

Berdasarkan hasil uji korelasi pearson didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 6. Hasil Uji Korelasi Pearson 

Correlations 

 
Kepadatan 

Permukiman Jejak Emisi 

Kepadatan Permukiman Pearson Correlation 1 ,997** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 45 45 

Jejak Emisi Pearson Correlation ,997** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 45 45 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Berdasarkan pada output uji korelasi pada tabel 6 di atas diperoleh hasil nilai Sig (2-

tailed) antara kepadatan permukiman dengan jejak emisi begitupun sebaliknya nilai Sig 

(2-tailed) antara jejak emisi dengan kepadatan permukiman memiliki nilai Sig (2-tailed) 

yang sama yaitu 0,00 (p < 0,005) sehingga keputusannya adalah Ho ditolak. Artinya 

terdapat korelasi antara ke-2 varibel tersebut. Begitupun dengan hasil nilai koefisien 

korelasi (pearson correlations) adalah 0,99 yang artinya antara variabel kepadatan 

permukiman memiliki hubungan yang sangat kuat dengan variabel jejak emisi gas CO2 

(Sugiyono, 2010 dalam Purwanto, 2019). Selain itu nilai koefiein korelasipun menunjukkan 

angka yang positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepadatan permukiman dengan nilai jejak 

emisi gas CO2 memiliki hubungan yang sangat kuat dan memiliki nilai positif. 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 

Kawasan permukiman di Kecamatan Cikampek memiliki tiga karakteristik permukiman 

berdasarkan tingkat kepadatannya yaitu permukiman kepadatan tinggi, kepadatan sedang, 

dan kepadatan rendah. Adapun preferensi manusia pada pemilihan lokasi permukiman 

yang mempengaruhi perbedaan tingkat kepadatan permukiman didasari oleh beberapa 

faktor eksternal antara lain : (1) ketersediaan sarana dan prasarana seperti ketersediaan 

fasilitas umum (pendidikan, perbelanjaan, ibadah), ketersediaan PDAM sebagai 

penunjang kebutuhan air bersih, jaringan listrik, jalan dan lain sebagainya, (2) kemudahan 

aksesibilitas menuju sarana prasarana penunjang kegiatan masyarakat (3) kualitas 

lingkungan yang bersih dan sehat, dan (4) keterjangkauan harga lahan. 

Persebaran emisi Gas CO2 tertinggi dihasilkan oleh Desa Cikampek Barat dengan 

jumlah rumah tangga 6.137 jiwa yang menghasilkan jejak emisi gas Karbon Dioksida 

(CO2) 13.256 Ton CO2/tahun. Pola persebaran jejak emisi gas CO2 cenderung 

berkelompok pada beberapa titik yaitu blok permukiman yang berada di wilayah barat 

dan timur dengan konsentrasi jejak emisi gas CO2 tinggi hingga sangat tinggi. Tingginya 

emisi gas Karbon Dioksida (CO2) disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah : 

besaran kontribusi penggunaan energi domestik rumah tangga dan jumlah rumah tangga. 

Penggunaan energi domestik rumah tangga yang dapat menghasilkan emisi CO2 adalah 

penggunaan bahan bakar untuk memasak dan penggunaan barang elektronik rumah 

tangga yang menggunakan daya listrik. 

Kawasan permukiman memiliki peran krusial dalam menyumbang emisi gas CO2 

yaitu terjadinya keberlangsungan siklus daur ulang emisi gas Karbon Dioksida. Dimana 

penggunaan energi rumah tangga yang berlangsung pada kawasan permukiman 

merupakan faktor yang berpengaruh pada tingginya jejak emisi CO2 yang dihasilkan, 

emisi CO2 yang tinggi akan berdampak negatif untuk lingkungan salah satunya adalah 

peningkatan suhu bumi menjadi lebih panas, sehingga akan mempengaruhi pola 

konsumtif masyarakat dalam penggunaan daya listrik yaitu penggunaan AC dan kipas 

yang berlebih, penggunaan energi yang berlebih akan menghasilkan emisi gas CO2 

kembali. Siklus daur ulang CO2 ini akan terus berlangsung di kawasan permukiman. 
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Adanya pengaruh antara kepadatan permukiman dengan nilai jejak emisi gas CO2 

dibuktikan dengan hasil korelasi yang menunjukkan terjadinya hubungan yang sangat 

kuat diantara kedua variabel tersebut, oleh karenanya dalam hal ini dapat disimpulkan 

bahwa kawasan permukiman sangat berperan dalam menyumbang jejak emisi gas CO2. 

Namun,  selain pada penyumbang emisi gas CO2, kawasan permukiman juga berperan 

dalam pengendalian emisi CO2 dengan melakukan penghijauan, membangun tubuh air, 

juga gerakan hemat energi listrik pada sektor rumah tangga. 

4.2 Saran  

Masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini, oleh karenanya disarankan pada 

penelitian selanjutnya dalam melakukan identifikasi jejak emisi gas CO2 untuk 

menggunakan semua parameter yang berpotensi menyumbang emisi gas CO2 seperti 

sektor industri, transportasi, dan rumah tangga untuk mengetahui peran tutupan lahan 

dalam menyumbang emisi gas Karbon Dioksida (CO2) pada suatu wilayah, agar dapat 

merumuskan berbagai upaya dalam meminimalisir dampak negatif dari jejak emisi gas 

CO2 demi terciptanya kawasan dengan lingkungan yang bersih dan baik.  
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