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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pencemaran Udara 

Udara merupakan campuran beberapa macam gas yang terdapat pada lapisan 

atmosfer dengan komposisi gas dan konsentrasi yang tidak selalu tetap [15]. Hal 

ini dipengaruhi oleh suhu udara, kelembapan relatif, curah hujan, kecepatan angin, 

dan radiasi matahari [16]. Ada sekitar 99% dari udara bebas merupakan gas 

nitrogen dan oksigen dan ada beberapa jenis gas dalam jumlah yang sedikit [17]. 

Pada kondisi udara normal, komposisi udara terdiri dari gas Nitrogen (N2) 78,1%, 

Oksigen (O2) 20,93%, Karbon dioksida (CO2) 0,03%, dan gas lainnya 0,27% [18]. 

Pencemaran udara masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan komponen lain 

ke dalam udara bebas oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun sampai 

ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara tersebut tidak dapat memenuhi 

fungsinya [19]. Terdapat dua sumber penyebab terjadinya pencemaran udara 

yaitu, sumber bergerak dan sumber tidak bergerak [9,20]. Sumber pencemar udara 

bergerak berasal dari emisi gas buang kendaraan bermotor, pesawat terbang, 

kereta api dan kapal, sedangkan sumber pencemar dari sumber tidak bergerak 

berasal dari pembakaran beberapa jenis bahan bakar yang diemisikan pada suatu 

lokasi yang tetap misalnya pabrik [20]. 

Bahan bakar yang biasanya dipakai adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, 

minyak bakar, gas alam, dan kayu destilasi minyak [9,19]. Berbeda dengan emisi 

sarana transportasi, pada sumber pencemar udara menetap akan mengemisikan 

polutan ke udara bebas tetap, sehingga perlu perencanaan yang tepat dalam proses 

pengelolaan sebelum diemisikan ke lingkungan, misalnya mempertimbangkan 

keadaan geografi dan topografi, meteorologi, serta rencana tata ruang di wilayah 

tersebut [21]. 

Sumber pencemaran tehadap udara dapat terjadi berdasarkan sebagai berikut [22]. 

1. Kegiatan alami, seperti letusan gunung berapi, kebakaran hutan, dekomposisi 

biotik, debu dan spora tumbuhan. 
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2. Kegiatan manusia (akibat kegiatan manusia), terdiri dari akibat aktivitas 

transportasi, industri, dan persampahan (proses dekomposisi dan rumah 

tangga). 

Hampir 60% polutan CO dan sekitar 15% terdiri dari THC yang dihasilkan dari 

sektor transportasi dan sisanya berasal dari proses pembakaran, proses industri, 

pembuangan limbah dan lainnya [23]. Pangsa emisi gas di kota-kota besar untuk 

kendaraan bermotor mencapai 60–70%, sedangkan kontribusi emisi gas dari 

cerobong asap industri hanya berkisar 10–15%, dan sumbangan lainnya berasal 

dari rumah tangga, pembakaran sampah, kebakaran hutan dan kegiatan lainnya 

[4]. 

2.2 Emisi Gas Kendaraan Bermotor 

Emisi adalah zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang dihasilkan dari suatu 

kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkan ke udara ambien yang mempunyai 

dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar [21]. Emisi gas buang 

kendaraan bermotor berasal dari proses pembakaran yang terjadi akibat reaksi 

kimia antara bahan bakar dengan O2 yang diperoleh dari campuran bahan bakar 

dengan udara yang masuk ke dalam mesin dan menghasilkan panas serta gas sisa 

pembakaran dalam waktu yang sangat cepat [24].  

Pembakaran ini membutuhkan udara dari lingkungan untuk mendapatkan O2, 

sehingga segala unsur yang terdapat di udara (nitrogen, oksigen, argon) ikut dalam 

reaksi pembakaran [25]. Terdapat perbandingan jumlah antara nitrogen dengan 

oksigen di udara, yaitu 3,76:1. Berikut ini adalah reaksi pembakaran sempurna 

yang menghasilkan produk CO2 dan H2O [26].   

      (          )                        

Ketika terjadi kekurangan O2 dalam proses pembakaran akan terjadi pembakaran 

tidak sempurna dan dapat mempengaruhi komposisi produk hasil pembakaran. 

Dari pembakaran tidak sempurna dapat menghasilkan produk tambahan seperti 

CO, HC, NOx, dan lainnya dan berikut adalah reaksi pembakarannya [27]. 

        (          )                                      
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Beberapa gas buang dapat berubah karena bereaksi di atmosfer dan menjadi 

senyawa yang lebih aktif atau lemah [28]. Reaksi ini dapat disebabkan oleh sinar 

matahari, uap air, maupun senyawa lain yang ada di atmosfer. Senyawa yang 

terbentuk dari reaksi ini akan menjadi salah satu penyebab terjadinya efek rumah 

kaca dan memiliki dampak negatif pada kesehatan manusia [29]. 

Ada faktor-faktor penting yang mempengaruhi emisi gas buang kendaraan 

bermotor di daerah perkotaan di Indonesia, yaitu sebagai berikut [28,30]. 

 Jumlah kendaraan bermotor yang meningkat pesat (eksponensial); 

 Jenis perkerasan dan struktur konstruksi jalan; 

 Infrastruktur lalu lintas yang tidak sebanding dengan jumlah kendaraan, 

misalnya jalan sempit; 

 Transportasi perkotaan dengan terkonsentrasi membuat kegiatan komersial 

dan perkantoran terkonsentrasi di pusat kota; 

 Permasalahan yang timbul dari implementasi kebijakan pembangunan 

perkotaan saat ini, seperti kawasan pemukiman penduduk yang semakin 

menjauh dari pusat kota; 

 Kesamaan waktu aliran lalu lintas; 

 Jenis, umur, dan karakteristik kendaraan bermotor; 

 Faktor perawatan kendaraan dan jenis bahan bakar  dan nilai oktan yang 

digunakan; dan 

 Siklus dan pola mengemudi. 

2.3 Emisi Gas Karbon Dioksida (CO2) 

Gas CO2 merupakan salah satu gas rumah kaca yang memiliki sifat tidak berbau, 

tidak berwarna, dan tidak berasa [31]. Konsentrasi CO2 di atmosfer meningkat 

dari yang awalnya 227 ppmv (parts per million by volume) menjadi 350 ppmv dan 

pada lingkungan yang bersih pada saat ini adalah 300 ppmv setelah adanya 

revolusi industri [32]. Pengukuran konsentrasi CO2 untuk udara yang diangap 

udara bersih berkisar antara 310 hingga 330 ppm (parts per million) dan untuk 

udara yang telah tercemar dengan konsentrasi CO2 berkisar 350 hingga 700 ppm 

[33]. 
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Keberadaan senyawa CO2 secara alamiah banyak terdapat di di udara, akan tetapi 

senyawa ini memiliki memiliki efek rumah kaca, yaitu senyawa CO2 di udara 

ambien dapat menyerap energi panas dan menghalangi laju energi panas tersebut 

dari atmosfer ke permukaan bumi.  Kondisi ini menyebabkan meningkatnya suhu 

rata-rata permukaan bumi dan permukaan laut menjadi semakin tinggi karena 

energi panas yang terperangkap di atmosfer hal ini juga disebut dengan 

pemanasan global [34]. Secara global, suhu udara telah naik sebesar 0,5
o
C pada 

abad ke 20 ini dan diperkirakan akan terus meningkat sebesar 1,5–4,5
o
C pada 

tahun 2100 [35]. 

Peningkatan konsentrasi emisi CO2 akan terus berlanjut jika penggunaan energi 

dari bahan organik terus meningkat, fungsi lahan hijau berubah, dan aktivitas 

manusia meningkat seperti kegiatan transportasi, industri, dan aktivitas domestik 

[33]. Moda transportasi yang menyumbang emisi karbon terbesar ke udara adalah 

mobil penumpang pribadi, yaitu sebesar 60% [36]. Hal ini dapat mengganggu 

kelestarian lingkungan jika tidak ditangani dengan baik [37]. Dalam perhitungan 

beban emisi CO2 terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan jarak tempuh 

kendaraan (VKT) dan pendekatan konsumsi bahan bakar. Kedua pendekatan 

tersebut memiliki formula (persamaan) yang tidak jauh berbeda [29]. 

2.4 Faktor Emisi Kendaraan Bermotor 

Berdasarkan IPCC 2006 guidelines, ketelitian penghitungan emisi GRK 

dikelompokkan dalam tiga tingkat ketelitian. Tingkat ketelitian perhitungan (Tier) 

terkait dengan data dan metoda perhitungan yang digunakan dijelaskan sebagai 

berikut [38]. 

 Tier 1 : Estimasi berdasarkan data aktivitas dan faktor emisi default IPCC. 

 Tier 2 : Estimasi berdasarkan data aktivitas yang lebih akurat dan faktor emisi 

default IPCC atau faktor emisi spesifik suatu negara atau suatu 

pabrik (country specific/plant specific) 

 Tier 3 : Estimasi berdasarkan metoda spesifik suatu negara dengan data 

aktivitas yang lebih akurat (pengukuran langsung) dan faktor emisi 

spesifik suatu negara atau suatu pabrik (country specific/plant 

specific). 
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Penentuan Tier dalam inventarisasi GRK ditentukan dari ketersediaan data dan 

tingkat kemajuan suatu negara dalam hal penelitian untuk menyusun metodologi 

atau menentukan faktor emisi yang spesifik dan berlaku di negara tersebut. Faktor 

emisi merupakan nilai representatif yang berkaitan dengan jumlah pencemar yang 

dihasilkan dan kegiatan yang menghasilkan suatu jenis pencemar [39]. Faktor 

emisi biasanya dinyatakan sebagai berat polutan dibagi dengan satuan berat, 

volume, jarak, atau waktu aktivitas mengeluarkan polutan (misalnya gr/liter) [40]. 

Faktor emisi spesifik (FES) adalah faktor emisi yang diperoleh dari perhitungan 

menggunakan data aktivitas dari suatu negara atau daerah [35]. Faktor emisi 

spesifik yang telah diperoleh dapat digunakan untuk menghitung emisi di negara 

atau daerah yang serupa dengan negara atau daerah asal untuk menghitung faktor 

emisi spesifik. Hal ini karena faktor emisi spesifik suatu negara telah 

memperhitungkan kondisi negara tersebut.  

Tingkat ketidakpastian (uncertainty) pada Tier 2 lebih baik dibandingkan dengan 

tingkat ketidakpastian pada Tier 1. Jika suatu daerah atau negara tidak memiliki 

faktor emisi spesifik, dapat menggunakan Tier 1 untuk  proses inventarisasi emisi. 

Berikut ini adalah faktor emisi CO2 berdasarkan bahan bakar dan jenis kendaraan 

bermotor [41,42] 

Tabel 2.1 Faktor emisi CO2 berdasarkan bahan bakar transportasi di Indonesia [41] 

Jenis BBM Faktor Emisi (gram/liter) 

Solar (diesel oil) 2200 

Premium (fuel oil) 2600 

 

Tabel 2.2 Faktor emisi CO2 berdasarkan jenis kendaraan [42] 

Jenis Kendaraan 
Faktor Emisi (gram/liter) 

NOx CH4 NMVOC CO N2O CO2 

B
en

si
n
 

Kendaraan penumpang 21,35 0,71 53,38 462,63 0,04 2.597,86 

Kendaraan niaga kecil 24,91 0,71 49,82 295,37 0,04 2.597,86 

Kendaraan niaga besar 32,03 0,71 28,47 281,14 0,04 2.597,86 

Sepeda Motor 7,12 3,56 85,41 427,05 0,04 2.597,86 

D
ie

se
l/

 S
o

la
r Kendaraan penumpang 11,86 0,08 2,77 11,86 0,16 2.594,90 

Kendaraan niaga kecil 15,81 0,04 3,95 15,81 0,16 2.594,90 

Kendaraan niaga besar 39,53 0,24 7,91 35,57 0,16 2.594,90 

Sepeda Motor 71,15 0,24 5,14 24,11 0,16 2.594,90 
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2.5 Konsumsi Bahan Bakar Spesifik Kendaraan Bermotor 

Konsumsi bahan bakar spesifik adalah nilai yang menunjukkan besar penggunaan 

jenis bahan bakar tertentu dalam bentuk energi spesifik untuk setiap jenis 

kendaraan. Konsumsi bahan bakar tergantung pada banyak faktor, termasuk 

frekuensi, kecepatan akselerasi dan deselerasi, gaya mengemudi, beban mesin 

kendaraan, perawatan kendaraan, pemompaan dan penggunaan AC [4].  

Konsumsi energi spesifik tersebut akan digunakan dalam perhitungan dengan 

asumsi bahwa penggunaan bahan bakar di ruas jalan di wilayah studi adalah sama 

untuk setiap jenis kendaraan yang disurvei. Tabel 2.3 berikut ini adalah konsumsi 

bahan bakar spesifik yang dicapai di Kota Denpasar yang diperoleh dari 

wawancara dengan pengemudi atau pemilik kendaraan penggunaan bahan bakar 

dalam liter per 100 km [4]. 

Tabel 2.3 Konsumsi bahan bakar spesifik kendaraan bermotor [4] 

No. Jenis Kendaraan 

Konsumsi energi 

spesifik  

(liter/100 km) 

Konsumsi energi 

spesifik  

(liter/km) 

1. Sepeda motor 2,66 0,0266 

2. Mobil penumpang bensin 11,79 0,1179 

3. Mobil penumpang solar 11,36 0,1136 

4. Minibus 11,60 0,1160 

5. Pick-up dan mobil hantaran 10,64 0,1064 

6. Bus kecil 16,50 0,1650 

7. Bus besar 16,89 0,1689 

8. Truk ringan 2 sumbu 18,50 0,1850 

9. Truk sedang 2 sumbu 18,80 0,1880 

10. Truk 3 sumbu 19,00 0,1900 

11. Truk gandeng 19,10 0,1910 

12. Truk semi-trailer 19,20 0,1920 

2.6 Jalan 

Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkapan dan 

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada 

permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau 

air, serta di atas permukaan air, kecuali rel kereta dan jalan kabel [43]. Terdapat 

tiga peran jalan, yaitu sebagai bagian prasarana transportasi, sebagai prasarana 
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distribusi barang dan jasa, dan menjadi satu kesatuan sistem jaringan jalan [44]. 

Berdasarkan fungsinya, jalan terbagi menjadi empat jalan, yaitu [45]: 

1. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi untuk melayani kendaraan 

angkutan dengan perjalanan jarak jauh, memiliki kecepatan kendaraan rata-

rata tinggi, dan jumlah jalan masuk ke jalan ini dibatasi secara efisien.  

2. Jalan kolektor adalah jalan umum yang digunakan untuk melayani kendaraan 

angkutan pengumpul atau pembagi dengan perjalanan jarak sedang, memiliki 

kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk yang terbatas. 

3. Jalan lokal merupakan jalan umum untuk kendaraan angkutan lokal dengan 

perjalanan jarak pendek, memiliki kecepatan rata-rata rendah, dan akses tidak 

terbatas.  

4. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang bertujuan melayani transportasi 

lingkungan setempat dengan perjalanan jarak pendek, memilikii kecepatan 

rata-rata rendah, dan akses terbatas.  

Adapun pembagian kelas dan spesifikasi jalan diuraikan sebagai berikut [46]. 

1. Jalan kelas I 

 Jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk 

muatan dengan ukuran lebar maksimum 2,5 meter, tidak melebihi panjang 

18 meter, tinggi maksimum 4,2 meter, dan muatan sumbu terberat (MST) 

adalah 10 ton; 

 Lalu lintas harian rata-rata (LHR) diatas 20.000 smp (satuan mobil 

penumpang); 

 Memiliki jumlah jalur banyak; 

 Melayani lalu lintas berat dan cepat; 

 Komposisi lalu lintas tidak terdapat kendaraan lambat dan kendaraan tidak 

bermotor; dan 

 Tingkat pelayanan tinggi dan jenis perkerasan aspal beton. 

2. Jalan kelas II 

 Jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan 

bermotor dengan ukuran lebar maksimum 2,5 m, panjang 12 m, tinggi 

maksimum 4,2 m, dan MST yang diizinkan 8 ton; 
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 LHR antara 6.000–20.000 smp; 

 Jalan dua jalur atau lebih; 

 Komposisi lalu lintas terdapat kendaraan lambat tetapi tidak terdapat 

kendaraan tak bermotor; 

 Tersedia jalur lambat; dan 

 Jalan perkerasan aspal beton. 

3. Jalan kelas III 

 Jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan  yang dapat dilalui kendaraan 

bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,1 m, 

ukuran panjang tidak melebihi 9 m, tinggi maksimum 3,5 m dan MST 

yang diizinkan 8 ton; 

 LHR relatif kecil; 

 Jalan dengan jalur tunggal namun ada juga yang dua jalur; 

 Merupakan jalur penghubung; dan 

 Jenis perkerasan yang dipakai adalah aspal beton atau penetrasi 

macadam/burda/burtu. 

4. Jalan kelas khusus 

 Jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar 2,5 

m, ukuran panjang melebihi 18 m, tinggi maksimum 4,2 m, dan muatan 

sumbu terberat lebih dari 10 ton. 

2.7 Volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor 

Dalam perumusan potensi penyerapan CO2 emisi kendaraan bermotor oleh jalur 

hijau jalan perlu mengetahui volume kendaraan yang melintasi lokasi studi. Data 

ini dipakai untuk mengkalkulasi estimasi jumlah emisi CO2 kendaraan bermotor. 

Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik atau garis 

tertentu pada suatu ruas jalan per satuan waktu yang dinyatakan dalam satuan 

kendaraan/jam atau kendaraan/hari atau smp/jam atau smp/hari [47,48,49]. 

Volume lalu lintas dipengaruhi oleh aktivitas dan karakteristik pengguna jalan, 

adanya hari libur dan hari keagamaan, siklus perjalanan barang yang lebih dari 

seminggu, serta variasi pada jam puncak sibuk seperti saat jam berangkat kerja, 
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istirahat makan siang, dan pulang kerja [50,51]. Jam puncak merupakan volume 

lalu lintas mencapai jumlah maksimum pada ruas jalan yang disurvei dalam 

rentang waktu satu jam [48,49].  

Penghitungan volume kendaraan yang melintas pada suatu ruas jalan umumnya 

menggunakan metode traffic counting [52]. Traffic counting merupakan 

perhitungan volume kendaraan yang dikelompokan berdasarkan jenis kendaraaan 

dan periode waktunya [53]. Survei volume kendaraan bermotor dapat dilakukan 

menggunakan metode secara manual dan mekanis atau elektronik atau digital. 

Survei secara manual banyak digunakan di Indonesia karena tidak memerlukan 

persiapan yang rumit dan mudah dilakukan [54]. 

Adapun penggolongan dan pengelompokkan jenis kendaraan bermotor sebagai 

berikut [55]. 

 
Gambar 2.1 Pengelompokkan jenis kendaraan bermotor [55] 

2.8 Jalur Hijau Jalan sebagai Ruang Terbuka Hijau 

Jalur hijau jalan merupakan salah satu bagian dari elemen Ruang Terbuka Hijau 

(RTH) yang terletak di dalam ruang milik jalan (Rumija) maupun di ruang 

pengawasan jalan (Ruwasja) yang dipergunakan untuk penempatan tanaman serta 

elemen lanskap lain [10,56,57]. Terdapat tiga fungsi dari tanaman di jalur hijau 
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yang berpengaruh terhadap lingkungan, yaitu fungsi peredam kebisingan, fungsi 

pembatas, dan pereduksi polusi udara [57,58,59]. Jalur hijau jalan dikelompokkan 

menjadi beberapa struktur, yaitu tepi jalan, median, dan pulau [58].  

1. Tepi jalan digunakan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pejalan 

kaki, lahan untuk pengembangan jalan, zona penyangga, kawasan untuk 

membangun fasilitas pelayanan, dan pelindung terhadap formasi alam. 

2. Median jalan merupakan jalur pemisah yang berfungsi sebagai pembatas dan 

penuntun arah, sebagai penghalang pandang dan mengurangi silau lampu 

kendaraan.  

3. Pulau jalan adalah bagian jalur hijau jalan yang terbentuk oleh geometris jalan 

seperti pada persimpangan atau bundaran jalan. 

Pengaturan penanaman di jalur hijau jalan berkisar 20–30% dari ruang milik jalan 

tergantung pada jenis jalan [10]. Jalur jalan lebih didominasi oleh vegetasi hijau, 

meskipun memiliki fitur lanskap lain. Jalur hijau jalan dapat ditanami dengan 

rerumputan, perdu atau pohon yang sering digabungkan menjadi satu untuk 

menciptakan lanskap yang menarik [10]. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 di 

bawah ini.  

 
 Gambar 2.2 Contoh tata letak jalur hijau jalan [10] 

Jalur hijau wilayah perkotaan banyak ditanam tumbuhan dengan jenis pohon. 

Pohon adalah tumbuhan berkayu keras yang memiliki batang pokok tunggal yang 

dapat mencapai ukuran diameter 10 cm atau lebih pada ketinggian 1,5 m di atas 

permukaan tanah [60,61]. Pohon merupakan tumbuhan yang memiliki struktur 

bagian tubuh kompleks untuk menunjang pertumbuhannya [62]. Pada umumnya 

bagian-bagian pohon terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan pada jenis tertentu 
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menghasilkan buah [62,63]. Setiap bagian pohon memiliki peran dan fungsinya 

masing-masing dan dijelaskan sebagai berikut [63].  

 Akar 

Merupakan bagian pohon yang terbentuk biasanya tumbuh di bawah tanah 

yang memiliki beberapa fungsi, yaitu membantu menyerap unsur hara dan air 

untuk diangkut ke bagian lain pohon, penopang tumbuhan, penyimpan 

cadangan makanan dan produk hasil fotosintesis, sarana perkembangbiakan 

(misalnya sukun), dan membantu respirasi pohon (misalnya mangrove).  

 Batang 

Memiliki peran penting bagi pohon sebagai tempat melekatnya bagian-bagian 

lain dari pohon, menyalurkan air dan unsur hara dari akar ke daun, 

menyalurkan produk hasil fotosintesis ke seluruh bagian pohon lainnya, dan 

menyimpan cadangan makanan.  

 Daun 

Daun yang memiliki zat klorofil menjadi tempat utama bagi pohon untuk 

berfotosintesis dan membentuk makanan.. Selain itu, daun menjadi tempat 

respirasi, transpirasi, dan gutasi. Daun memiliki struktur anatomi yang terdiri 

dari epidermis, mesoderm, pembuluh angkut, dan stomata.  

 Bunga 

Bunga memiliki peran sebagai alat reproduksi secara generatif untuk 

membentuk buah dan individu baru. Komponen-komponen yang harus dimiliki 

bunga agar berfungsi dengan baik adalah tangkai, pangkal, kelopak, mahkota, 

putik, dan benang sari. 

 Buah 

Organ pohon yang terbentuk dari proses penyerbukan sempurna. Di dalam 

buah terdapat bakal biji yang menjadi bakal pohon baru. 

Pohon dapat menciptakan iklim mikro yang lebih sejuk karena kanopi pohon yang 

dapat menutupi tanah dan adanya proses transpirasi [64,65]. Perlu pertimbangan 

dalam menentukan titik tanam pohon dari tepi jalan agar pertumbuhan pohon 

tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan serta struktur jalan 

[66,67]. Pada daerah perkotaan, jarak titik tanam pohon dari perkerasan minimal 

tiga meter [61].  
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2.9 Daya Serap Karbon Dioksida (CO2) oleh Tanaman 

Pohon memiliki kemampuan menghasil O2 dan menyerap kelebihan CO2 di 

atmosfer, serta mampu mengakumulasi logam berat sebagai katalis reaksi dan 

berperan dalam pembentukan organ tumbuhan [68]. Pohon dapat menetralkan 

udara dengan menyerap CO2 selama proses fotosisntesis [68]. Pada proses ini, 

tanaman akan menyerap CO2 menjadi glukosa (C6H12O6), oksigen (O2), dan air 

(H2O) dengan bantuan sinar matahari dan klorofil [68,69]. Secara umum, reaksi 

dari fotosintesis adalah sebagai berikut. 

                 
                         
→                                     

Daya serap CO2 untuk setiap tanaman bervariasi per satuan waktu tergatung pada 

iklim, diameter pohon, laju pertumbuhan pohon, jenis pohon, dan juga morfologi 

daun [9,28,70]. Morfologi daun tanaman akan berbeda di setiap lingkungan yang 

memiliki intensitas cahaya yang tinggi dan rendah. Pada lingkungan dengan 

intensitas tinggi, daun tanaman akan lebih kecil, tebal, stomata kecil dan banyak, 

juga jumlah daun yang lebih rindang. Ketika tanaman berada di lingkungan yang 

kurang cahaya, daun akan berukuran lebih besar, lebih tipis, ukuran stomata lebih 

besar, jumlah daun lebih sedikit, dan ruang antar sel lebih besar [71]. Hal ini 

karena adanya respon adaptasi bagi tanaman terhadap lingkungannya sehingga 

klorofil daun tidak rusak. 

Tabel 2.4 berikut ini menyajikan hasil dari sejumlah studi tentang daya serap 

setiap spesies pohon dalam mengabsorpsi CO2. Jenis tanaman yang terdapat pada 

tabel ini berdasarkan data jenis pohon yang terdapat di jalur hijau Jalan Sultan 

Agung, baik data dari Dinas Pertamanan Kota Bandar Lampung dan observasi 

lapangan [72]. Berdasarkan dari besarnya daya serap CO2 dari masing-masing 

pohon, terdapat klasifikasi daya serapnya menjadi enam kelompok. Klasifikasi ini 

berdasarkan nilai daya sink masing-masing pohon yang diuji menggunakan 

metode karbohidrat (satuan klsifikasi kg/pohon/tahun) [32] 
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Tabel 2.4 Daya serap CO2 dari beberapa jenis pohon 

NO Nama Lokal Nama Ilmiah 
Daya serap CO2 

(kg/pohon/tahun) 

Keterangan daya 

serap 

1 Mahoni Swietenia macrophylla 295,73 [32] Tinggi 

2 Bungur Lagerstroemia speciosa 160,14 [32] Tinggi 

3 Nangka Artocarpus heterophyllus 126,51 [32] Sedang 

4 Akasia Acacia auriculiformis 48,68 [32] Rendah 

5 Tanjung Mimusops elengi 34,29 [32] Rendah 

6 Asam Kranji Pithecellobium dulce 8,48 [32] Sangat rendah 

7 Angsana Pterocarpus indicus 11,12 [32] Rendah 

8 Sonokeling Dalbergia latifolia roxb. 30,95 [73] Rendah 

9 Palem ekor tupai Wodyetia bifurcata 48,03 [73] Rendah 

10 Ketapang Terminalia catappa 30,95 [73] Rendah 

11 Palem raja Roystonea regia  48,03 [74] Rendah 

12 Mangga Mangifera indica 445,3 [74] Tinggi 

13 Glodogan tiang Polyalthia longifolia 32,88 [74] Sedang 

14 Kelapa sawit Elaeis guinensis 251,9 [74] Tinggi 

15 Lamtoro Leucaena leucocephala 722,70 [75] Sangat tinggi 

16 Tabebuya Tabebuia aurea 135,27 [76] Sedang 

17 Bayur Pterospermum javanicum 1,99 [77] Sangat rendah 

18 Waru Hibiscus tiliaceus 0,096 [78] Sangat rendah 

19 Buah roda Hura crepitans 0,096 [78] Sangat rendah 

20 Salam Syzygium polyanthum 3,154 [79] Sangat rendah 

21 Kersen Muntingia calabura 5,256  [79] Sangat rendah 

 Sangat rendah  < 9,99  

 Rendah   10–49,9 

 Sedang   50–149,9 

 Tinggi  150–500  

 Sangat tinggi  500–1000  

 Ekstra tinggi   >1000

2.10 Pengidentifikasian Jenis Pohon 

Pengidentifikasian jenis pohon di sepanjang Jalan Sultan Agung dilakukan dengan 

memanfaatkan teknologi citizen science yang berbasis visual search dan juga uji 

determinasi tumbuhan di Laboratorium FMIPA Universitas Lampung untuk 

pohon yang memiliki jumlah yang mendominasi dan memiliki laju serapan yang 

tinggi.  Hal ini dilakukan untuk memastikan spesies tumbuhan yang diidentifikasi 

oleh aplikasi Pl@ntNet memang benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam 

pengidentifikasian [80]. Uji determinasi tumbuhan dilakukan dengan cara 

mencocokkan ciri-ciri morfologi tumbuhan tersebut dengan data kepustakaan 

[80]. 
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Istilah dari citizen science dapat diartikan sebagai keterlibatan ilmuwan dengan 

relawan untuk memperluas jangkauan penelitian dan memperkaya data penelitian, 

sedangkan visual search adalah teknologi yang dapat melakukan pencarian atau 

mengidentifikasi objek dengan mengggunakan gambar atau foto [81,82,83]. 

Visual search dapat mengidentifikasi objek dari bentuk, warna, ukuran, dan 

informasi lainnya yang terkait objek yang dibutuhkan [83].  

Kegiatan citizen science merupakan suatu kerja sama antara ilmuwan dengan non-

ilmuwan sekaligus proses pembelajaran yang efektif bagi masyarakat. Hal ini 

dikarenakan masyarakat bisa mendapatkan informasi yang mereka temukan dan 

mendapatkan rasa kepuasan akan hal tersebut, sedangkan bagi ilmuwan dengan 

adanya partisipasi dari masyarakat ini yang akan memudahkan proses 

pengumpulan data yang dibutuhkan [81,84]. Oleh sebab itu, citizen science 

memiliki potensi kontribusi yang cukup besar dalam peningkatan jumlah data dan 

jumlah kontributor untuk pemantauan keragaman hayati secara global [82]. 

Seiring dengan perkembangan teknologi, program citizen science telah banyak 

dikembangkan menggunakan platform digital yang memungkinkan pengelolaan 

komunitas yang lebih luas [82,85,86]. Salah satu platform citizen science untuk 

mengidentifikasi jenis tumbuhan adalah Pl@ntNet. Aplikasi ini dikembangkan 

berdasarkan intrastruktur komputasi web dan seluler yang memungkinkan 

mengidentifikasi tumbuhan melalui pengenalan visual otomatis [70,85]. 

Dibandingkan dengan aplikasi citizen science yang lainnya, aplikasi Pl@ntNet 

dapat menvalidasi jenis tumbuhan berdasarkan komunitas dan ahli [86] dan hal ini 

ditunjukkan pada Tabel 2.5 berikut ini. 

Tabel 2.5 Platform citizen science dan tipe validasinya [86] 

Nama Platform Kelompok Spesies Tipe Validasi 

eBird Burung Ahli 

iNaturalist Semua Komunitas 

Map of Life Semua Komunitas 

Natusfera Semua Komunitas 

Observation.org Semua Ahli  

Pl@ntNet Tumbuhan Komunitas, Ahli 
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Penguna aplikasi Pl@ntNet dapat mengunggah pengamatan (gambar) yang belum 

teridentifikasi, sehingga para pengguna dengan tingkat keahlian yang berbeda 

dapat mengusulkan identifikasi, yang kemudian dikonfirmasi atau dikoreksi oleh 

pengguna lain dan tim ahli [82,85,86]. Pengidentifikasian tumbuhan pada aplikasi 

Pl@ntNet dapat melalui gambar bagian tubuh tumbuhan seperti daun, bunga, 

buah, dan kulit kayu [87]. Berikut ini adalah skema dari identifikasi tumbuhan 

menggunakan aplikasi Pl@ntNet.  

 
Gambar 2.3 Skema identifikasi tumbuhan menggunakan Pl@ntNet [87] 

2.11 Penelitian Terdahulu 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengumpulkan beberapa penelitian 

terdahulu sebagai acuan penulis dan dapat memperkaya teori yang digunakan dan 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Selain digunakan sebagai acuan penelitian 

penulis, dengan adanya penelitian terdahulu dapat menghindari anggapan 

kesamaan dengan penelitian penulis. Pada Tabel 2.6 berisikan hasil-hasil dari 

penelitian terdahulu. 
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Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Tahun Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1. Irwansyah 

Banurea, 

Rahmawaty, 

Yunus Afiffudin 

2012 Analisis Kemampuan 

Ruang Terbuka Hijau 

dalam Merseduksi 

Konsentrasi CO2 dari 

Kontribusi 

Kendaraan Bermotor 

di Kampus USU 

Pengumpulan data vegetasi menggunakan 

sensus sedangkan untuk data lalu lintas harian 

digunakan metode penghitungan lalu lintas.  

Potensi penyerapan CO2 dari 4.254 pohon di kampus 

USU Medan lebih rendah 3.327,25 kg/jam 

dibandingkan beban emisi yang dihasilkan dari 

kendaraan bermotor yaitu 6088,14 kg/jam. Penyerapan 

ini tidak cukup untuk mengurangi beban emisi CO2 

yang dihasilkan dari kendaraan bermotor. 

 

2. Frankie Chiarly 

Rawung 

2015 Efektivitas Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) 

dalam Mereduksi 

Emisi Gas Rumah 

Kaca (GRK) di 

Kawasan Perkotaan 

Boroko 

Besaran emisi yang dihasilkan diketahui 

berdasarkan jumlah konsumsi bahan bakar per 

jenisnya dengan mengacu pada metode yang 

telah dikeluarkan oleh Intergovernmental Panel 

on Climate Change (IPCC) tahun 2006. 

Emisi CO2 yang dihasilkan untuk segmen I sebesar 

359,13 ton/tahun dengan daya serap sebesar 51%, untuk 

segmen II sebesar 478,58 ton/tahun dengan daya serap 

sebesar 57%, dan untuk segmen III sebesar 336,48 

ton/tahun dengan daya serap sebesar 36%. 

3. Nunuj Nurdjanah 2015 Emisi CO2 akibat 

Kendaraan Bermotor 

di Kota Denpasar 

Emisi CO2 akibat beroperasinya kendaraan 

bermotor, dihitung dengan menggunakan 

metode perhitungan emisi yang banyak 

digunakan di Indonesia yang merupakan 

pendekatan TIER II 

Panjang jalan yang disurvei yaitu sepanjang 46,50 km, 

dengan faktor emisi (FE) Lokal 2011, emisi CO2 tahun 

2012 sebanyak 20.339,17 ton/tahun. Sedangkan untuk 

panjang jalan total di Kota Denpasar 648,49 km 

menimbulkan emisi CO2 tahun 2011 sebanyak 

283.650,43 ton/tahun. 

4. Yasna Hernando 

Maksum, Kartika 

Eka Sari, Christia 

Meidiana 

2016 Potensi Penyusutan 

Emisi CO2 oleh 

Vegetasi Berdasarkan 

Jejak Transportasi 

Jalan Jaksa Agung 

Suprpto, Malang 

Pengidentifikasian besaran jejak ekologis 

transportasi dan potensi penyusutan jejak 

ekologi dengan menggunakan penyerapan emisi 

CO2oleh vegetasi. Besaran emisi CO2 dihitung 

berdasarkan total konsumsi bahan bakar dengan 

faktor emisi berdasarkan penelitian Andriono 

(2013) dan penyerapan CO2 oleh vegetasi 

didapatkan berdasarkan beberapa penelitian 

mengenai daya serap tiap jenis vegetasi.  

Emisi CO2 yang dihasilkan dari ketiga segmen Jalan 

Jaksa Agung Suprapto sebesar 10.728,68 ton/tahun, 

sedangkan serapan vegetasi sebesar 139,51 ton/tahun 

atau sekitar 3,6% dari total emisi, sehingga sisa emisi 

CO2 sebesar 10.589,18 ton/tahun. Rekomendasi yang 

diberikan untuk mengurangi sisa emisi dengan cara 

pengoptimalan RTH melalui penambahan vegetasi dan 

kebikan perencanaan RTH serta pengurangan volume 

kendaraan bermotor. 
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No Nama Peneliti Tahun Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

5. Carlains Fresti 

Kondorura 

2018 Analisis Kapasitas 

Ruang Terbuka Hijau 

Balai Kota Makassar 

dalam Mereduksi 

Emisi Kendaraan 

Bermotor 

Besaran emisi yang dihasilkan dan melintasi 

balai Kota Makasasar faktor emisi aktivitas 

transportasi berdasarkan IPCC (1996) dan 

konsumsi energi berdasarkan BPPT. Sedangkan 

untuk besaran daya serap jalur hijau dihitung 

berdasarkan  luas tajuk dengan persamaan dari 

Banurea (2013) dan daya serap CO2 dari 

Prasetyo dalam Laksono (2013). Untuk efisiensi 

daya serap RTH menggunakan persamaan dari 

penelitian Laksono (2013). 

Kemampuan daya serap vegetasi di setiap zona 

berbeda-beda. Emisi CO2 pada Zona II dan Zona III 

dapat  terserap oleh vegetasi, sedangkan Zona I dan 

Zona IV emisi CO2 dari kendaraan bermotor belum 

100% dapat diserap oleh vegetasi yang ada.  

6. Sianne Marisha 2018 Analisis Kemampuan 

Pohon dalam 

Menyerap CO2 dan 

Menyimpan Karbon 

pada Jalur Hijau 

Jalan di Subwilayah 

Kota Tegalega, Kota 

Bandung 

Kendaraan yang dihitung terdiri atas 13 jenis 

kendaraan bermotor. Data pohon dianalisis 

berdasarkan kerapatan per luas jalur hijau, 

indeks keanekaragaman, jumlah daya serap CO2 

dihitung pada masing-masing spesies, dan 

simpanan karbon dihitung dengan persamaan 

alometrik. Penghitungan data kendaraan 

merujuk pada IPPCahun 2006. 

Emisi CO2 yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor 

adalah 1.739.686,8 ton/tahun sementara daya serap CO2 

jalur hijau jalan hanya 452,127 ton/tahun sehingga 

terdapat sisa emisi CO2 sebesar 1.739.234,74 

ton/tahun. Simpanan karbon ssebesar 443,56 ton yang 

menandakan jalur hijau jalan menyimpan karbon dalam 

jumlah yang cukup besar untuk wilayah perkotaan.  

7. Sartje M. 

Untajana, Robert 

Oszaer, Yosevita 

Th. Latupapua 

2019 Analisis Kebutuhan 

Kawasan Hutan Kota 

berdasarkan Emisi 

Karbon Dioksida 

Kota Piru, Seram 

Bagian Barat 

Luas areal hutan kota berdasarkan estimasi 

emisi karbondioksida dari lalu lintas kendaraan 

bermotor dan aktifitas pernapasan manusia di 

wilayah Piru dan sekitarnya. Hasil perhitungan 

terhadap emisi karbondiokasida akan dipakai 

sebagai dasar untuk menentukan proporsional 

luas hutan kota yang akan dibangun. 

 

Jumlah emisi CO2 yang dihasilkan oleh lalu lintas 

kendaraan di Kota Piru adalah sebesar 50.186,4  

ton/tahun, sedangkan CO2 buangan yang dihasilkan 

oleh aktivitas pernapasan manusia adalah sebesar 

9.499,47 ton/tahun. Luas lahan hutan kota yang  

diperlukan  untuk  menyerap emisi CO2 yang dihasilkan 

adalah sebesar 12,67 Ha. Jumlah vegetasi pohon yang 

perlu ditanam adalah sebanyak 620,56 individu. 
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No Nama Peneliti Tahun Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

8. Purnomosutji 

Dyah Prinajati  

2019 Analisis Ruang 

Terbuka Hijau  

Terhadap Penyerapan 

Emisi Karbon 

dioksida 

Luas RTH dihitung dengan pengukuran 

langsung di lapangan. Emisi yang dihasilkan 

dari kendaraan tamu tidak dihitung karena emisi 

yang dihasilkan relatif kecil dan tidak tersedia 

data. Perkiraan emisi dilakukan dengan metode 

Tier 2 yaitu faktor emisi Indonesia. Emisi dari 

penggunaan listrik tidak dimasukkan dalam 

perhitungan emisi yang dihasilkan perusahaan. 

Perbandingan dilakukan dengan 

membandingkan antara total emisi CO2 yang 

dihasilkan dari kegaitan perusahaan terhadap 

total daya serap CO2 dari RTH. 

Beban emisi CO2 yang dihasilkan dari listrik 11 kali 

lebih besar dari penggunaan energi. Pemakaian solar 

industri merupakan penyumbang utama emisi CO2 

perusahaan. Emisi tersebut mewakili 99,0377 % dari 

total emisi yang dihasilkan. Total emisi CO2 yang 

dihasilkan dalam setahun adalah 682,3379 ton. 

Dibandingkan dengan emisi CO2 yang dihasilkan 

perusahaan sebesar 682,338 ton/tahun, maka jumlah 

CO2 yang belum diserap adalah 541,418 ton/tahun. 

Daya serap CO2 dari RTH hanya 20,65 %. Perlu adanya 

penambahan pohon untuk meningkatkan daya serap 

CO2 RTH.  

9. Laras Rachmayanti 

dan Sarwoko 

Mangkoedihardjo 

2020 Evaluasi dan 

Perencanaan Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) 

Berbasis Serapan 

Emisi Karbon 

Dioksida (CO2) di 

Zona Tenggara Kota 

Surabaya (Studi 

Literatur dan Kasus) 

Penelitian ini menggunakan metode studi 

literatur dan studi kasus dalam melakukan 

perencanaan. Metode pelaksanaan perencanaan 

ini diawali dengan melakukan kajian studi 

literatur, kemudian melakukan tahap-tahap 

analisis sesuai dengan tujuan dari perencanaan. 

Emisi CO2 yang diperhitungkan pada 

perencanaan ini dihasilkan dari berbagai 

kegiatan masyarakat di Zona Tenggara Kota 

Surabaya 

Kemampuan RTH publik eksisting di Zona Tenggara 

Kota Surabaya dalam menyerap emisi CO2 adalah 

sebesar 372.121,74 ton CO2/tahun dengan persentase 

penyerapan emisi CO2 yang dihasilkan oleh RTH 

eksisting sebesar 27,48%. Perencanaan RTH di Zona 

Tenggara Kota Surabaya mampu menyerap emisi CO2 

sebesar 9% dari total emisi CO2 pada tahun 2045. Luas 

RTH setelah dilakukan perencanaan pada tahun 2045 

adalah sebesar 1.206,11 ha atau sekitar 22% dari luas 

keseluruhan Zona Tenggara Kota Surabaya. 

 



 

 

 


