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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Udara merupakan salah satu unsur penting penunjang kehidupan makhluk hidup 

di bumi.  Namun dengan meningkatnya pembangunan fisik kota dan pusat-pusat 

industri, kualitas udara telah mengalami perubahan.  Udara yang dulunya segar, 

kini menjadi kering dan kotor (Soedomo, 2001).  Perubahan lingkungan udara 

pada umumnya disebabkan oleh pencemaran udara, dimana menurut Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, didefinisikan bahwa 

pencemaran udara merupakan peristiwa masuknya atau dimasukkannya zat, 

energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, 

sehingga kualitas udara ambien turun hingga tingkat tertentu yang menyebabkan 

udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya (PPRI No 41, 1999). 

Pencemaran udara telah menjadi ancaman di seluruh dunia, baik untuk Negara 

maju maupun Negara berkembang, namun banyak yang tidak sadar seberapa 

tinggi polusi yang dihasilkan oleh Negara mereka sendiri.  Sumber pencemaran 

udara dapat terjadi akibat kegiatan yang bersifat alami dan kegiatan antropogenik.  

Contoh sumber alami adalah akibat letusan gunung berapi, kebakaran hutan, dan 

sebagainya.  Sedangkan untuk kegiatan antropogenik yaitu akibat manusia, secara 

kuantitatif berpengaruh lebih besar.  Sumber pencemaran dari kegiatan 

antropogenik yaitu dari kegiatan industri, persampahan baik akibat proses 

dekomposisi ataupun pembakaran, dan yang paling berpengaruh adalah sektor 

transportasi (Soedomo, 2001). 

Salah satu urat nadi dalam sektor transportasi adalah transportasi darat dengan 

jalan raya sebagai prasarana vital.  Dalam kehidupan sehari-hari, transportasi jenis 

ini hampir setiap hari digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat.  Dari segi 

prasarana dan sarana diperlukan suatu perencanaan sistem transportasi yang 



2  

 
 Tugas Akhir 

Kajian Dampak Volume Kendaraan Berbahan Bakar Fosil 

terhadap Kualitas Udara Ambien Depan Masjid Baiturrahman, Simpang Lima 

Kota Semarang 

 (Studi Kasus: Gas CO) 

 

 
Universitas Katolik Soegijapranata   Claudia Tiara Fitriasari – 14.B1.0076 

Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil 

terarah, diperlukan tata guna lahan yang baik, perbaikan moda transportasi 

mengingat bahwa transportasi timbul karena adanya perpindahan manusia dan 

barang (Muldiyanto, 2008). 

Peranan sektor transportasi secara nyata tampak dalam skala yang lebih kecil yaitu 

pada pertumbuhan suatu kota.  Ketidakseimbangan pertambahan jumlah 

kendaraan dengan sarana jalan yang tersedia, mengakibatkan terjadi kemacetan 

terutama pada jam-jam sibuk.  Kemacetan ini memberikan dampak negatif yang 

signifikan terhadap kondisi kualitas udara dalam hal ini disebut dengan 

pencemaran.  Sedangkan perencanaan transportasi jangka panjang harus  

memperhatikan beberapa hal salah satunya: penyesuaian standar kualitas udara, 

bersih dari polusi udara, dan kesehatan lingkungan (Legacy, 2005 dalam 

(Muldiyanto, 2008)). 

Penggunaan bahan bakar fosil sebagai energi penggerak kendaraan, sistem 

ventilasi mesin, dan yang utama adalah buangan dari knalpot hasil pembakaran, 

menjadi penyebab utama terjadinya pencemaran udara (Sengkey, 2011).  Polutan 

yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor antara lain Hidrokarbon (HC), timah 

hitam (Pb), karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO2), serta sulfur 

dioksida (SO2).  Dari berbagai jenis polutan tersebut, karbon monoksida (CO) 

merupakan penyumbang polusi terbanyak dari sektor transportasi (Sengkey, 

2011). 

Karbon monoksida yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor memberi dampak 

negatif bagi kesehatan tubuh manusia karena bersifat beracun.  Senyawa CO bisa 

mengikat haemoglobin (Hb) yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen ke 

seluruh tubuh.  Bila terus-terusan menghirup senyawa CO tubuh akan kehabisan 

oksigen.  Oleh karena itu CO dapat membahayakan tubuh manusia (Sengkey, 

2011). 

Perkembangan kota-kota besar di Indonesia dalam bidang ekonomi dan industri 

sangat berpengaruh besar terhadap sektor transportasi, salah satu nya di Kota 
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Semarang. Kota Semarang telah masuk ke dalam golongan kota raya dimana 

jumlah penduduknya lebih dari satu juta jiwa dan telah menduduki peringkat ke 6  

dari 10 kota lain diantaranya seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, 

Palembang, Tangerang, Ujung Pandang (Makassar), dan Bogor (BSLLAK, 1998).  

Pertumbuhan penduduk yang pesat ini memicu banyaknya kebutuhan hidup yang 

harus terpenuhi sehingga semakin banyak pula orang yang menggunakan 

transportasi dalam kegiatan sehari-hari.  Tabel 1.1 menunjukan bahwa 

pertambahan penggunaan kendaraan bermotor di Kota Semarang semakin 

meningkat. 

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Berdasarkan Jenisnya 

Jenis 

Kendaraan 
2014 2013 2012 2011 2010 

Bus 445 445 445 445 443 

Truk 1.474 1.474 1.474 1.474 913 

Oplet 1.355 1.355 1.355 1.355 859 

Mobil Pribadi 33.523 33.523 33.523 33.523 44.660 

Sepeda Motor 151.286 151.286 151.286 151.286 119.019 

(Sumber: BPS Kota Semarang, 2016) 

 

Pertumbuhan kendaraan bermotor tersebut mempengaruhi kepadatan lalu lintas di 

kota Semarang,  secara geografis Kota Semarang berada di pertemuan lintas 

transportasi antara Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta, beberapa kawasan yang mempunyai potensi ekonomi sangat tinggi 

yang berpusat di Kota Semarang adalah kawasan Simpang Lima (Budi, 2014).  

Kawasan Simpang Lima merupakan pusat keramaian yang menyebabkan kawasan 

tersebut padat lalu lintas.  Kondisi-kondisi di atas melatarbelakangi penulis untuk 

mengetahui berapa besar konsentrasi gas CO pada kawasan Simpang Lima yang 

ditimbulkan oleh sektor transportasi.  Oleh karena itu, akan dilakukan penelitian 

dengan judul “Kajian Dampak Volume Lalu Lintas Kendaraan Berbahan Bakar 
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Fosil Terhadap Kualitas Udara Ambien Depan Masjid Baiturrahman, Simpang 

Lima Kota Semarang (Studi Kasus: Gas CO)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu: 

1. Pertumbuhan ekonomi memicu pertumbuhan lalulintas di Kota Semarang.  

Hal ini menyebabkan seringnya terjadi kemacetan di beberapa sektor jalan 

Kota Semarang. 

2. Teknologi kendaraan bermotor belum bisa beralih dari bahan bakar fosil 

menjadi bahan bakar non polusi. 

3. Hal di atas menyebabkan kandungan polutan udara di Kota Semarang 

meningkat. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah: 

1. Pengaplikasian ilmu Rekayasa Lalu Lintas dengan melalukan traffic counting 

untuk menghitung volume lalu lintas di lokasi penelitian. 

2. Untuk menghitung emisi gas buang CO yang telah disumbangkan oleh sektor 

transportasi kepada udara. 

3. Untuk mengetahui kualitas udara di lokasi penelitian. 

4. Memberikan solusi alternatif manajemen lalu lintas pada Kawasan Simpang 

Lima. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian tugas akhir ini terdapat beberapa manfaat antara lain: 

1. Untuk menerapkan ilmu Rekayasa Lingkungan dan Rekayasa Lalu Lintas 

yang telah didapat selama proses perkuliahan 

2. Memberikan informasi kepada masyarakat serta Pemerintah Kota Semarang 

tentang kualitas udara di depan Masjid Baiturrahman. 
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3. Memberikan solusi alternatif untuk penyelesaian masalah polusi udara. 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam tugas akhir ini terdapat batasan-batasan masalah yang ditentukan antara 

lain: 

1. Studi ini dilakukan di depan Masjid Baiturrahman, Simpang Lima Semarang. 

2. Polutan yang akan dianalisis adalah karbon monoksida (CO) dengan 

menggunakan standar PPRI no 41 tahun 1999. 

3. Variabel yang diambil sebagai parameter adalah: 

a. Volume Lalu Lintas 

b. Suhu udara 

c. Kecepatan Angin 

4. Unsur kelembaban tidak dibahas dalam penelitian ini. 

5. Kendaraan yang diamati meliputi: 

a. Sepeda motor/kendaraan ringan (LV) 

b. Kendaraan penumpang: sedan, mini bus, pick up, jeep < 2800 cc (PC) 

c. Kendaraan berat: jeep > 3000 cc, bus, truck (HV). 

6. Setiap kendaraan diasumsikan menggunakan bahan bakar yang sama. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah: 

Bab I: Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat 

penulisan, batasan penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II: Tinjauan Pustaka 

Berisi tentang teori-teori pendukung dalam pembuatan Tugas Akhir ini. 

Bab III: Metode Penelitian 

Berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, tahapan penelitian, alat dan bahan yang 

digunakan, jadwal penelitian dan bagan alir penelitian. 
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Bab IV: Data, Analisis dan Pembahasan 

Berisi tentang kajian atau analisis-analisis yang digunakan untuk mencapai 

maksud dan tujuan penelitian ini. 

Bab V: Kesimpulan dan Saran 

Berisi tentang kesimpulan yang merupakan rangkuman hasil-hasil yang berasal 

dari pembahasan secara rinci dan saran-saran atau rekomendasi.
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