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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Perubahan Iklim 

Dilansir dari website Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim 

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, iklim adalah 

rata-rata cuaca dimana cuaca merupakan keadaan atmosfer pada suatu saat di waktu 

tertentu. Iklim didefinisikan sebagai ukuran rata-rata dan variabilitas kuantitas yang 

relevan dari variabel tertentu (seperti temperatur, curah hujan atau angin), pada 

periode waktu tertentu, yang merentang dari bulanan hingga tahunan atau jutaan 

tahun. Iklim berubah secara terus menerus karena interaksi antara komponen-

komponennya dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, 

dan faktor-faktor disebabkan oleh kegiatan manusia seperti misalnya perubahan 

pengunaan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil. 

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kerangka Kerja Perubahan 

Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) 

mendefinisikan Perubahan iklim sebagai perubahan iklim yang disebabkan baik 

secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah 

komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu 

yang dapat diperbandingkan. Komposisi atmosfer global yang dimaksud adalah 

komposisi material atmosfer bumi berupa Gas Rumah Kaca (GRK) yang di 

antaranya, terdiri dari Karbon Dioksida, Metana, Nitrogen, dan sebagainya. 

Faktor yang disebabkan oleh manusia adalah tindakan manusia yang dapat 

mempengaruhi pergeseran iklim. Tindakan tersebut antara lain menggunakan  

tenaga listrik thermal power plant (menggunakan bahan bakar fosil), menggunakan 

kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar fossil mengeluarkan CO2, bahan 

industri yang diciptakan menggunakan bahan bakar fosil mengeluarkan CO2 dan 
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sampah, menggunakan sampah tidak terurai seperti plastik yang akan menciptakan 

kerusakan lingkungan, menggunakan kayu sebagai bahan industri yang akan 

mengurangi banyak hutan di bumi menggunakan pupuk pada pertanian yang 

menciptakan emisi, melakukan degradasi lahan (perusakan lahan hutan) untuk 

banyak keperluan yang merusak lingkungan sekitarnya sehingga terjadi perubahan 

pada keadaan udara  misal: konsentrasi CO2 di udara yang menyebabkan 

terhalanganya cahaya matahari keluar bumi. 

Selain itu, menurut Murdiyarso (2013), perubahan iklim terjadi karena proses alam 

internal maupun ada kekuatan eksternal, atau ulah manusia yang terus menerus 

mengubah komposisi atmosfer dan tata guna lahan.  

2.2 Gas Rumah Kaca (GRK) 

Gas rumah kaca terdiri dari 3 atau lebih unsur atom. Struktur molekul ini 

memerangkap panas dari atmosfer yang kemudian menyalurkannya ke permukaan 

bumi, mengakibatkan seiring berjalannya waktu temperatur bumi meningkat. 

Tentunya hal ini akan menjadi dampak buruk dan sangat merugikan bagi global, 

seperti:  naiknya suhu air laut, perubahan pola iklim yang mengakibatkan naiknya 

curah hujan dan perubahan frekuensi serta intensitas badai, juga naiknya tinggi 

permukaan air laut akibat mencairnya es di kutub. Karbon dioksida (CO2), Metana 

(NH4), Nitrat Oksida (N2O) dan Gas Fluorinasi merupakan jenis-jenis gas utama 

yang memicu terbentuknya efek gas rumah kaca. Beberapa aktivitas manusia 

seperti memproduksi bahan bakar fosil, menggunakan bahan kimia untuk pertanian, 

dan membakar bahan-bahan yang menimbulkan asap, dapat meningkatkan 

konsentrasi Karbon dioksida (CO2), Metana (NH4) dan Nitrat Oksida (N2O) yang 

berbahaya bagi atmosfer (Kweku dkk., 2018).  

Menurut Yoro dan Daramola, 2020, emisi CO2 merupakan kontributor utama dalam 

efek rumah kaca dan pemanasan global. Pembuatan pembangkit listrik, produksi 

semen, dan penggunaan bahan bakar fosil di banyak rumah telah menghasilkan 
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emisi CO2 dalam jumlah yang signifikan ke atmosfer selama beberapa dekade 

terakhir (Yoro dan Daramola, 2020). Menurut University of California, San 

DiegoScripps Institute of Oceanography, Intensitas CO2 atmosfer telah meningkat 

lebih dari 40% sejak awal revolusi industri, dari sekitar 280 ppm di tahun 1800-an 

menjadi 400 ppm sampai tahun 2017. Pembangkit listrik dari hasil pembakaran 

bahan bakar fosil merupakan penyumbang utama emisi CO2 lintas sektor utama 

ekonomi di banyak negara berkembang. Selain itu, sektor pertanian terbukti 

menjadi penyumbang terkecil sejak 2018 (Yoro dan Daramola, 2020). Sudah 

banyak peneliti yang telah melakukan upaya untuk mengurangi emisi CO2 

antropogenik ke atmosfer. Teknik yang berbeda seperti adsorpsi, absorpsi, dan 

pemisahan membran telah diusulkan dan diuji dalam literatur untuk penangkapan 

CO2. Untuk menangkap CO2 dengan teknik tersebut membutuhkan energi dan 

material intensif di alam, sehingga teknologinya pun mahal dan sulit untuk 

diterapkan di banyak negara khususnya negara berkembang. 

2.3 Kota Rendah Karbon (Low Carbon City) 

Low carbon city atau kota rendah karbon merupakan salah satu usaha untuk 

menjadikan kota ramah ligkungan, resilient (bertahan) dan membantu untuk 

mengurangi emisi karbon sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh negara-

negara dunia di Kesepakatan Paris (Paris Agreement) (MOEJ, 2018). 

Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Jepang yang telah berhasil menerapkan low 

carbon city dibeberapa kotanya berinisiasi untuk membantu kota-kota dari negara 

berkembang untuk menjadikan kota-kota tersebut rendah karbon. 

Dalam Profil Low Carbon City, Kota Bandung adalah salah satu kota di Indonesia 

yang menyetujui bekerjasama ‘city-to-city’ dengan Kota Kawasaki, Jepang. 

Dengan hal tersebut, Bandung dibantu oleh Kota Kawasaki untuk agar dapat 

mengurangi emisi karbon sesuai dengan yang terlah di sepakati. Jika dalam 

beberapa tahun, Bandung apat mengurangi emisi karbon, maka Bandung dapat 
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dikatakan sebagai ‘Low Carbon City’ atau Kota Rendah Karbon dan menjadi kota 

dunia. 

2.4 Jejak Karbon 

Nilai emisi karbon yang ditimbulkan dari suatu peristiwa, produk, ataupun aktivitas 

manusia disebuat dengan Jejak karbon. Jejak karbon merupakan besaran dari 

aktivitas manusia yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Semakin 

banyak aktivitas yang dilakukan maka semakin tinggi nilai emisi yang dihasilkan. 

Kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan 

umum, perjalanan dengan pesawat udara, penggunaan pendingin atau pemanas 

ruangan, penggunaan perangkat komputer, televisi, radio, dan perangkat hiburan 

lainnya adalah bentuk kebiasaan hidup yang berkontribusi terhadap banyaknya nilai 

jejak karbon. (Atmaja dkk., 2018).  

Nilai emisi karbon yang ditimbulkan dari suatu peristiwa, produk, ataupun aktivitas 

manusia disebuat dengan Jejak karbon. Jejak karbon merupakan besaran dari 

aktivitas manusia yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Semakin 

banyak aktivitas yang dilakukan maka semakin tinggi nilai emisi yang dihasilkan. 

Kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan 

umum, perjalanan dengan pesawat udara, penggunaan pendingin atau pemanas 

ruangan, penggunaan perangkat komputer, televisi, radio, dan perangkat hiburan 

lainnya adalah bentuk kebiasaan hidup yang berkontribusi terhadap banyaknya nilai 

jejak karbon. 

Berdasarkan riset Bhoyar et (2014), jejak karbon di perkotaan lebih tinggi daripada 

jejak karbon di pedesaan. Rata-rata jejak karbon di daerah pedesaan diperkirakan 

0,85 ton CO2e per kapita per tahun, sedangkan di daerah perkotaan 2,5 ton CO2e 

per kapita per tahun. Di antara semua sumber tersebut, bahan bakar memasak (36%) 

merupakan penyumbang terbesar jejak karbon di daerah pedesaan karena 

masyarakatnya masih menggunakan kayu bakar. Sedangkan di perkotaan, listrik 



 

 

35   Instutut Teknologi Nasional 

 

(33%) dan perjalanan (35%) merupakan penyumbang terbesar. Perjalanan jarak 

jauh (termasuk Perjalanan Udara) dan persentase penggunaan kendaraan pribadi 

yang tinggi di daerah perkotaan menghasilkan jejak karbon yang jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan pedesaan.


