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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Wilayah Studi 

Kota Bandung memilki topografi berbentuk cekungan, di mana pegunungan 

membatasi daerah Kota Bandung, ketinggian rata-rata Kota Bandung sebesar 700+ 

m di atas permukaan laut, luas daerahnya sebesar 167,31 km2 dengan persentasi 

luas ruang terbuka hijau terhadap luas total kota sebesar 12,72%. Luas Kota 

Bandung terbagi menjadi 30 kecamatan yang mencakup 151 kelurahan, dan dihuni 

oleh 2.507.888 Jiwa pada tahun 2019 dengan pertumbuhan penduduknya sebesar 

0,17% (Badan Pusat Statistik, 2020). Kegiatan komersial sebagian besar 

terkonsentrasi di pusat kota, sedangkan kegiatan industri terkonsentrasi di sisi barat 

dan timur kota Bandung (M. Santoso dkk., 2014). Stasiun pemantauan kualitas 

udara di Kota Bandung untuk parameter PM2,5 hanya berjumlah satu unit dan 

diletakan di pusat kota (Badan Pusat Statistik, 2020) Saat ini, sistem pemantauan 

real time telah dimiliki oleh DLHK Kota Bandung sebanyak empat unit stasiun 

pemantau Air Quality Monitoring System (AQMS) diluar unit untuk mengukur 

konsentrasi PM2,5 (DLHK, 2018).  

Sumber polutan udara di Kota Bandung penyebab utamanya disebabkan oleh emisi 

kendaraan bermotor dan emisi dari sumber tidak bergerak seperti cerobong industri, 

daalam jumlah sedikit, diakibatkan pula oleh aktivitas warga yang melakukan 

pembakaran sampah (DLHK, 2018). Pencemaran udara yang disebabkan oleh 

kendaraan bermotor semakin meningkat, hal ini disebabkan beberapa faktor di 

antaranya yaitu jumlah kendaraan yang berada di Kota Bandung dan yang masuk 

ke wilayah Kota Bandung semakin meningkat tiap tahunnya, pemeliharaan 

kendaraan yang tidak teratur sehingga kinerja mesin memburuk dan mengakibatkan 

emisi gas buangnya pun ikut memburuk, serta kemacetan yang menyebabkan 

polutan terakumulasi dalam satu waktu tertentu (DLHK, 2018). Emisi dari 

cerobong industri disebabkan oleh penggunaan bahan bakar yang berkualitas buruk 

dan penggunaan ketel uap dengan spesifikasi yang tidak sesuai/tidak lengkap, 

sedangkan emisi dari genset disebabkan oleh faktor yang sama dengan emisi pada 
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kendaraan bermotor karena memiliki sistem mesin yang sama dengan kendaraan 

bermotor (DLHK, 2018).  

Terjadinya fenomena Urban Heat Island (UHI) di Kota Bandung yaitu peningkatan 

suhu kota yang diakibatkan oleh tingginya aktivitas manusia di perkotaan turut 

andil dalam menurunkan kualitas udara di Kota Bandung (Godish dkk., 2014). 

Fenomena UHI ini terjadi karena perubahan fungsi lahan dari vegetasi menjadi 

daerah beraspal, beton, lahan terbangun, dan lahan terbuka non-vegetasi. 

Rendahnya luasan RTH, kurangnya tutupan vegetasi dan meningkatnya jumlah 

penduduk Kota Bandung beserta aktivitasnya, juga ikut memengaruhi kualitas 

udara di Kota Bandung yang semakin menurun (DLHK, 2018; Godish dkk., 2014).  

Menurunnya kualitas udara di Kota Bandung harus mendapat perhatian lebih sebab 

dapat berdampak buruk pada kesehatan masyarakat yang beraktifitas di Kota 

Bandung, PM2,5 merupakan salah satu polutan yang harus dikelola sumber dan 

keberadaannya, sebab bila tidak mendapatkan penanganan yang serius dapat 

merugikan terhadap masyarakat, terlebih lagi polutan ini ukurannya sulit dilihat 

dengan mata manusia sehingga paparannya akan sulit diantisipasi namun 

dampaknya sangat jelas dan cukup besar (Cholianawati, 2019).  Tingginya populasi 

yang menghuni Kota Bandung dan sedikitnya ruang terbuka hijau serta 

pertumbuhan jumlah kendaraan yang mencapai 10% per tahunnya (Puji Lestari, 

2012) membuat masyarakat Kota Bandung rawan terkena penyakit paru-paru yang 

disebabkan oleh polutan PM2,5, di mana hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor 

yang memengaruhi konsentrasi PM2,5 di daerah perkotaan yaitu kendaraan dan 

bertumbuhnya populasi.   

Iklim di Kota Bandung dibedakan menjadi dua musim yaitu musim hujan dan 

musim kemarau, di mana musim hujan melingkupi bulan November hingga April 

dan musim kemarau meliputi bulan Mei hingga Oktober (Oanh, Permadi, dkk., 

2012). Temperatur paling tinggi di Kota Bandung mencapai 32oC dan terjadi di 

bulan Oktober, sedangkan temperatur minimumnya mencapai 18oC dan terjadi di 

bulan Agustus (Badan Pusat Statistik, 2020). Kelembaban cukup tinggi di musim 

hujan dilihat dari tingginya curah hujan sebesar 300 mm yang terjadi pada bulan 
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Agustus, sedangkan nilai kelembaban yang rendah terjadi pada bulan Juli–Oktober 

(Badan Pusat Statistik, 2020). Kelembaban dan kecepatan angin yang rendah serta 

kondisi atmosfer yang stabil di Kota Bandung ini akan mengarah pada akumulasi 

polutan di udara ambien Kota Bandung yang tentunya berdampak buruk bagi 

kesehatan manusia (Puji Lestari, 2003). 

2.2 PM2,5 

Jenis pencemaran udara bila dilihat dari ciri fisiknya terbagi tiga, yaitu yang 

pertama partikel, contohnya seperti debu, aerosol dan timah hitam, lalu gas seperti 

SOx, NOx, CO, dan hidrokarbon, yang terakhir merupakan energi seperti suhu dan 

kebisingan (Soedomo, 2001). 

Partikulat di atmosfer berbeda dalam ukuran, massa, kepadatan komposisi kimia 

dan fisik (Godish dkk., 2014). Ukuran dari partikulat merupakan salah satu 

karakteristik dari partikulat yang cukup penting, ukuran dari partikulat akan 

menentukan teknologi yang digunakan untuk melakukan pengolahan, menentukan 

terjadinya jenis masalah kesehatan dan lingkungan berdasarkan ukuran partikulat 

masing-masing (Vallero, 2014).  Ukuran partikulat didasarkan pada Aerodynamic 

Equivalent Diameters (AED), AED mengacu pada partikel dengan massa jenis 

yang mengendap pada kecepatan standar (Godish dkk., 2014). Partikulat di 

atmosfer dibagi menjadi dua fraksi utama yang didasari oleh ukurannya, coarse 

particles memiliki diameter >2,5µm dan fine particles atau dikenal dengan PM2,5 

memiliki diameter <2,5µm (Godish dkk., 2014). Partikulat yang berukuran hingga 

10µm cenderung tersuspensi di atmosfer dengan waktu yang bervariasi (Godish 

dkk., 2014). Dalam kecepatan pengendapan yang rendah fine particles akan 

melintas di udara relatif jauh dari sumbernya (Godish dkk., 2014). 

Partikulat di atmosfer berdasarkan sumber dan proses pembentukannya dapat 

dikategorikan sebagai primary dan secondary partikulat, partikulat primer 

merupakan partikulat yang diemisikan langsung ke atmosfer dari sumbernya baik 

dari sumber alamiah maupun antropogenik, sedangkan partikulat sekunder 

dihasilkan dari fase gas yang diemisikan dari sumber alamiah dan antropogenik 
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yang diakibatkan dari proses kimiawi di atmosfer yang melibatkan gas, partikel 

aerosol, uap air serta H2O, 30% partikulat di atmosfer dengan ukuran <5µm 

dihasilkan dari reaksi kimia antara gas dan uap air dari sumber alamiah (Godish 

dkk., 2014). Mayoritas konsentrasi PM2,5 di atmosfer merupakan partikulat 

sekunder (Vallero, 2014). 

Bentuk partikulat sangat bervariasi dari mulai yang berbentuk kristal atau bola 

sederhana hingga bentuk yang tidak teratur (Godish dkk., 2014). Bentuk dari 

partikulat umumnya ditentukan oleh komposisi kimiawi partikel dan proses 

pembentukannya (Godish dkk., 2014). Tekstur dari permukaan partikulat juga 

bervariasi, beberapa partikulat bertekstur halus, tidak rata hingga keropos (Godish 

dkk., 2014). 

Komposisi kimia dari partikulat di atmosfer sangat bervariasi, variasi tersebut 

mencerminkan sumber asal dari partikulat, proses pembentukannya hingga 

historinya di atmosfer (Godish dkk., 2014). 

PM2,5 memiliki area permukaan yang besar sehingga dapat menyerap senyawa-

senyawa yang berbahaya bila terhirup oleh manusia (Oanh, Permadi, dkk., 2012). 

Adsorpsi yang terjadi tersebut akibat adanya ikatan van der waals yang merupakan 

ikatan yang dimiliki oleh suatu zat pada fase gas yang mengalami proses 

kondensasi. Dalam adsorpsi, padatan yang memiliki luas permukaan yang besar 

lebih menarik bagi gas dan uap sehingga secara fisik gas dan uap akan terdifusi 

pada permukaan padat tersebut (Godish dkk., 2014). 

2.3 Sumber polutan PM2,5 

PM2,5 atau partikulat halus merupakan partikulat dengan ukuran diameter kurang 

dari 2,5µm dan cenderung berperilaku seperti gas (Godish dkk., 2014). PM2,5 

memiliki efek terbesar bagi kesehatan manusia, 90% penduduk di kota-kota besar 

terpapar partikulat halus dengan konsentrasi melebihi guideline yang disarankan 

oleh WHO (Muliane dan  Lestari, 2018; WHO, 2019). PM2,5 dapat membawa 

berbagai zat beracun, apabila terhirup tidak dapat disaring dalam sistem pernafasan 

bagian atas dan akan menembus bagian terdalam paru-paru (Cholianawati, 2019). 
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Dampak paparan jangka pendek maupun jangka panjang dari PM2,5 menimbulkan 

bahaya bagi kesehatan manusia (Cholianawati, 2019).  

Sumber pencemaran dapat berasal dari kegiatan yang bersifat alami (natural) seperti 

letusan gunung berapi, dekomposisi biotik dan lain-lain, serta kegiatan 

antropogenik seperti berasal dari kegiatan transportasi, industri dan lain-lain, secara 

kuantitatif sumber antropogenik merupakan sumber yang menghasilkan polutan 

lebih besar (Soedomo, 2001). Sumber antropogenik dibagi menjadi dua jenis yaitu 

sumber bergerak dan tidak bergerak, berdasarkan pola emisi sumber polutan terbagi 

tiga, yaitu sumber titik (cerobong industri), sumber garis (kendaraan bermotor) dan 

sumber area (kawasan industri) (Soedomo, 2001). Selain dua hal tersebut sumber 

polutan dapat digolongkan kembali menjadi dua jenis yang dilihat berdasarkan 

pergerakannya, yaitu sumber diam (stationary) seperti cerobong, serta sumber 

bergerak (mobile) seperti kendaraan bermotor. (Soedomo, 2001). 

Kualitas udara di beberapa perkotaan negara berkembang telah memburuk dan 

mendekati tingkat berbahaya, situasi ini didorong oleh cepatnya laju pertumbuhan 

populasi, industrialisasi, urbanisasi dan peningkatan penggunaan kendaraan 

bermotor (Oanh, 2012).  

Sumber utama dari PM2,5 umumnya diemisikan dari proses pembakaran dengan 

temperatur yang tinggi, operasional industri, dan kendaraan bermotor, di 

kebanyakan wilayah di perkotaan penggunaan kendaraan bermotor menjadi 

mayoritas sumber yang mengemisikan PM2,5 ke udara ambien (R. E. Hester dan  

Harrison, 2009). Selain proses industri dan penggunaan kendaraan bermotor, PM2,5 

yang terbentuk di atmosfer atau secondary PM2,5 juga berkontribusi terhadap 

konsentrasi PM2,5 di udara ambien, secondary polutan ini terbentuk akibat reaksi 

kimia yang didukung oleh kondisi meteorologi tertentu di atmosfer  (R. Hester dan  

Harrison, 2016). PM2,5 merupakan polutan yang bersifat Long-Range Transport, 

dengan kondisi meteorologi tertentu PM2,5 dapat terdispersi sejauh lebih dari 1000 

km, sehingga selain sumber polutan lokal yang memengaruhi kualitas udara ambien 

juga terdapat sumber dari regional lain yang ikut memengaruhi konsentrasi PM2,5 

di udara ambien (Muliane dan  Lestari, 2018). 
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2.3.1 Transportasi 

Kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber utama partikulat di area perkotaan 

dan termasuk kedalam sumber garis, pertumbuhan jumlah kendaran di Asia 

mengarah pada peningkatan emisi polusi udara yang beracun termasuk PM2,5 

(Oanh, 2012). Populasi kendaraan beroda dua di Asia merupakan yang terbesar di 

dunia, hal tersebut terjadi disebabkan murahnya harga kendaraan bermotor 

sehingga paling mudah dijangkau oleh masyarakat kelas pekerja (Oanh, 2012).  Di 

Kota Bandung sendiri pertumbuhan jumlah kendaran mencapai 10% per tahunnya 

(Puji Lestari, 2012), di tahun 2019 jumlah total kendaraan di Kota Bandung 

mencapai 1.747.255 unit (Badan Pusat Statistik, 2020). 

Emisi yang dikeluarkan dari pembuangan kendaraan tergantung pada kandungan 

sulfur yang terdapat pada bahan bakar, (Puji Lestari, 2012) memperlihatkan 

pengurangan kandungan sulfur pada bahan bakar mengurangi konsentrasi partikulat 

secara signifikan.  

Emisi kendaraan berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung, kontribusi 

tidak langsung dari pembakaran bahan bakar pada kendaraan mencakup emisi gas 

reaktif, baik organik maupun anorganik, dapat membentuk materi partikulat 

sekunder (secondary) melalui transformasi di atmosfer (R. Hester dan  Harrison, 

2016; R. E. Hester dan  Harrison, 2009; Oanh, 2012). 

Transportasi di jalan raya juga melibatkan interaksi antara kendaraan dengan 

permukaan jalan dan penggunaan rem, yang menghasilkan pelepasan emisi 

partkulat ke atmosfer, kategori emisi ini dikenal sebagai emisi non-gas buang, yang 

mencakup: keausan ban, keausan rem, keausan permukaan jalan, dan resuspensi (R. 

Hester dan  Harrison, 2016). Tiga sumber pertama melibatkan proses aberasi 

mekanis, penggerindaan, penghancuran dan korosi, sedangkan yang terakhir 

mengacu pada resuspensi debu yang terkumpul di permukaan jalan karena 

turbulensi yang dihasilkan kendaraan (R. Hester dan  Harrison, 2016). Di Eropa 

13% total PM2,5 yang diemisikan ke udara ambien melalui kendaraan bermotor, 

kontribusinya dapat meningkat hingga 40-50% (R. Hester dan  Harrison, 2016; R. 

E. Hester dan  Harrison, 2009). 
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2.3.2 Industri 

Emisi dari energi (pembangkit listrik dan kilang) dan industri manufaktur mewakili 

sumber terbesar kedua dari PM2,5 (21%) di kawasan Eropa, dengan pengecualian 

kota-kota tertentu yang dekat dengan lingkungan industri, kontribusi kegiatan ini 

untuk partikulat primer di daerah perkotaan kurang menonjol dibandingkan 

pengoperasian kendaraan di jalan (sekitar 10%) (R. Hester dan  Harrison, 2016). 

Proses pembakaran yang terkait dengan listrik publik dan fasilitas produksi yang 

menghasilkan panas memberikan kontribusi sebesar 4% terhadap total emisi primer 

PM10 dan PM2,5 di wilayah Eropa pada tahun 2013 (R. Hester dan  Harrison, 2016). 

Kontribusi ini sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain karena perbedaan 

sistem pembangkit energi yang digunakan, di Polandia, di mana produksi listrik 

utama berasal dari pembangkit listrik tenaga batu bara, kontribusi dari sektor 

tersebut mencapai 11% (PM10 dan PM2,5), sedangkan di Prancis, di mana sumber 

energi utama adalah nuklir, sehingga sektor pembangkit energi hanya menyumbang 

1% dari total PM10 dan PM2,5  (R. Hester dan  Harrison, 2016). 

Terdapat tiga mekanisme utama pembentukan partikulat oleh industri (R. Hester 

dan  Harrison, 2016). Yang pertama melibatkan proses pembakaran bahan bakar 

(misalnya batu bara dan minyak) di ketel uap konvensional, tungku, turbin gas atau 

perangkat pembakaran lainnya (R. Hester dan  Harrison, 2016). Emisi PM juga 

dapat timbul dari proses non-combustion, seperti perlakuan mekanis bahan mentah 

(industri non-logam) atau operasi pengecoran (industri besi dan baja), emisi yang 

berasal dari proses pembakaran dan non-pembakaran biasanya disalurkan melalui 

saluran pembuangan seperti cerobong, yang membuatnya lebih dapat dikontrol, dan 

terakhir, emisi PM dari sektor industri juga dapat terjadi selama penanganan, 

pengangkutan, dan penyimpanan bahan mentah yang berdebu (misalnya semen) (R. 

Hester dan  Harrison, 2016). 

2.3.3 Long-Range Transport 

Long-Range Transport memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

konsentrasi PM2,5, terkadang sumber-sumber PM2,5 dari pusat-pusat perkotaan dan 

industri sebagian besar diemisikan tidak terakumulasi di wilayah yang mana 
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sumber emisi tersebut dihasilkan, tetapi sering kali terbawa hingga ribuan 

kilometer, yang berdampak pada daerah yang jauh dari sumbernya, akibatnya 

memengaruhi ke wilayah yang bukan sumber polutan awalnya, salah satu contoh 

yaitu Antartika, di mana tidak ada sumber lokal yang signifikan dari polutan udara 

sumber antropogenik di Antartika (Godish dkk., 2014).  

PM dalam mode akumulasi (diameter antara 0,1 µm dan 2,5 µm) cenderung 

memiliki masa hidup yang lebih lama di atmosfer (hari hingga minggu) karena 

menetap cukup lama dan memiliki keragaman yang rendah serta jarak tempuh 

hingga ribuan kilometer (R. Hester dan  Harrison, 2016; R. E. Hester dan  Harrison, 

2009; Oanh, 2012). 

2.3.4 Secondary PM2,5  

Di beberapa bagian dunia, partikulat sekunder dapat mewakili hingga 50% dari total 

konsentrasi partikulat di udara (Oanh, 2012). Pembentukan partikulat sekunder 

(secondary) PM2,5 di wilayah perkotaan dikaitkan dengan dua hal, pertama asam 

sulfat dan kedua senyawa organik antropogenik yang diemisikan, contohnya dari 

konsumsi bahan bakar fosil, ssam sulfat memulai proses nukleasi dan membentuk 

inti nukleasi (WHO, 2019).  

Sulfat terbentuk dari oksidasi sulfur oksida di atmosfer yang awalnya mengarah 

pada pembentukan sulfur trioksida, lalu dengan cepat mengembun bersama uap air 

untuk membentuk asam sulfat, di daerah dengan emisi amonia rendah, asam sulfat 

merupakan bentuk utama sulfat (WHO, 2019).  

Selanjutnya adalah secondary organic aerosol (SOA), senyawa ini terdiri dari 

senyawa organik teroksidasi yang terbentuk di atmosfer melalui reaksi VOC 

biogenik seperti α-pinene yang dipancarkan oleh pohon sangat reaktif dalam 

konteks ini, dan di beberapa daerah sumber SOA tersedia sangat signifikan, emisi 

VOC antropogenik juga mampu teroksidasi di atmosfer, membentuk senyawa 

dengan volatilitas rendah yang mengembun untuk membentuk SOA (WHO, 2019). 

Biasanya pembentukan partikulat sekunder relatif lambat, memakan waktu satu hari 

atau lebih, akibatnya konsentrasi senyawa seperti sulfat di udara cenderung agak 
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seragam pada jarak yang cukup jauh, dalam kasus SOA, proses pembentukannya 

lebih cepat, sehingga konsentrasi partikulat sekunder kemungkinan besar 

didominasi oleh senyawa organik (Oanh, 2012; WHO, 2019).  

 

Gambar 2. 1 Langkah-langkah pembentukan partikulat baru di atmosfer 

Sumber; (Zereini dan  Wiseman, 2010) 

2.4 Dampak PM2,5 

PM2,5 yang diemisikan ke udara berdampak pada manusia, material dan atmosfer. 

Jangkauannya bisa dalam skala lokal, regional hingga lintas negara (Godish dkk., 

2014). Salah satu contoh fenomena yang disebabkan oleh PM2,5 yang jangkauannya 

lintas negara yaitu arctic haze yang disebabkan oleh emisi industri SO2 serta 

partikulat yang bersumber dari eropa (Godish dkk., 2014).  

Pengurangan visibilitas disebabkan sebagian besar oleh partikulat halus yang 

mengabsorpsi cahaya di atmosfer, partikulat ini umumnya diemisikan oleh aktivitas 

antropogenik, beberapa partikulat yang dihasilkan secara alami maupun dari 

kegiatan antropogenik dapat memantulkan sinar matahari sehingga menyebabkan 

pemanasan pada iklim di bumi, black carbon yang terdapat pada partikulat 

menyerap radiasi matahari sehingga memengaruhi pembentukan awan dan 

reflektifitasnya yang berpengaruh pada fenomena efek rumah kaca, sehingga 

membuat terjadinya perubahan iklim, efek dampak panjangnya mengakibatkan 

perubahan curah hujan, minimnya pengisian air tanah, penurunan hasil panen akibat 

dari peningkatan kondisi kekeringan serta membuat banyak daerah pesisir akan 
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mengalami banjir, percepatan erosi, hilangnya lahan basah dan intrusi air asin ke 

sumber air tawar yang dikonsumsi manusia (Godish dkk., 2014). 

Kematian dini terkait sistem kardiovaskular erat kaitannya dengan paparan dari 

PM2,5 terhadap manusia, beberapa bukti epidemiologi serta toksikologi pun juga 

menemukan bahwa paparan jangka panjang akibat kombinasi polutan di udara 

ambien akibat partikulat dan SO2 dapat berkontribusi pada permulaan penyakit 

bronchitis kronis serta penurunan yang kecil pada fungsi dari paru-paru (Godish 

dkk., 2014). Berdasarkan analisis faktor risiko epidemiologi dari 500.000 orang 

dewasa, menunjukan bahwa kematian akibat kanker paru-paru secara signifikan 

terkait dengan paparan dari PM2,5 (Godish dkk., 2014). Sebelum partikulat di 

atmosfer menyebabkan efek kesehatan yang merugikan terhadap manusia, mereka 

harus berpenetrasi terlebih dahulu ke sistem pernafasan, penetrasi tersebut 

tergantung pada ukuran aerodinamis dari partikulat, mekanisme pertahanan dari 

pernafasan serta pola pernafasan (Godish dkk., 2014). Paparan jangka panjang yang 

diakibatkan oleh partikulat halus (PM2,5) dikaitkan dengan efek kesehatan jantung 

dan paru-paru (Godish dkk., 2014).   

Selain berdampak negatif terhadap lingkungan serta manusia, paparan dari PM2,5 

juga berdampak buruk bagi material sekitarnya, peralatan yang terbuat dari logam 

dapat mengalami kerusakan akibat terkontaminasi oleh partikulat, tampilan serta 

daya tahan dari cat juga dapat dipengaruhi oleh polutan udara yang salah satunya 

merupakan partikulat (Godish dkk., 2014). 

2.5 Distribusi Temporal 

Polusi yang diakibatkan oleh PM2,5 berkaitan dengan distribusi spasial dan temporal 

sebagai bagian dari pemantauan kualitas udara (Oanh, 2012).  

Dalam waktu singkat konsentrasi dari PM2,5 cenderung memiliki perbedaan yang 

sangat besar, tetapi dapat juga memilki perbedaan yang kecil, hal ini dipengaruhi 

oleh karakteristik sumber polutan yang berbeda di setiap wilayah serta kondisi iklim 

dari wilayah tersebut (Oanh, 2012).  
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Kondisi meteorologi juga memainkan peran penting dalam membuat perbedaan 

terhadap konsentrasi PM2,5 di setiap waktunya, kondisi meteorologi yang 

berpengaruh tersebut di antaranya terdapat arah angin, kecepatan angin, dan 

kelembaban (J. Wang dan  Ogawa, 2015), maka dari itu penting untuk menganalisis 

distribusi temporal dari PM2,5, sebab tiap wilayah memiliki kondisi meteorologi, 

iklim dan sumber polutannya masing-masing. Tiap wilayah memiliki distribusi 

temporal yang berbeda-beda tergantung sumber, iklim serta kondisi meteorologi, 

rangkuman distribusi temporal dari beberapa negara dapat dilihat pada Tabel 2.1.  

Tabel 2. 1 Distribusi temporal di 6 negara 

N

o 

Negar

a 

Waktu Puncak Waktu Minimum 

Waktu 

Penguk

uran 

Periode 

data 

yang 

dianalis

is 

Distrib

usi 

Tempor

al yang 

dianalis

is 

Jam Hari Musim Jam Hari Musim 

1 USA 
07.00 

-09.00 

Week

day 

Musim 

panas 

01.00 

– 

05.00 

Week

end 

Musim 

Dingin 
24 Jam 

12 

Bulan 

Seasona

l dan 

Diurnal 

2 

Cina 

(Beijin

g) 

21.00 

– 

24.00 

- 
Musim 

Dingin 

06.00 

– 

08.00 

- 
Musim 

Gugur 
24 Jam 

12 

Bulan 

Seasona

l dan 

Diurnal 

3 

Cina 

(Nanji

ng) 

10.00 

– 

12.00 

Week

end 

Musim 

Dingin 

16.00 

– 

18.00 

Week

day 

Musim 

Panas 
24 Jam 

21 

Bulan 

Seasona

l, 

Diurnal 

Weekda

y-

Weeken

d 

4 
Finlan

dia 

07.00 

-09.00 

Week

day 
- 

07.00 

- 

09.00 

Week

end 
- 24 Jam 

36 

Bulan 
Diurnal 

5 
Spany

ol 

08.00 

– 

10.00 

- 
Musim 

Dingin 

15.00 

– 

19.00 

- 
Musim 

Semi 

24 Jam, 

sampling 

dilakuka

n 2 hari 

tiap 

minggu 

12 

Bulan 

Seasona

l, 

Diurnal 

6 
Indone

sia 

06.00 

– 

08.00 

- 

Musim 

Kemar

au 

17.00 

– 

19.00 

- 
Musim 

Hujan 
24 Jam 

48 

Bulan 

Seasona

l, 

Diurnal 

Sumber: (Chen dkk., 2016; DeGaetano dan  Doherty, 2004; Hutauruk dkk., 2020; Laakso dkk., 

2003; R. Li dkk., 2015; Querol dkk., 2001) 

Subbab berikutnya merupakan penjelasan detail yang dilakukan penelitian-

penelitian sebelumnya di beberapa wilayah dalam menganalisis distribusi temporal 

dari PM2,5. 
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2.5.1 USA 

Variasi konsentrasi PM2,5 di Kota New York secara empiris berkaitan dengan faktor 

temporal dan meteorologi (DeGaetano dan  Doherty, 2004). Data menunjukan 

maksimal konsentrasi terjadi saat musim panas pukul 07.00-09.00 (jam sibuk pagi) 

dan minimumnya terjadi pada musim dingin pada pukul 04.00-06.00 (DeGaetano 

dan  Doherty, 2004).  

Berdasarkan hasil pengamatan menunjukan bahwa konsentrasi yang rendah terjadi 

pada hari Sabtu dan Minggu (DeGaetano dan  Doherty, 2004).  Periode jam sibuk 

pagi (07.00-09.00) memiliki karakteristik kecepatan angin yang rendah (DeGaetano 

dan  Doherty, 2004). Mayoritas waktu yang memiliki konsentrasi tinggi cenderung 

memiliki tingkat kelembaban yang tinggi serta temperatur yang melebihi 29oC, 

kondisi seperti itu merupakan kondisi yang membuat tingginya konsentrasi ozon 

yang menimbulkan reaksi kimia di atmosfer, ketimbang dispersi ke wilayah lain 

(DeGaetano dan  Doherty, 2004). 

 

Gambar 2. 2 Pola diurnal konsentrasi PM2,5 di semua stasiun untuk (a) hari kerja 

(hitam tipis) dan akhir pekan (abu-abu tebal) 

Sumber: (DeGaetano dan  Doherty, 2004)  
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Salah satu wilayah yang cukup jauh dari Kota New York yaitu Gunung Whiteface 

mencatat konsentrasi puncak terjadi pada pukul 08.00 (DeGaetano dan  Doherty, 

2004). Mengingat lokasi Gunung Whiteface yang jauh dari sumber antropogenik, 

hal ini menunjukan bahwa peningkatan aktivitas antropogenik bukan satu-satunya 

yang bertanggung jawab atas konsentrasi puncak di pagi hari, sehingga didapat 

kesimpulan bahwa puncak jam sibuk terjadi di pagi hari disebabkan terutama oleh 

aktivitas manusia namun pengaruh kondisi meteorologi ikut membesar-besarkan 

konsentrasi puncak di pagi hari (DeGaetano dan  Doherty, 2004). 

2.5.2 Eropa 

Saat weekdays (hari kerja) konsentrasi puncak PM di Helsinki, Finlandia terjadi saat 

pagi hari (07.00-09.00) di mana kepadatan lalu lintas paling tinggi terjadi serta 

mixing height relatif rendah (Laakso dkk., 2003), konsentrasi tinggi ini tetap tinggi 

hingga siang hari (12.00), Jam puncak lainnya terjadi di sore hari (16.00-18.00) dan 

konsentrasi PM maksimum terjadi pada musim semi (Laakso dkk., 2003).  

Pada penelitian (Querol dkk., 2001) menunjukan konsentrasi puncak PM2,5 di 

Barcelona, Spanyol hanya terjadi di pagi hari (08.00-10.00), dengan konsentrasi 

paling tinggi terjadi di musim dingin dan konsentrasi rata-rata terendah terjadi di 

musim semi. Konsentrasi PM2,5 di semua musim cenderung meningkat dari sore 

hari ke malam hari terutama saat musim dingin. 

 

Gambar 2. 3 Pola diurnal PM2,5.(kiri) Finlandia, (kanan) Spanyol 

Sumber: (Laakso dkk., 2003; Querol dkk., 2001) 
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2.5.3 Cina  

Pada penelitian (R. Li dkk., 2015) variasi rata-rata konsentrasi PM2,5 harian 

membentuk pola “W” di Beijing, Cina. Konsentrasi puncak terjadi pada musim 

dingin, distribusi temporalnya menunjukan konsentrasi yang lebih rendah terjadi di 

siang hari dan waktu puncaknya terjadi di malam hari. Konsentrasi puncak terjadi 

pada pukul 23.00-02.00 keesokan harinya. Secara rata-rata musim panas memiliki 

konsentrasi distribusi temporal yang paling rendah dari tiga musim lainnya (R. Li 

dkk., 2015). Variasi pada setiap musim ini disebabkan oleh kondisi meteorologi 

serta sumber polutan yang peningkatan intensitasnya berbeda tiap musimnya, di 

mana musim dingin menghasilkan lebih banyak polusi yang disebabkan oleh 

pembakaran batu bara untuk penghangat yang dikombinasikan dengan dispersi 

vertikal polutan yang rendah karena pengurangan radiasi matahari (R. Li dkk., 

2015). Konsentrasi yang rendah di Beijing terjadi pada hari-hari dengan sinar 

matahari yang lebih banyak, umumnya terjadi selama atau setelah kecepatan angin 

yang cukup besar terjadi, dengan kondisi tersebut umumnya konsentrasi PM2,5 lebih 

rendah. Konsentrasi yang tinggi di Beijing terjadi saat kondisi atmosfer yang stabil 

dengan kecepatan angin yang rendah (R. Li dkk., 2015). 

Variasi harian PM2,5 di Nanjing, Cina (Chen dkk., 2016) menunjukan musim dingin 

masih menjadi musim yang menghasilkan konsentrasi paling tinggi, namun 

peningkatan terjadi pukul 06.00 hingga 10.00 dan setelah pukul 18.00, berbeda 

dengan yang terjadi di Beijing (R. Li dkk., 2015). 

 

Gambar 2. 4 Pola diurnal PM2,5 dari beberapa musim berbeda di Beijing 

Sumber: (R. Li dkk., 2015) 
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Penurunan emisi antropogenik dan kondisi meteorologi yang menguntungkan 

membuat konsentrasi PM2,5 terus menurun dari siang hari hingga sore hari (Chen 

dkk., 2016). Inversi temperatur yang terjadi serta mixing height terendah yang 

terjadi di sore hari hingga pagi hari menyebabkan tidak menguntungkannya dispersi 

polutan secara vertikal, sehingga berkontribusi pada konsentrasi PM2,5 yang relatif 

tinggi di pagi hari (Chen dkk., 2016). Variasi konsentrasi rata-rata PM2,5 di weekend 

lebih tinggi dibandingkan weekdays, hal ini mungkin terjadi karena peningkatan 

intensitas kegiatan konstruksi perkotaan di mana hal tersebut dibatasi saat weekdays 

(Chen dkk., 2016). 

 

Gambar 2. 5 Pola diurnal PM2,5 dari beberapa musim berbeda di Nanjing 

Sumber: (Chen dkk., 2016) 

2.5.4 Indonesia 

Variasi harian di Kota Jakarta cenderung sama dari hari Senin-Minggu di mana 

konsentrasi maksimum terjadi pada pagi hari, nilainya di atas 40 μg/m3 lalu nilai 

tersebut menurun di sore hari hingga malam hari (16.00-23.00), setelah waktu 

tersebut kembali meningkat lagi hingga siang hari (Hutauruk dkk., 2020). 

Tingginya konsentrasi saat pagi hari di Jakarta salah satunya disebabkan oleh 
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temperatur yang rendah di pagi hari sehingga membuat massa udara atau aerosol 

yang terdapat di lapisan bawah lebih padat sehingga tidak dapat didispersikan 

secara vertikal ke atmosfer (Hutauruk dkk., 2020). 

Kondisi kecepatan angin di Jakarta yang rendah (<1 m/s) mayoritas ada di pagi hari 

pada pukul 00.00-07.00, kecepatan angin yang rendah ini menyebabkan banyaknya 

polutan terperangkap di dekat tanah sehingga konsentrasi meningkat di pagi hari 

(Chen dkk., 2016). Pada penelitian (Gusnita dan  Cholianawati, 2019) menunjukan 

bahwa konsentrasi maksimum di Jakarta terjadi pada musim panas, serta 

konsentrasi terendah terjadi pada musim hujan (Desember-Februari), rendahnya 

konsentrasi di musim hujan disebabkan proses pencucian partikulat PM2,5 oleh air 

hujan (washing out) di atmosfer. 

 

Gambar 2. 6  Grafik rata–rata konsentrasi dan tren PM2,5 per jam periode 2016–

2019 di Jakarta 

Sumber: (Hutauruk dkk., 2020) 

2.6 Faktor Meteorologi dan Kaitannya dengan Konsentrasi PM2,5 

Meteorologi merupakan salah satu komponen yang sangat berkaitan dengan 

konsentrasi PM2,5 di udara ambien. Dengan kondisi meteorologi tertentu dapat 

memengaruhi peningkatan maupun penurunan konsentrasi PM2,5 di perkotaan. Saat 

olimpiade Beijing pada tahun 2008 16% dari penurunan konsentrasi PM2,5 dari 

periode tanpa kontrol ke periode kontrol disebabkan oleh faktor meteorologi, 

sedangkan langkah-langkah pengendalian emisi menyumbang 43% dari penurunan 

tingkat konsentrasi PM2,5 (Yang dkk., 2011). Tabel 2.2 merangkum mengenai 

kaitan antara faktor meteorologi dengan konsentrasi PM2,5 di beberapa negara.  
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Tabel 2. 2 Korelasi dan nilai koefisien antara konsentrasi PM2,5 dengan faktor 

meteorologi 

Metode 

Faktor Meteorologi 

Sumber 
Kelembaban Temperatur Kecepatan Angin 

Korelasi 
Nilai 

Koefisien 
Korelasi 

Nilai 

Koefisien 
Korelasi 

Nilai 

Koefisien 

Nanjing (Cina) 
(Chen 

dkk., 

2016) 

Korelasi 

Rank 

Spearman 

Negatif 0,45 Positif 0,53 Negatif 0,41 

Vietnam 

(Hien 

dkk., 

2002) 

 

Korelasi 

Rank 

Spearman 

 

Negatif 0,42 Negatif 0,26 Negatif 0,49 

Nagasaki (Jepang) (J. 

Wang 

dan  

Ogawa, 

2015) 

Korelasi 

Rank 

Spearman 

Negatif 0,856 Positif 0,887 Positif 0,554 

 

2.6.1 Temperatur 

Temperatur udara ambien di atmosfer perkotaan di kota-kota besar umumnya lebih 

tinggi beberapa derajat celcius dari daerah pedesaan, ini disebabkan karena daerah 

perkotaan menyerap lebih banyak energi dibandingkan dengan daerah pedesaan 

yang ada di sekitarnya, selain itu terdapat konsumsi energi yang tinggi di dalam 

kota sebagai akibat dari pemanasan dari sektor domestik dan lalu lintas jalan yang 

intens di wilayah perkotaan sehingga berkontribusi pada pelepasan panas (R. Hester 

dan  Harrison, 2016).  

Bangunan dan konstruksi perkotaan lainnya membentuk perisai angin, dan perisai 

ini menyebabkan berkurangnya pendinginan permukaan di dalam kota, sebab 

bangunan bertindak sebagai reservoar panas, variasi suhu diurnal kota lebih sedikit 

dibandingkan dengan daerah pedesaan (R. Hester dan  Harrison, 2016).  

Salah satu penelitian yang berlokasi di London menegaskan pentingnya heat island 

effect, di mana selama kondisi kecepatan angin rendah hal itu dapat mendominasi 

penyebaran partikulat dan dengan demikian, membuat polusi udara dari sumber 

lokal sangat tinggi (R. Hester dan  Harrison, 2016). 
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Konsentrasi partikulat di udara meningkat seiring dengan meningkatnya temperatur 

(Zereini dan  Wiseman, 2010). Hal ini karena temperatur tinggi berkontribusi pada 

aktivitas fotokimia di udara atmosfer untuk menghasilkan lebih banyak partikulat 

sekunder PM2,5 (Chen dkk., 2016). 

Di beberapa perkotaan seringkali konsentrasi mulai meningkat dari sore hari hingga 

keesokan paginya, ini disebabkan inversi temperatur serta ketinggian terendah 

mixing height yang terjadi dari sore hingga pagi hari yang membuat tidak 

menguntungkannya bagi difusi polutan secara vertikal, sehingga berkontribusi pada 

akumulasi konsentrasi PM2,5 yang relatif tinggi di pagi hari (Chen dkk., 2016). 

Korelasi positif temperatur dengan konsentrasi PM2,5 menandakan bahwa 

peningkatan temperatur berbanding lurus dengan peningkatan konsentrasi dari 

PM2,5 (J. Wang dan  Ogawa, 2015) seperti yang ditunjukan di Nagasaki pada 

Gambar 2.7.  

Adapun yang terjadi di Turki korelasi antara temperatur dengan konsentrasi 

hubungannya negatif di musim dingin, ini disebabkan karena tingginya penggunaan 

pemanas saat musim dingin yang berkontribusi lebih besar dari musim lainnya, 

sehingga menyebabkan konsentrasi dari PM2,5 meningkat (Tecer dkk., 2008). 

 

Gambar 2. 7 Korelasi temperatur dan konsentrasi PM2,5 di Nagasaki, Jepang. 

Sumber: (J. Wang dan  Ogawa, 2015) 
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2.6.2 Kelembaban 

Nilai kelembaban sangat memengaruhi variasi harian dari PM2,5 (Zereini dan  

Wiseman, 2010). Kelembaban tinggi dapat mendorong pembentukan partikulat 

organik sekunder melalui reaksi fotokimia (Yang dkk., 2011).  

Kelembaban memiliki hubungan negatif yang kuat dengan PM2,5 di musim panas, 

ini terlihat dari konsentrasi partikulat di udara meningkat seiring meningkatnya 

temperatur dan menurunnya kelembaban (Zereini dan  Wiseman, 2010). 

Kelembaban yang sangat tinggi dapat membuat partikulat yang terdapat di udara 

ambien menjadi bergabung satu sama lain, kemudian partikulat tidak dapat tetap di 

udara dan jatuh ke tanah yang membuat konsentrasi PM2,5 menurun (Chen dkk., 

2016). 

Saat periode tanpa kontrol ke periode kontrol di ajang olimpiade musim panas 

Beijing, kelembaban memperlihatkan korelasi yang positif dengan konsentrasi 

PM2,5 di udara ambien (Yang dkk., 2011). Korelasi yang positif tersebut disebabkan 

peningkatan dari kelembaban mendorong pembentukan konsentrasi partikulat dan 

memengaruhi distribusi ukuran selain itu juga akan mendorong pembentukan 

partikel di mesin kendaraan yang selanjutnya akan meningkatkan faktor emisi PM 

untuk kendaraan (Yang dkk., 2011). 

 

Gambar 2. 8 Korelasi kelembaban dan konsentrasi PM2,5 di Nagasaki, Jepang. 

Sumber: (J. Wang dan  Ogawa, 2015) 
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2.6.3 Angin 

Angin adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pergerakan udara 

secara horizontal (Godish dkk., 2014). Angin terjadi karena perbedaan tekanan 

udara yang disebabkan pemanasan permukaan bumi yang tidak seimbang, jika tidak 

adanya gesekan dan rotasi bumi, udara akan mengalir dari area bertekanan tinggi 

ke area yang bertekanan rendah (Godish dkk., 2014). 

Angin yang bergerak secara horizontal ditandai oleh kecepatan dan arah (Godish 

dkk., 2014). Pengaruh kecepatan angin akan meningkatkan volume udara yang 

tersedia agar penyebaran polutan terjadi, daerah perkotaan dicirikan oleh surface 

roughness yang relatif tinggi, dan sebagai akibatnya, kecepatan angin berkurang, 

ini ironis dalam arti bahwa daerah perkotaan, dikenal dengan emisi polutannya yang 

relatif tinggi, sehingga membutuhkan kecepatan angin yang lebih besar, bukannya 

lebih kecil (Godish dkk., 2014).  

Arah angin dan variabilitasnya dapat memiliki efek yang signifikan pada kualitas 

udara ambien di perkotaan, area yang searah angin berhembus dari sumber titik 

mungkin mengalami konsentrasi yang relatif tinggi dibandingkan dengan area lain 

pada jarak yang sama, tetapi berlawanan dengan arah angin (Godish dkk., 2014). 

Jika angin lebih bervariasi, polutan akan terdispersi pada volume udara yang lebih 

besar dan lebih merata di sekitar sumbernya, oleh karena itu, konsentrasi yang 

dihasilkan cenderung lebih rendah (Godish dkk., 2014). Arah angin sangat penting 

dalam pengangkutan dan penyebaran polutan di wilayah geografis yang luas 

(Godish dkk., 2014). 

Korelasi negatif antara kecepatan angin dan konsentrasi PM2,5 disebabkan oleh 

proses difusi atau pengenceran, distribusi ukuran dan konsentrasi massa partikulat 

berubah ke arah berlawanan arah angin karena pengenceran di lingkungan mikro 

pinggir jalan (Yang dkk., 2011; Zhao dkk., 2009). Angin dari arah yang berbeda 

mendorong jenis massa udara yang berbeda, dan juga memengaruhi difusi dan 

transportasi emisi gas buang kendaraan di jalan raya (Yang dkk., 2011). 
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Gambar 2. 9 Korelasi kecepatan angin dan konsentrasi PM2,5 di Nagasaki, 

Jepang. 

Sumber: (J. Wang dan  Ogawa, 2015) 

2.7 HYSPLIT 

Sistem berbasis web dikembangkan pada tahun 1997 oleh National Oceanic and 

Atmospheric Administration’s (NOAA) Air Resource Laboratory (ARL) dan 

dinamai Real-time Environmental Applications and Display sYstem (READY) 

(Rolph dkk., 2017). READY terus dikembangkan sejak saat itu untuk menghasilkan 

prediksi meteorologi serta menghasilkan lintasan partikulat di udara dan 

dispersinya melalui halaman web yang interaktif (Rolph dkk., 2017). 

HYSPLIT merupakan salah satu model yang dikembangkan oleh NOAA dan paling 

banyak digunakan untuk perhitungan jalur trajektori dan dispersi di atmosfer (Stein 

dkk., 2015), dan kemungkinan besar merupakan model dispersi pertama yang 

tersedia melalui web. Model HYSPLIT dirancang untuk melakukan berbagai 

simulasi yang berkaitan dengan transportasi dan dispersi aerosol di atmosfer serta 

penyebaran polutan dan bahan berbahayanya (Rolph dkk., 2017).  

Dalam READY pengguna dapat melihat arsip meteorologi serta data perkiraan 

meteorologi yang dapat diinterpolasi ke lokasi yang dipilih (Rolph dkk., 2017). 

Maksud awal dari READY adalah untuk menganalisis data meteorologi yang 

digunakan untuk memodelkan transportasi dan dispersi aerosol di atmosfer (Rolph 

dkk., 2017). HYSPLIT akan menghasilkan jalur lintasan lagrangian sesuai dengan 
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keadaan meteorologi (tidak termasuk turbulensi), penelitian yang menggunakan 

model HYSPLIT bertujuan untuk menentukan kemungkinan daerah yang 

berkontribusi sebagai sumber polutan ataupun penyebaran pada sumber polutan ke 

daerah diluar lokasi penelitian (Rolph dkk., 2017).  

Selama empat tahun terakhir (2012-2016) 700.000–1.000.000 simulasi model 

HYSPLIT telah dimodelkan melalui READY dengan mayoritas yang dimodelkan 

merupakan jalur trajektori (Rolph dkk., 2017; Stein dkk., 2015). 

Model HYSPLIT ini juga memiliki kelemahan seperti kesalahan kalkulasi hingga 

30% (setelah 24 jam) dan tidak representasinya jalur lintasan udara dalam Planetary 

Boundary Layer (PBL) yang disebabkan proses fisik seperti terjadinya 

pencampuran karena turbulensi, terlepas dari kelemahannya tersebut, model 

HYSPLIT mampu menghasilkan lintasan partikel udara mundur (backward) atau 

lintasan partikel udara yang menuju lokasi yang dipilih, serta model ini juga dapat 

mengklasifikasikan gerakan massa udara dalam skala regional (Sentian dkk., 2019). 

2.8 Statistika 

Statistika merupakan suatu alat yang berguna untuk mengolah data atau informasi 

sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusan yang objektif, metodologi 

statistika berdasarkan proses analisisnya meliputi analisis deskriptif dan analisis 

inferensi (Soleh, 2005). 

Analisis deskriptif bertujuan memberi informasi serta menggambarkan hal-hal 

penting pada sekelompok data, sedangkan analisis inferensi bertujuan memberikan 

informasi lebih objektif terutama yang terkait dengan pengambilan keputusan 

(Soleh, 2005).  

Dalam analisis inferensi agar tidak terjadi adanya kemungkinan interpretasi yang 

bias maka dari itu penting untuk menentukan metode statistik untuk analisis 

inferensi yang tepat, dalam praktiknya terdapat dua metode untuk analisis inferensi 

yaitu metode parameterik dan non-parametrik, di mana pemilihan metode tersebut 

erat kaitannya dengan sifat data, jumlah data serta distribusi data (S. Santoso, 

2010a; Soleh, 2005). 
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2.8.1 Sifat Data 

Berdasarkan sifatnya data dibagi menjadi dua, data yang berbentuk angka atau data 

kuantitatif, data kuantitatif terbagi lagi menjadi dua yaitu interval dan rasio, sifat 

yang kedua yaitu data yang tidak berbentuk angka atau data kuantitatif, data 

kuantitatif juga terbagi dua yaitu nominal dan ordinal (Soleh, 2005). 

Data Interval merupakan data yang bernilai numerik di mana titik nol dari data 

tersebut relatif atau tidak bersifat mutlak, contohnya seperti temperatur di mana 

nilai 0 derajat celcius berbeda dengan 0 derajat fahrenheit (Soleh, 2005). Data rasio 

berbanding terbalik dengan interval di mana titik nol digunakan sebagai acuan dan 

bersifat mutlak, contohnya seperti satuan berat baik kilogram maupun gram 

memiliki titik nol yang sama (Soleh, 2005). 

Data Nominal merupakan data non-numerik serta tidak memilki pola ataupun 

struktur, sedangkan Data Ordinal memiliki pola atau struktur dalam datanya  

(Soleh, 2005). 

2.8.2 Pengolahan Data 

Berdasarkan parameter yang ada pengolahan statistika untuk analisis inferensi 

terdapat metode parametrik dan non-parametrik (S. Santoso, 2010b). 

Metode parametrik bercirikan data bersifat kuantitas serta distribusi data normal 

atau mendekati normal. Secara umum metode parametrik digunakan untuk (S. 

Santoso, 2010b): 

 Jumlah data lebih dari 30, 

 Distribusi data normal atau mendekati normal, 

 Sifat data kuantitatif (interval atau rasio). 

Jika salah satu asumsi di atas tidak terpenuhi maka metode statistik non-parametrik 

dikedepankan untuk digunakan (S. Santoso, 2010b). 

Metode non-parametrik digunakan sebab ada asumsi-asumsi yang tidak terpenuhi 

sehingga tidak bisa menggunakan metode parametrik, kelebihan dari metode non-

parametrik ini yaitu fleksibilitasnya, sebab tidak ada asumsi-asumsi dari data yang 
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harus dipenuhi namun persyaratannya yang tidak ketat tersebut menyebabkan 

kesimpulan yang diambil dari metode parametrik akan lebih lemah jika 

dibandingkan dengan metode parametrik (S. Santoso, 2010a). 

Untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak agar dapat menggunakan 

metode parametrik dalam analisis inferensi, uji normalitas dapat digunakan (S. 

Santoso, 2010b). Uji normalitas umumnya terbagi dua, uji normalitas analisis 

Kolmogorov-Smirnov dan analisis Shapiro-Wilk, pemilihan penggunaan kedua 

analisis tersebut didasari oleh jumlah data, bila jumlah data kurang dari 50, analisis 

Shapiro-Wilk lah yang digunakan, bila jumlah data lebih dari 50, analisis 

Kolmogorov-Smirnov lah yang digunakan (Lomax dan  Hahs-Vaughn, 2013). 

2.9 Kesimpulan Penelitian-Penelitian Sebelumnya. 

Transportasi dan industri merupakan salah satu sumber polutan PM2,5 di perkotaan. 

Mengingat mengenai dampak dari PM2,5 yang cukup berbahaya terhadap manusia 

terutama paru-paru, maka dari itu perlu perhatian lebih mengenai penanggulangan 

konsentrasi PM2,5 di udara ambien. Beberapa negara di dunia sudah sejak lama 

melakukan penelitian mengenai konsentrasi udara PM2,5 di udara ambien, 

konsentrasi puncak dari PM2,5 di setiap negara berbeda-beda, tergantung pada 

sumber polutan, kontur fisik wilayah serta kebiasaan dari masyarakat dalam 

kesehariannya yang berpotensi menimbulkan pencemaran.  

Untuk melihat terjadinya konsentrasi puncak di suatu wilayah, penelitian 

sebelumnya melakukan distribusi temporal secara diurnal dan seasonal. Distribusi 

temporal diurnal dimaksudkan untuk melihat waktu puncak yang terjadi dalam satu 

hari, sedangkan seasonal untuk melihat waktu puncak di antara musim yang 

dialami wilayah tersebut. Beberapa penelitian juga mencoba melihat perbedaan 

konsentrasi weekdays dan weekend.  

Nilai dari konsentrasi dari PM2,5 di udara ambien dipengaruhi oleh faktor 

meteorologi, dari sekian banyaknya faktor meteorologi, penelitian-penelitian 

sebelumnya menemukan hubungan yang sangat kuat antara konsentrasi PM2,5 

dengan faktor meteorologi seperti temperatur, kelembaban, arah angin dan 
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kecepatan angin. Hubungan yang kuat tersebut disimpulkan dengan bantuan 

metode analisis korelasi rank Spearman.  

Selain sumber polutan lokal yang dapat memengaruhi konsentrasi suatu wilayah, 

sumber polutan regional pun berkontribusi cukup signifikan, ini diakibatkan karena 

PM2,5 yang bersifat Long-Range Transport. Untuk mengetahui sumber polutan 

regional yang berkontribusi terhadap konsentrasi PM2,5 di udara ambien wilayah 

penelitian, model HYSPLIT dapat digunakan untuk menelusuri jalur partikulat dari 

sumber regional menuju wilayah studi.


