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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Udara merupakan salah satu hal yang paling penting dalam 

keberlangsungan makhluk hidup di dunia, tanpa adanya udara makhluk hidup akan 

mati. Belakangan ini sejalan dengan berkembangnya pembangunan kota dan 

industri, serta perkembangan transportasi maka kualitas udara pun mengalami 

perubahan, yang mana hal ini disebabkan oleh terjadinya pencemaran udara 

(Ismiyati dkk., 2014). 

 Menurut Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian 

Pencemaran Udara, pencemaran udara diartikan sebagai masuknya atau 

dimasukkannya zat, energi dan komponen lain ke dalam udara ambien oleh 

kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien menjadi turun sampai ke tingkat 

tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya 

(Peraturan Pemerintah No. 41, 1999). 

 Partikulat adalah salah satu polutan utama yang terkait di udara ambien yang 

dapat menyebabkan efek terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. PM10 

merupakan salah satu zat pencemar dengan ukuran diameter kurang dari 10 µm 

(mikrometer) yang berbahaya bagi kesehatan manusia, karena PM10 dapat masuk 

ke dalam paru-paru dan beberapa bahkan dapat masuk ke dalam aliran darah 

manusia (EPA, 2019). Pada konsentrasi 140 µg/m3, PM10 dapat menurunkan fungsi 

paru-paru pada anak-anak, sementara pada konsentrasi 350 µg/m3 dapat 

memperparah kondisi penderita bronkhitis (Setiyo dan  Sutrisno, 2009). Menurut 

(WHO, 2005) setiap peningkatan konsentrasi harian PM10 sebesar 10 µg/m3 

terhitung dari konsentrasi 50 µg/m3 akan meningkatkan mortalitas sebesar 0,5%, 

hal ini berdampak pada paparan jangka pendek (harian) terkait kesehatan manusia. 

Pada tahun 2010 sekitar 3,3 juta orang di seluruh dunia meninggal hanya di 

karenakan menghirup debu-debu kecil atau partikulat, dan akan berlipat ganda pada 

tahun 2050 (Fauziah dkk., 2017). 

 Tingkat polusi partikulat di Kota Bandung umumnya melebihi kualitas 

udara ambien nasional Indonesia yaitu sebesar 150 µg/m3. Menurut LP-ITB dalam 
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(Oanh, 2014) menunjukkan bahwa konsentrasi TSP di 14 lokasi dari 16 lokasi 

pemantauan melebihi standar 24 jam. Penelitian yang dilakukan (Lestari, 2003) 

juga menunjukan bahwa konsentrasi PM10 di Jalan Braga Kota Bandung sebesar 

301 µg/m3, nilai tersebut melebihi baku mutu udara ambien yang disebabkan oleh 

kepadatan lalu lintas atau transportasi. Menurut Utama dalam (Turyanti, 2011) 

sumber pencemar yang mengemisi polutan paling besar di Kota Bandung adalah 

sektor transportasi. Pada tahun 2019 jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung 

mencapai total 1.747.255 unit (BPS, 2020) yang mana kendaraan bermotor 

menyumbang 70% pencemar partikulat (PM10). 

 Itenas Bandung merupakan salah satu kampus swasta di Kota Bandung yang 

terletak di Jalan PH.H.Mustofa yang mana berdasarkan peta RTRW Kota Bandung, 

Jalan PH.H.Mustofa merupakan jalan utama yang berfungsi sebagai jalan arteri 

primer yang terhubung menuju pusat perkotaan Bandung. Sebagai jalan arteri 

primer, Jalan PH.H.Mustofa dipenuhi oleh arus atau volume lalu lintas yang tinggi, 

volume lalu lintas yang tinggi tersebut dapat menyebabkan konsentrasi PM10 

menjadi meningkat. Volume lalu lintas yang meningkat sangat erat kaitannya 

dengan variabilitas temporal harian konsentrasi PM10, yang mana pemantauan 

temporal perlu dilakukan untuk menghindari risiko terkena paparan jangka pendek 

yang disebabkan oleh PM10 (WHO, 2005) 

 Selain sumber lokal seperti transportasi, kondisi meteorologi dapat sangat 

memengaruhi variabilitas temporal partikulat (Unal dkk., 2011), karenanya faktor 

meteorologi dapat memengaruhi dispersi maupun pengenceran partikulat yang 

dapat menyebabkan konsentrasinya menjadi meningkat ataupun menurun. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh (Turyanti, 2011) di Kota Bandung menunjukan 

bahwa adanya pengaruh faktor meteorologi terhadap variabilitas konsentrasi PM10.  

 Sumber regional atau luar daerah juga memiliki peran yang penting 

terhadap konsentrasi PM10 yang dapat memengaruhi variabilitas temporal, hal ini 

berkaitan dengan salah satu faktor meteorologi yaitu angin. Angin (arah dan 

kecepatan) berpengaruh terhadap dispersi partikulat yang mana akan memengaruhi 

kearah mana dan seberapa tinggi konsentrasi partikulat di daerah tersebut. Arah 

angin akan menentukan arah daerah paparan, sedangkan kecepatan angin akan 
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menentukan seberapa jauh partikulat akan terbawa sepanjang arah angin dominan. 

Menurut (Karaca dkk., 2009) konsentrasi PM10 secara substansial dipengaruhi oleh 

long-range transport (LRT) yang artinya dapat berpindah secara jauh dan dapat 

mencemari daerah lain selain sumber asalnya, yang mana hal ini disebabkan oleh 

angin, maka terdapat kemungkinan jika konsentrasi PM10 yang terdapat di Kota 

Bandung tidak hanya bersumber dari pencemar lokal melainkan dapat juga 

bersumber dari pencemar regional yang berasal dari luar daerah Kota Bandung. 

 Penelitian ini dilakukan untuk membuat distribusi temporal konsentrasi 

PM10 di Itenas Bandung agar meminimalisir terjadinya paparan jangka pendek 

(harian) yang dapat menyebabkan risiko kesehatan pada masyarakat akibat dari 

konsentrasi PM10 yang bersumber dari pencemar lokal (transportasi) dan pencemar 

regional (luar daerah Kota Bandung) serta pengaruh faktor meteorologi terhadap 

variabilitas temporal konsentrasi PM10. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan adalah: 

1. Hal apa saja yang memengaruhi variabilitas temporal konsentrasi PM10 di 

Itenas Bandung? 

2. Kapan terjadinya waktu puncak konsentrasi PM10 di Itenas Bandung? 

3. Wilayah mana saja yang dapat berpotensi menjadi sumber pencemar 

partikulat Kota Bandung? 

4. Apakah faktor meteorologi berpengaruh terhadap variabilitas temporal 

konsentrasi PM10 di Itenas Bandung? 

1.3 Ruang Lingkup Kegiatan 

Pembahasan perencanaan ini akan difokuskan pada : 

1. Lokasi (penelitian) berada di Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Itenas 

Bandung; 

2. Parameter pencemaran udara yang diteliti yaitu Particulate Matter 10 

(PM10) menggunakan Particle Plus EM-10000; 

3. Waktu (penelitian) di Dinas Kesehatan dilakukan selama 8 hari (15 Januari 

2020 s/d 22 Januari 2020) untuk membandingkan Particle Plus EM-10000 

dengan stasiun pemantau kualitas udara Kota Bandung; 
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4. Waktu (penelitian) di Itenas Bandung dilakukan selama 1 bulan (05 Juli 

2020 s/d 03 Agustus 2020) yang mewakili musim kemarau; 

5. Baku mutu udara ambien yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah 

Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara; 

6. Perhitungan distribusi temporal untuk konsentrasi PM10 dengan variasi 

harian; 

7. Analisis trajektori konsentrasi PM10 menggunakan model Hybrid Single 

Particle Langrangian Integrated Trajectory (HYSPLIT); 

8. Faktor meteorologi meliputi temperatur, kelembaban, dan kecepatan angin; 

9. Pengaruh dan hubungan antara faktor meteorologi dengan konsentrasi PM10 

di analisis menggunakan regresi linier berganda dan/atau analisis korelasi 

pada software SPSS. 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari pelaksanaan Tugas Akhir ini, yaitu : 

1. Mengevaluasi alat Particle Plus EM-10000 dengan stasiun pemantau 

kualitas udara Kota Bandung untuk pengukuran konsentrasi PM10, 

temperatur, dan kelembaban; 

2. Membuat distribusi temporal konsentrasi PM10 di Itenas Bandung; 

3. Menentukan faktor meteorologi mana yang paling berpengaruh terhadap 

variabilitas temporal konsentrasi PM10; 

4. Menentukan wilayah yang berpotensi menjadi sumber pencemar yang dapat 

memengaruhi konsentrasi PM10 di Kota Bandung dengan menggunakan 

analisis Backward Trajectory. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada 

laporan tugas akhir ini dikelompokkan menjadi beberapa bab dengan sistematika 

penyampaian sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

 Pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, 

tujuan, dan sistematika penulisan. 
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BAB II Kajian Pustaka 

Kajian pustaka berisikan teori-teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya 

yang berhubungan dengan penelitian yang dikerjakan, di mana kajian pustaka ini 

akan digunakan sebagai acuan untuk melakukan analisis data serta pengambilan 

kesimpulan. 

BAB III Metodologi 

 Bab ini berisikan tahapan-tahapan dan langkah-langkah pengerjaan secara 

sistematis serta metode yang dipilih dalam melakukan penelitian. Dimulai dari 

pendahuluan, studi literatur, pengumpulan data, pengolahan data, analisis hasil 

yang diperoleh serta kesimpulan dan saran. 

BAB IV Analisis  

 Bab ini berisikan hasil data yang didapatkan dan hasil analisis. Bagian 

analisis berisi tentang evaluasi alat Particle Plus EM-10000, analisis distribusi 

temporal konsentrasi PM10, pengaruh dan hubungan antara faktor meteorologi 

dengan konsentrasi PM10, serta penentuan daerah yang berpotensi menjadi sumber 

pencemar regional PM10. 

BAB V Penutup 

 Berisi mengenai kesimpulan dan saran yang didapatkan setelah melakukan 

analisis data. 

  


