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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan transportasi di kawasan perkotaan semakin bertambah serta 

memunculkan dampak negatif berbentuk polusi. Cara menanggulangi keadaan 

ini, solusi penyelesaian yang bisa digunakan ialah merupakan pendekatan 

program rencana area ruang terbuka hijau, yakni jalur hijau jalan (Wakhid, 

2018). Keberdaaan area pada kawasan ruang terbuka hijau sangat penting 

keberadaanya untuk menurunkan jumlah polusi yang dihasilkan oleh emisi gas 

buang kendaraan dengan melakukan perencanaan pembuatan jalur hijau jalan 

yang vegetasinya disesuaikan dengan kelas jalan, untuk memastikan pemilihan 

tipe tumbuhan butuh mencermati 2 perihal ialah peranan tumbuhan serta 

persyaratan penempatannya (Permen PU No.05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman 

Penyedian Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan).  

Aktivitas transportasi menjadi penghasil polutan dari penggunaan kendaraan 

berbahan bakar yang menimbulkan emisi kendaraan, emisi kendaraan yang 

ditimbulkan berakibat pada pencemaran lingkungan terutama polusi udara. 

Emisi kendaraan akan hadapi peningkatan bersamaan dengan laju pertumbuhan 

jumlah kendaraan bermotor, kondisi ini berakibat pada meningkatnya 

konsentrasi pencemaran udara (Budiyono, 2001). Kerusakan lingkungan akibat 

pencemaran udara merupakan bertambahnya ataupun dimasukkannya zat, 

energi, serta/ ataupun kandungan racun lain ke dalam udara ambien yang 

disebabkan oleh adanya aktivitas manusia pada lokasi studi, maka dari itu 

kualitas mutu udara menurun sampai di tingkatan tertentu yang menimbulkan 

dampak berupa udara ambien yang tidak sanggup penuhi peranannya (Peraturan 

Pemerintah No: 41 Tahun 1999). Proses metode pembakaran bahan bakar 

minyak pada kendaraan bermotor yang tidak sempurna hal ini dapat 

menghasilkan emisi kendaraan sehingga berdampak menghasilkan polusi udara 

yaitu unsur kimiawi, partikel kimiawi yang menimbulkan polusi udara adalah 

Karbon Monoksida (CO) dan Nitrogen Dioksida (NO2) (Suryanto, 2012). Zat 

kimiawi yang ditimbulkan akibat dari polutan tersebut adalah apabila dalam 
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jumlah yang berlebih dapat menjadi penyebab perubahan kualitas udara normal 

di lingkungan. Senyawa zat kimia yang berlebih di atmosfer dapat 

mengakibatkan pemanasan global dan menimbulkan gangguan kesehatan 

manusia.  

Kebutuhan ruang terbuka hijau sebagai salah satu cara lebih efisien yang 

dibutuhkan buat meminimalisir atau mereduksi akibat negatif dari emisi gas 

buang yang menimbulkan pencemaran udara. Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

bersumber pada wujudnya bisa berbentuk zona hijau serta jalur hijau. Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) berupa koridor jalan hijau (green corridor) contohnya 

ialah pada area tepi jalur, yang bersumber pada kepemilikannya tercantum area 

ruang terbuka hijau publik yang dikelola oleh bermacam lembaga terpaut (Joga 

dan Ismaun, 2011). Jalur hijau bisa menghasilkan kondisi wujud sesuatu kota 

jadi lebih Aman Sehat Rapih Indah( ASRI) serta bisa berfungsi buat mengatur 

iklim mikro perkotaan, produsen oksigen, pereduksi polusi, pengaturan serta 

pernyerap air, tidak hanya itu mempunyai guna raga bagaikan pengarah jalur 

ataupun pengarah pandang, peneduh, penahan angin, penahan cahaya matahari, 

pembatas ruang untuk keamanan pejalan kaki serta meciptakan estetika 

kota.Persyaratan utama yang butuh dicermati dalam memilah tipe tumbuhan 

yakni perakaran tidak mengganggu konstruksi jalur, gampang dari segi 

perawatan, batang atau percabangan pohon tidak gampang patah, serta daun 

tidak gampang rontok/ gugur( DPU, 1996)  

Kota Bandung memiliki jumlah penduduk mencapai 2.497.398 juta jiwa dengan 

luas wilayah 167, 31 km2 serta kepadatan jumlah penduduk 14, 93 juta jiwa (BPS 

Kota Bandung Dalam Angka 2018). Peningkatan jumlah penduduk di Kota 

Bandung menjadi pemacu pertumbuhan kepemilikan kendaraan kota berakibat 

pada peningkatan emisi pencemar udara. Kota Bandung memiliki topografi yang 

berbentuk cekungan karena di batasi oleh dinding topografi yang tinggi. 

Topografi yang berbentuk cekungan menyebabkan penyebaran polutan secara 

horizontal terhambat maka polutan terperangkap dalam cekungan. Jalan Jenderal 

Sudirman merupakan kawasan yang didominasi oleh kegiatan perdagangan dan 
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jasa dan jalan ini merupakan penghubung antara pusat kota dengan Kota 

Bandung Bagian Barat sehingga tingginya volume kendaraan terjadi pada saat 

peak hour yaitu sore hari. Jalan Jenderal Sudirman termasuk kedalam fungsi 

jalan arteri sekunder yang memiliki peran sebagai pelayanan jasa distribusi buat 

warga dalam kota (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  34  Tahun  

2006 Tentang Jalan), namun keberadaan jalur hijau pada jalan tersebut dapat 

dikatakan belum dapat memenuhi kebutuhan jalur hijau jalan yang berfungsi 

sebagai penyerap pencemaran udara karena Jalan Jenderal Sudirman merupakan 

kawasan perdagangan dan jasa yang menjadi daya tarik masyarakat untuk 

melakukan aktivitas jual beli pada koridor jalan tersebut sehingga volume 

kendaraan yang melewati pada koridor jalan tersebut menjadi polutan penyebab 

emisi gas buang kendaraan. Mengacu pada permasalahan yang telah di uraikan 

di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Kebutuhan 

Jalur Hijau Jalan Untuk Menyerap Pencemaran Udara Di Koridor Jalan Jenderal 

Sudirman Kota Bandung.  

1.2 Rumusan Masalah  

 Pencemaran udara di Kota Bandung mengalami masalah serius. Masalah udara 

yang kotor atau kurang baik disebabkan oleh asap kedaraan, asap rokok, 

pembakaran lahan, pembakaran sampah atau material, dan masih banyak lagi. 

Dari permasalahan tersebut, dapat dibayangkan betapa besar kerusakan kualitas 

udara yang terjadi. Apalagi jumlah penggunaan kendaraan pribadi juga terus 

meningkat. Penebangan hutan juga mempengaruhi jumlah udara bersih yang 

dihasilkan. Begitu juga dengan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga 

kebersihan udara di Kota Bandung, Bandung pada tanggal 22 September 2020, 

diperkirakan oleh Air Visual Index bahwa kualitas udara di Bandung yaitu 158 

termasuk kedalam kategori tidak sehat. Kenyataan ini sangat jelas 

menggambarkan bahwa kualitas udara di Bandung dalam keadaan tidak baik 

(Air Quality Index, 2020).  

Kota Bandung dalam runtun waktu 4 tahun mengalami semakin meningkatnya 

jumlah kepemilikan kendaraan setiap tahunnya yaitu pada Kota Bandung yang 
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berjumlah pada tahun 2015 berjumlah 1.443.217 unit, tahun 2016 

berjumlah1.617.022 unit, tahun 2017 sebanyak 1.716.698 unit dan pada 

1.811.498 unit pada tahun 2018 (Kota Bandung Dalam Angka 2014-2018) 

bersamaan dengan peningakatan jumlah kendaraan di Kota Bandung dengan laju 

pertumbuhan rata-rata 6.3% pertahun. 

Berdasarkan status dan hirarki Kota Bandung, Jalan Jenderal Sudirman 

merupakan jalan arteri sekunder dengan status jalan nasional, Fungsi jalan yaitu 

Jalan arteri sekunder dengan merupakan fungsi jalan yang peran sebagai 

kawasan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat dalam kota (Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor  34  Tahun  2006 Tentang Jalan). Akan 

tetapi untuk mengurangi pencemaran udara pada Jl. Jenderal Sudirman akibat 

dari aktivitas transportasi yang melewati jalan tersebut keberadaan jalur hijau 

pada Jl. Jenderal Sudirman hanya dapat menyerap pencemaran udara lebih 

sedikit dibandingkan dengan jumlah emisi yang ditimbulkan dari kendaraan 

bermotor yang melintasi kawasan tersebut. Keberadaan jalur hijau pada Jl. 

Jenderal Sudirman dapat dikatakan belum dapat memenuhi kebutuhan jalur hijau 

jalan yang berfungsi sebagai penyerap pencemaran udara karena berdasarkan 

panjang jalan yang akan diteliti sepanjang 640 meter dan lebar 6 meter pada sisi 

kanan kiri ruang milik jalan hanya terdapat vegetasi jenis pepohonan yang 

jumlahnya 33 pohon dengan jarak antar tanaman rata-rata 30 meter berdasarkan 

Permen PU No 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka 

Hijau standar penyediaan jalur hijau jalan untuk menyerap pencemaran udara 

terdiri dari beberapa unit tumbuhan pepohon, semak atau perdu, jarak antar 

penanaman tumbuhan rapat dan bermasa daun padat dengan keberadaan 

tanaman eksising jumlah emisi gas kendaraan masih melebihi baku mutu ambien 

menurut (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999). 

Berdasarkan permasalahan diatas, didapatkan rumusan masalah dan pertanyaan 

penelitian, maka rumusan masalah yang didapat diantaranya belum 

teridentifikasinya kebutuhan jalur hijau jalan untuk menyerap pencemaran udara 

di koridor Jl. Jenderal Sudirman Kota Bandung. Sehingga dirumuskan 
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pertanyaan penelitian Bagaimana Kebutuhan Jalur Hijau Untuk Menyerap 

Pencemaran Udara Di Koridor Jl. Jenderal Sudirman Kota Bandung? 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah mengidentifikasi kebutuhan jalur hijau jalan untuk 

mengurangi pencemaran udara di koridor Jalan Jenderal Sudirman Kota Bandung. 

Adapun sasaran yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Teridentifikasinya jumlah, jenis dan jarak tanam eksisting vegetasi pada 

lokasi studi.  

2. Teridentifikasinya jumlah kendaraan yang melintas pada Jalan Jenderal 

Sudirman Kota Bandung 

3. Teridentifikasinya emisi gas buang kendaraan bermotor pada lokasi studi 

4. Teridentifikasinya klasifikasi dan keriteria jenis tumbuhan pereduksi polutan 

yang sesuai dengan peraturan dan kondisi pada Jalan Jenderal Sudirman Kota 

Bandung. 

1.4 Ruang Lingkup  

Ruang lingkup pada penelitian ini dapat terbagi menjadi ruang lingkup wilayah 

dan ruang lingkup substansi, ruang lingkup tersebut berguna untuk mempermudah 

proses penelitian supaya penelitian ini dapat berfokus pada hal-hal yang berkaitan 

dengan kebutuhan jalur hijau untuk mengurangi pencemaran udara pada lokasi 

studi Jalan Jenderal Sudirman.  

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah  

Kawasan Jl. Jenderal Sudirman didominasi oleh fungsi guna lahan berupa 

perdagangan dan jasa maka dari itu pemerintah Kota Bandung bertekad 

menghidupkan kembali kemampuan ekonomi di Jalur Sudirman dengan metode 

membenahi jalan pedestrian pada kawasan tersebut. Wali Kota Bandung pada 

disaat itu Ridwan Kamil berkata, Jalur Sudirman merupakan salah satu jalur 

mempunyai sejarah di Bandung. Kawasan itu memiliki kemampuan ekonomi 

besar selaku salah satu pusat perniagaan di Bandung. Tetapi, bersamaan 

bertambahnya letak niaga baru, kawasan tersebut lama- lama mulai sepi. 

(Kompas. com dengan judul" Benahi Jalan Pedestrian, Ridwan Kamil Mau 
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Hidupkan Jalur Sudirman", 2016), akan tetapi pelebaran jalur pedestrian tersebut 

memperparah kemacetan di jalur penghubung pusat kota dengan kota bandung 

bagian barat. Jalan Jenderal Sudirman menampung kendaraan dari arah Jalan 

Asia-Afrika dan Jalan Otto Iskandardinata dan pergerakan pada saat jam peak 

hour bergerak kearah barat yaitu Jamika, Cibeureum dan Cimahi.  

Berdasarkan hasil identifikasi kawasan esksisting keberadaan jalur hijau pada Jl. 

Jenderal Sudirman dapat dikatakan belum dapat memenuhi kebutuhan jalur hijau 

jalan yang berfungsi sebagai penyerap pencemaran udara akibat dari dampak dari 

adanya emisi gas kendaraan yaitu hanya berupa vegetasi jenis pohon ketapang 

kencana berjumlah 33 dan tanaman perdu yang terdapat pada jalur pedestrian, 

melihat pada permasalahan yang telah di uraikan di atas maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang Kebutuhan Jalur Hijau Jalan Untuk Menyerap 

Pencemaran Udara Di Koridor Jalan Jenderal Sudirman Kota Bandung pada lokasi 

jalur pedestrian yang baru saja di perbaiki oleh pemerintah dikarenakan lahan 

yang dapat menunjang keberadaan jalur hijau pada kawasan tersebut. Berikut ini 

adalah gambaran lokasi studi penelitian pada koridor Jalan Jenderal Sudirman 

memiliki 2 lajur dan 1 jalur  dengan panjang koridor yaitu 640 meter yang terletak 

setelah persimpangan Jl. Otto Iskandar Dinatta dan sebelum persimpangan Jl. 

Gardujati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7                                  Institut Teknologi Nasional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Lokasi Penelitian Koridor Jalan Jenderal Sudirman Kota Bandung 
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1.4.2 Ruang Lingkup Substansi 

Berdasarkan tujuan dan sasaran penelitian ini, perlu adanya pembatasan terhadap materi 

yang akan dikaji, oleh karena itu, pembatasan materi tersebut mengenai kebutuhan jalur 

hijau untuk mengurangi pencemaran udara di Jalan Jenderal Sudirman Kota Bandung.  

1. Penelitian ini memfokuskan Jenis tumbuhan pereduksi polutan  

2. Emisi gas yang akan diukur oleh peneliti adalah CO dan NO2, sedangkan gas 

polutan lain tidak menjadi fokus penelitian 

3. Kemampuan daya serap jalur hjau terhadap emisi gas buang kendaraan bermotor 

diukur dengan membandingkan mutu ambien. 

4. Parameter pada penilitian ini berupa kemampuan daya serap jalur hijau jalan 

terhadap emisi gas buang kendaraan bermotor pada lokasi studi dengan 

membandingkan Baku Mutu Ambien kendaraan bermotor.  

1.5 Sistematika Penelitian 

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran mengenai penelitian laporan penelitian 

yang dijelaskan secara deskriptif dan detail sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan sasaran, 

ruang lingkup wilayah, ruang lingkup substansi serta sistematika laporan penelitian 

BAB II KAJIAN LITERATUR KEBUTUHAN JALUR HIJAU JALAN UNTUK 

MENYERAP PENCEMARAN UDARA AKIBAT EMISI KENDARAAN 

BERMOTOR 

Berisi tentang penjelasan teori mengenai pencemaran udara, jalur hijau jalan, 

perencanaan jalur hijau jalan, baku mutu ambien kendaraan bermotor, dampak 

pencemaran udara, jenis tanaman peruduksi NO2 dan CO, penelitian terdahulu, dan 

sintesa literatur. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan metodologi penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini 

khususnya dalam proses analisis agar hasil akhirnya dapat disimpulkan. Terdiri dari 

metode analisis pengumpulan data dan teknik pengumpulan data. 
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BAB IV GAMBARAN UMUM KORIDOR JALAN JENDERAL SUDIRMAN 

KOTA BANDUNG 

Bab ini menjelaskan tentang kondisi eksisting jenis, jumlah dan jarak antar pepohonan 

dan jumlah kendaraan yang melewati kawasan koridor Jalan Jenderal Sudirman Kota 

Bandung 

BAB V KEBUTUHAN JALUR HIJAU DI KORIDOR JALAN JENDERAL 

SUDIRMAN KOTA BANDUNG 

Berisi proses dan hasil analisis dari data-data yang sudah dikumpulkan untuk menjawab 

jumlah emisi gas buang kendaraan yang berada di koridor Jalan Jenderal Sudirman dan 

mengetahui kebutuhan jalur hijau jalan untuk mengurangi emisi kendaraan tersebut.  

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI


