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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Kesehatan merupakan investasi untuk pembangunan ekonomi serta 

memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. 

Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam pengukuran indeks 

pembangunan manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu komponen utama 

selain pendidikan dan pendapatan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 

2009) tentang kesehatan ditetapkan bahwa kesehatan adalah keadaan 

sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup 

produktif secara sosial dan ekonomi (Entjang,Indan, 2000). 

Pengertian pencemaran udara berdasarkan Undang-undang Nomor 23 

tahun 1997 pasal 1 ayat 12 mengenai pencemaran lingkungan yaitu 

pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran yang 

berasal dari pabrik, kendaraan bermotor, pembakaran sampah, sisa pertanian, 

dan peristiwa alam seperti kebakaran hutan, letusan gunung api yang 

mengeluarkan debu, gas, dan awan panas.Udara ambien adalah udara bebas di 

permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah 

yuridiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan 

manusia, mahluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya (Peraturan 

Pemerintah No. 41 Tahun 1999). 
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Untuk mengetahui kualitas udara ambien, hasil dari pemantauan udara 

ambien harus dibandingkan dengan standar tertentu yang lazimnya disebut 

dengan baku mutu udara ambien. Pengendalian Pencemaran Udara telah 

ditetapkan sebanyak 12 parameter pengamatan udara ambien yang dilengkapi 

dengan baku mutunya. Parameter-parameter tersebut adalah Sulfur Dioksida 

(SO2), Karbon Monoksida (CO), Nitrogen Dioksida (NO2), Oksidan (O3), 

Hidro Karbon (HC), PM10(Partikel < 10 μm), Debu (TSP), Timah Hitam (Pb), 

Total Fluoride (F), Khlorine dan Khlorine Dioksida, dan Kebisingan 

(Berdasarkan PP No. 41 Tahun 1999). 

Selain itu, pencemaran udara dapat pula diartikan adanya bahan-bahan 

atau zat asing di dalam udara yang menyebabkan terjadinya perubahan 

komposisi udara dari susunan atau keadaan normalnya. Kehadiran bahan atau 

zat asing tersebut di dalam udara dalam jumlah dan jangka waktu tertentu 

akan dapat menimbulkan gangguan pada kehidupan manusia, hewan, maupun 

tumbuhan (Wardhana, 2004). 

Kualitas udara ambien ini menjadi penting karena sangat berkaitan dengan 

kesehatan makhluk hidup terutama manusia. Dalam 2 tahun terkahir 3000 

kota di 103 negara mengukur tingkat polusi udara dan menganalisa dampak 

kesehatan yang terkait karena penurunan kualitas udara berisiko seperti 

stroke, jantung, kanker paru-paru, penyakit pernafasan akut termasuk asma 

meningkat (WHO, 2016). 

Di seluruh dunia, diperkirakan sekitar 16% kematian akibat kanker paru-

paru, 11% kematian akibat COPD dan lebih dari 20% dari penyakit jantung 
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iskemik dan stroke. Pada tahun 2014, 92% dari populasi dunia tinggal di 

tempat di mana WHO tingkat pedoman kualitas udara tidak dipenuhi. Polusi 

udara luar ruangan dikota dan daerah pedesaan diperkirakan menyebabkan 3 

juta kematian prematur di seluruh dunia pada tahun 2012.  

Di Indonesia kematian akibat penyakit berkaitan dengan polusi udara 

ambien pada tahun 2010 adalah berjumlah 1.210.581 orang menderita asma 

bronkial, 173.487 orang dari bronkopneumonia, 2.449.986 orang dari infeksi 

pernapasan akut, 336.273 orang dari pneumonia, 153.724 orang dari penyakit 

paru obstruktif kronik dan 1.246.130 orang dari arteri koroner penyakit. 

(WHO Indonesia, 2015). Sehubungan penyakit yang terkait polusi udara di 

Kalimantan Barat,penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA Pneumonia 

≥ 5 Th) di Kota Pontianak dari tahun ke tahun meningkat jumlah kasusnya 

untuk tahun 2013 sebesar 85 kasus, tahun 2014 sebesar 100 kasus dan tahun 

2015 sebesar 187 kasus, sedangkan penyakit hipertensi di Kota Pontianak 

terdapat 2.951 kasus yang terjadi pada 2015 sementara untuk usia dibawah 19 

tahun sebanyak 36 orang dan 1 orang meninggal dunia (Laporan Dinas 

Kesehatan Kota Pontianak, 2015). 

Dampak dari gas CO2 bagi kesehatan menyebabkan kematian mendadak 

yang disebabkan kekurangan gas oksigen di dalam tubuh.Gas SO2 dikenal 

sebagai gas yang dapat menyebabkan iritasi pada sistem pernapasan seperti 

pada selaput lendir hidung, tenggorokan dan saluran udara di paru-paru, efek 

kesehatan ini menjadi lebih buruk pada penderita asma. Beberapa penelitian 

menghubungkan antara pajanan pencemar partikulat (PM10) dan beberapa 
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gangguan yaitu meningkatnya gejala gangguan pernapasan seperti iritasi, 

menurunya fungsi paru-paru, memperparah penyakit asma, menimbulkan 

bronchitis kronis, serangan jantung ringan, kematian dini bagi penderita 

penyakit jantung dan paru-paru. NOx menimbulkan dampak seperti gangguan 

pernapasan, radang paru-paru (pneumonia), bahkan kematian, sedangkan 

bahaya timbal merupakan salah satu unsur kimia sebagai polutan (bahan 

pencemar) udara yang paling berbahaya bagi kesehatan manusia yang 

berlangsung seumur hidup karena timbal berakumulasi dalam tubuh manusia. 

(Hasan, 2013). 

Menurut hasil penelitian Andi Susilawaty (2009) berdasarkan hasil 

pengukuran kualitas udara pada beberapa titik dan waktu pengukuran di 

wilayah Kota Makassar, menunjukkan bahwa dari 4 parameter yang di ukur 

umumnya udara Kota Makassar masih memenuhi standar baku mutu sesuai 

PP 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemar udara, kecuali debu.  

Menurut Maharani dan Puji Lestari (2009) berdasarkan hasil penelitian 

analisa hubungan antara kualitas udara dengan jumlah titik panas sebagai 

dampak terjadinya kebakaran hutan adanya hubungan antara jumlah titik 

panas dengan konsentrasi PM10, SO2, CO, O3, dan NO2 signifikan pada nilai 

korelasi sebesar 0.635671257, 0.59044116474559, 0.648772654, 

0.462702905 dan 0.703514472. Keterkaitan hubungan paling baik antara 

konsentrasi pencemar udara dengan titik panas terjadi pada parameter  PM10, 

CO dan NO2. Keterkaitan hubungan konsentrasi dengan titik panas pada 
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parameter SO2 dan O3 tidak terlalu nyata jika dibandingkan dengan hubungan 

pada parameter PM10, CO dan NO2. 

Menurut Wahyono Budianto (2007) berdasarkan hasil penelitian tentang 

hubungan kualitas udara ambien dengan kejadian penyakit ISPA di 

Kecamatan Bandung Wetan tahun 2007 menunjukkan bahwa rata-rata 

temperatur udara di Kecamatan Bandung Wetan pada tahun 2007 adalah 

24.05 
0
C, rata-rata kelembaban relative adalah 75.39%, kecepatan angin 1.23 

m/s. Sedangkan rata-rata konsentrasi PM10 adalah 91,24 µg/m3, SO2 sebesar 

12,76 µg/m3, NO2 sebesar 3.15 µg/m3, CO sebesar 43.25 µg/m3 dan O3 

sebesar 47.92 µg/m3. Rata-rata penderita penyakit ISPA di Kecamatan 

Bandung Wetan pada tahun 2007 adalah148,98 orang. Kesimpulan penelitian 

ini adalah faktor meteorologis yang berhubungan signifikan dengan 

konsentrasi pencemar yaitu kelembaban udara relatif dengan konsentrasi O3, 

kecepatan angin dengan PM10 dan O3. Konsentrasi parameter pencemar yang 

berhubungan signifikan dengan kejadian penyakit ISPA adalah PM10 dan NO2 

sedangkan faktor meteorologis yang berhubungan signifikan dengan kejadian 

penyakit ISPA adalah kecepatan angin. 

Pada Januari dan Februari 2017, curah hujan di Kalimantan Barat secara 

umum diperkirakan berkisar antara 201-400 mm dan prakirakan sifat hujan 

pada bulan Januari dan Februari di Kota Pontianak berada dibawah normal 

(jika perbandingannya < 85% terhadap rata-ratanya).  Berdasarkan analisa 

angin 925 hPa (3000 feet) yang melewati Kalimantan Barat BBU bertiup 

angin dari arah Barat sampai dengan Barat Laut, sedangkan pada Kalimantan 
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Barat wilayah BBS bertiup angin dari arah Barat Daya sampai dengan Barat. 

(BMKG, 2016). 

Kota Pontianak yang mempunyai kepadatan lalu lintas dengan 

karakteristik kepadatan lalu lintas yang sama yaitu Jalan Ahmad Yani, Jalan 

Kom Yos Soedarso dan Jalan Sultan Syahrir, Ketiga jalan tersebut merupakan 

daerah padat perkantoran dan sekolah serta pemukiman sehingga sering 

dijadikan lalu lintas utama masyarakat. Adapun data jumlah kendaraan yang 

melintasi ruas Jalan Ahmad Yani I arah Bundaran Untan – Kantor Gubernur 

periode pagi 18.093 kendaraan, siang 13.808 kendaraan, sore 21.095 

kendaraan dan malam 13.277 kendaran, Jumlah kendaraan yang melintasi 

ruas Jalan Kom Yos Soedarso periode pagi 19.887 kendaraan, siang 11.863 

kendaraan, sore 14.758 buah dan malam 10,740 kendaran. Jumlah kendaraan 

yang melintasiruas Jalan Sultan Syahrir periode pagi 16.704 kendaran, siang 

17.183 kendaraan, sore 20.482 kendaraan dan malam 17.564 kendaraan. 

(Data hasil survey yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak, 

2015). 

Kualitas udara jalan raya di Kota Pontianak dapat di ketahui melalui data 

pemantauan kualitas udara jalan raya di ruas Jalan Ahmad Yani I, Jalan Kom 

Yos Soedarso dan Jalan Sultan Syarir berdasarkan hasil pemantauan kualitas 

udara jalan raya (roadside air quality monitoring) dari data series 2012-2016 

tersebut menunjukkan bahwa parameter yang melebihi nilai ambang batas 

adalah parameter Carbon Oksida sebesar 17177.9 µg/Nm³ dengan NAB 
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10000 µg/Nm³, data untuk hasil roadside yang diambil menggunakan CO 

meter yang dilakukan selama 24 jam berikut adalah hasil ishoplet: 

Tabel 1.1 Hasil Roadside (Pemantauan Kualitas Udara Jalan Raya) dengan 

Pemodelan Meti-lis di Kota Pontianak 

 

NO HASIL ISPHOLET HASIL ANALISIS 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 : Ishoplet Polutan CO 

Jalan Ahmad Yani 

Berdasarkan gambar disamping terdapat 

beberapa klasifikasi konsentrasi berdasarkan 

warna yaitu 

merah dengan konsentrasi 3.000-10.000 , warna 

kuning 1.000-3.000 , warna hijau 

muda 500-1.000 dan warna hijau tua dengan 

konsentrasi 100-500 . Hasil dari 

pemodelan diatas tingkat konsentrasi tertinggi 

berada pada titik 1.069,93 (m) x 437,03 (m) tepat 

ditengah-tengah warna merah tersebut dengan 

konsentrasi 9.395,24 . Berdasarkan hasil dari 

windrose bahwa angin bergerak dari arah Utara 

menuju ke Selatan. Hal ini berakibat pada 

penyebaran 

polutan dalam penelitian ini adalah CO semakin 

ke arah selatan konsentrasi akan semakin 

meninggi 

sampai ke titik konsentrasi tertinggi pada lokasi 

tersebut. Daerah yang berbahaya dari hasil 

pemodelan 

di lambangkan dengan warna merah. Radius 

penyebaran gas pencemaran karbon monoksida 

di Jalan 

Ahmad Yani khususnya daerah yang terletak di 

zona merah sebesar 480,04 m2. Zona Kuning 

yang 

terindikasi dalam pemodelan tersebar dengan 

radius penyebaran seluas 1.216,56 m2. 

2.  

 

 

 

 

 

Hasil dari pemodelan diatas tingkat konsentrasi 

tertinggi berada pada titik 748,84 (m) x 546,98 

(m) 

tepat ditengah-tengah warna merah tersebut 

dengan konsentrasi 3.639,45 . Hasildari 

pemodelan di jalan Sutan Syahrir yang diperoleh 

konsetrasi polutan CO yang dihasilkan masih 

dibawah ambang baku mutu berdasarkan PP RI 

No. 41 Tahun 1991. Zona penyebaran gas 

karbon monoksida khususnya zona merah 

meliputi radius seluas 382,555 m2. Sedangkan 
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Gambar 1.2 : Ishoplet Polutan CO 

Jalan Sutan Syahrir 

untuk zona kuning wilayah 

penyebarannya seluas 2.778,6 m2. 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 : Isphoplet Polutan CO 

Jalan Koms Yos Soedarso 

Hasil dari pemodelan diatas tingkat konsentrasi 

tertinggi berada pada titik 721,51 (m) x 967,96 

(m) tepat ditengah-tengah warna merah tersebut 

dengan konsentrasi 2.849,61 . Jikadibandingkan 

dengan 2 lokasi yang berbeda, lokasi penelitian 

yang berada di Jalan Kom Yos Soedarso 

memeliki konsentrasi terendah hal ini 

dikarenakan jumlah kendaraan yang lalu lintas di 

jalan tersebut 

paling rendah dibandingkan dengan 2 lokasi 

sebelumnya yaitu jalan Sutan Syahrir dan jalan 

Ahmad Yani. 

Sehingga tidak terdapat warna merah dari hasil 

ishoplet pada lokasi ini. Daerah yang terindikasi 

zona 

kuning seluas 1.161,92 m2. 

4.  Hasil olah data meterologi wind rose dapat 

diketahui bahwa arah angin dominan selama satu 

tahun berhembus dari arah Utara menuju ke 

Selatan dengan kecepatan angin dominan 3.6 m/s 

sampai 

5,7 m/s yang ditunjukan oleh warna merah pada 

gambar. Frekuensi kejadian sebanyak 1448 kali 

sebesar 

16,52 %. Dalam arah yang sama terdapat 

kecepatan angin 2,1-3,6 m/s yang ditunjukan 

oleh warna 

kuning dengan frekuensi kejadian sebanyak 1068 

kali atau sebesar 12,19 %. Selain itu arah angin 

yang 

yang berhembus dari timur menuju ke barat 

dengan kecepatan 5,7-8,8 m/s yang ditunjukan 

oleh warna 

biru pada gambar. Frekuensi kejadian sebanyak 

975 kali dalam setahun atau sebesar 11,13 %. 

Kecepatan 

angin rata-rata pada wilayah studi adalah 2,4 

m/s. 

Sumber : Analisis Dispersi Gas Karbon Monoksida (CO) dari Sumber 

Transportasi Menggunakan Model Meti-Lis Tahun 2013 

 

Pencemaran udara yang di akibatkan oleh sumber bergerak dan sumber 

tidak bergerak mengakibatkan kualitas udara perkotaan menurun, Hal ini 
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dibuktikan dengan pemantauan kualitas udara perkotaan yang dilakukan oleh 

BLHD Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa udara yang dihasilkan 

dari transportasi kendaraan bermotor paling dominan pencemaran udaranya, 

selanjutnya yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara  di Kota 

Pontianak dikarenakan penambahan jumlah kendaraan bermotor terus 

meningkat setiap tahunnya sehingga mempengaruhi tingkat pencemaran 

udara. (Laporan BLHD Prov. Kalbar, 2016). 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa perlu untuk mengetahui 

sejauh mana penyebaran pencemaran kualitas udara persimpangan jalan raya 

di Kota Pontianak untuk parameter PM10 dan PM2.5 dan dalam pengolahan 

data menggunakan Sistem Informasi Geospasial (SIG) untuk memberikan 

informasi dan solusi-solusi atas permasalahan keruangan, Sehingga hal ini 

dapat memberikan gambaran baru untuk mengurangi masalah pencemaran 

udara yang diakibatkan dari jumlah kendaraan bermotor dan sumber 

pencemar lainnya di sekitar pemantauan.Pemantauan terhadap kualitas udara 

jalan raya ini dapat menjadi deteksi awal dalam mencegah meningkatnya 

gangguan terhadap kesehatan manusia terutama yang berkaitan dengan polusi 

udara ambien di Kota Pontianak. 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah bagaimanakah Spasial Kualitas Udara Persimpangan Jalan di Kota 

Pontianak Tahun 2017. 
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I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1  Tujuan Umum 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui spasial 

kualitas udara persimpangan jalan raya untuk Polutan PM10 dan  PM2.5 

di Kota Pontianak Tahun 2017. 

I.3.2  Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui konsentrasi PM10 di udara persimpangan jalan di 

Kota Pontianak Tahun 2017; 

b. Untuk mengetahui konsentrasi PM2.5 di udara persimpangan jalan 

di Kota Pontianak Tahun 2017; 

c. Untuk mengetahui kelembaban di lingkungan sekitar pemantauan 

udara persimpangan jalan raya di Kota Pontianak Tahun 2017; 

d. Untuk mengetahui suhu di lingkungan sekitar pemantauan udara 

persimpangan jalan raya di Kota Pontianak Tahun 2017; 

e. Untuk mengetahui arah angin di lingkungan sekitar pemantauan 

udara persimpangan jalan raya di Kota Pontianak Tahun 2017; 

f. Untuk mengetahui kecepatan angin di lingkungan sekitar 

pemantauan udara persimpangan jalan raya di Kota Pontianak 

Tahun 2017; 

g. Untuk mengetahui jumlah kendaraan yang melintasi di ruas jalan 

pada saat pemantauan udara persimpangan jalan raya di Kota 

Pontianak Tahun 2017; 
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h. Untuk memberikan informasi secara spasial mengenai kualitas 

udara persimpangan jalan di Kota Pontianak Tahun 2017; 

I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dalam hal menggunakan aplikasi Sistem 

Informasi Geografis (SIG) dengan perangkat lunak ArcGIS untuk 

menganalisa permasalahan lingkungan dan kesehatan terutama 

pencemaran kualitas udara jalan raya di Kota Pontianak. 

I.4.2 Pemerintah Daerah 

Sebagai bahan masukan yang berguna dalam memperbaiki kualitas 

lingkungan terutama kualitas udara jalan raya di Kota Pontianak dan 

sebagai bahan kebijakan untuk pengelolaan lingkungan hidup 

berkelanjutan. 

I.4.3 Bagi Masyarakat 

a. Memberi informasi kepada masyarakat mengenai kualitas udara 

persimpangan jalan di Kota Pontianak Tahun 2017; 

b. Memberikan gambaran spasial analisis kualitas udara persimpangan 

jalan di Kota Pontianak Tahun 2017; 

I.5Keaslian Penelitian 

      Sepengetahuan penulis penelitian tentang Analisis Kualitas Udara 

Persimpangan Jalan di Kota Pontianak Tahun 2017 belum pernah di lakukan 

di Kota Pontianak dan yang membedakan dari penelitan sebelumnya adalah 
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analisis penelitian menggunakan Sistem Informasi Geospasial (GIS), 

penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah : 

Tabel. I.2 Keaslian Penelitian 

NO PENE

LITI 

JUDUL 

PENELITIA

N 

DESAI

N 

PENELI

TIAN 

VARIABEL HASIL 

PENELITIAN 

1 Eka 

Satrian

i Sakti 

(2012) 

Tinjauan 

tentang 

kualitas 

udara ambien 

(NO2, SO2, 

TSP) 

terhadap 

kejadian ispa 

di kota 

bekasi tahun 

2004-2011 

Studi 

ekologi 

berbasis 

time 

trend 

 Variabel independen : 

mikroorganisme, faktor 

pencetus, konsentrasi NO2, 

SO2, TSP dalam udara 

ambient 

 Variabel dependen : 

kejadian ISPA 

Variabel yang 

berhubungan 

signifikan dengan 

kejadian ISPA. 

2. Eka 

Satriya 

Nugro

ho 

(2009) 

Analisa 

kualitas 

udara di 

daerah 

istimewa 

yogyakarta 

(DIY) tahun 

2002-2008 

Deskript

if 

Analitik 

Kualitas udara di DIY  pada 

tahun 2002-2008 

Kualitas udara di 

DIY dari tahun 2002-

2008 masih berada di 

bawah ambang batas 

baku mutu yang 

ditetapkan oleh 

pemerintah daerah. 

3. Anak 

Agung 

Gede 

Sugiar

ta 

(2008) 

Dampak 

bising dan 

kualitas 

udara pada 

lingkungan 

Kota 

Denpasar 

Deskript

if 
 Untuk mengetahui 

peningkatan kualitas udara 

kota denpasar pasca 

pemberlakuan bensin tanpa 

timbal 

 Analisis pengendalian pada 

sumber pencemar termasuk 

usaha-usaha 

pencegahan,penanggulangan

,pemulihan dan pelestairan 

lingkungan untuk kebisingan 

dan kualitas udara. 

 Kualitas udara di 

Kota Denpasar 

untuk parameter 

debu sudah 

melebihi nilai 

ambang batas 

 Konsentrasi gas-

gas polutan pada 

hari-hari tertentu 

terjadi perbedaan 

yang signifikan 

 

 

 

 




