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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan transportasi merupakan salah satu sumber pencemar udara yang 

diklasifikasikan sebagai sumber bergerak, yaitu sumber emisi yang bergerak atau tidak 

tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor (Peraturan Pemerintah 

Nomor 41 tahun 1999).  Sektor transportasi merupakan sumber pencemar udara dan emisi 

gas rumah kaca (GRK) yang terbesar di perkotaan diikuti sumber emisi pencemar halus 

lain seperti  industri, rumah tangga, dan kegiatan komersial.  Emisi GRK dari sektor 

transportasi diperkotaan adalah sekitar 23% dari total emisi GRK (Kementerian 

Lingkungan Hidup  tahun 2014). 

Kota Malang merupakan salah satu kota dengan kegiatan ekonomi yang bervariasi 

sehingga mengakibatkan tingginya kebutuhan pergerakan dari satu tempat ke tempat yang 

lain. Berdasarkan  data pada Dishub Kota Malang, jumlah motor di Kota Malang pada 

tahun 2005 mencapai 173.000 unit, sedangkan pemilik mobil pada tahun yang sama 

mencapai 63.000 unit. Berdasarkan data kasatlantas polresta Malang tahun 2012, setiap 

bulannya terjadi penambahan kendaraan bermotor sebanyak 1.100 unit yang terdiri atas 

900 sepeda motor dan 200 mobil, hal ini mengakibatkan emisi gas buang kendaraan berupa 

emisi CO2 semakin bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, 

bila penggunaan energi berlangsung secara terus menerus akan menghasilkan gap antara 

kebutuhan manusia dan ketersediaannya di alam.  Selanjutnya, sisa buangan seperti emisi 

karbon berkontribusi sangat nyata bagi pemanasan global (Farha, 2015). 

Jalan Jaksa Agung Suprapto merupakan salah satu ruas jalan di Kota Malang 

dengan kelas arteri sekunder (Rencana Induk Jaringan Jalan Kota Malang, 2012).  Jalan ini 

menjadi jalur yang cukup padat dan tidak jarang menimbulkan kemacetan karena 

kedekatannya dengan pusat kota dimana jalan dengan hirarki arteri sekunder memiliki 

fungsi menghubungkan pusat kota dengan rencana pusat pelayanan dan antar pusat 

pelayanan kota yang ada di Kota Malang.  Selain itu, guna lahan yang ada pada jalan 

tersebut ditetapkan sebagai salah satu kawasan pusat perbelanjaan di Kota Malang (RTRW 

Kota Malang 2010-2030) yang akan berdampak pada peningkatan kunjungan dan 

penggunaan kendaraan bermotor. Uraian diatas mengindikasikan bahwa penting untuk
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mengetahui seberapa besar dampak atau jejak yang ditimbulkan oleh penggunaan 

kendaraan bermotor khususnya pada Jalan Jaksa Agung Suprapto, oleh karena itu  

diperlukan pengukuran mengenai jejak ekologis yang bersumber dari kegiatan transportasi 

pada Jalan Jaksa Agung Suprapto sehingga akan  diketahui tingkat konsumsi maupun emisi 

CO2 yang dihasilkan dari aktivitas berkendara selama periode tertentu sebagai bagian dari 

analisis Ecological Footprint. Jejak ekologis sendiri merupakan metode untuk 

membandingkan konsumsi dengan gaya hidup, dan membandingkannya dengan 

kemampuan alam untuk menyediakan kebutuhan dari konsumsi tersebut (Wackrnagel, 

1996).  

Pengurangan emisi CO2 di Indonesia dapat direalisasikan melalui bermacam-

macam pilihan kebijakan yang mencakup efisiensi energi dan pengembangan material, 

penanaman hutan, meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan energi nuklir, serta 

menurunkan intensitas karbon dari bahan bakar fosil. Pilihan yang terakhir memerlukan 

perubahan perencanaan terhadap intensitas bahan bakar karbon dengan tangkap dan 

simpan karbon dioksida yang lebih dikenal dengan sekuestrasi CO2. Sekuestrasi gas CO2 

didefinisikan sebagai ”menangkap” dan “menyimpan” gas CO2 (CCS) dengan aman ke 

dalam reservoir yang dinilai lebih baik dibandingkan dengan melepas ke atmosfir bumi. 

Gas CO2 yang berasal dari gas buang lebih banyak berasal dari industri, pabrik, kendaraan 

(Letty Bioletty et al, 2007).  Vegetasi merupakan salah satu jenis reservoir yang tergolong 

kedalam lingkungan alami bumi (vegetasi, tanah dan sedimentasi) (U.S Gelogical Survey, 

2008).  

Sebagai salah satu jenis reservoir, vegetasi memiliki kemampuan untuk menyerap 

CO2 dan memprosesnya menjadi O2 dan karbon yang disimpan dalam bagian tubuh 

vegetasi tersebut atau disebut dengan carbon sink (Ali S, 2012).  Jenis RTH yang ada di 

Kota Malang ialah berupa hutan kota, taman, makam, lapangan jalur hijau jalan, sempadan 

sungai, sempadan rel KA dan sempadan SUTT serta beberapa jalur hijau jalan seperti 

median dan boulevard jalan. Berdasarkan data dari Dinas Pertamanan Kota Malang, 

dibanding total wilayah Kota Malang yang mencapai 11.005,66 ha, luasan ruang terbuka 

hijau hingga kini hanya 1758,15 ha. Luasan tersebut berarti hanya 15,92 % dari total luas 

Kota Malang. Sedangkan kebutuhan RTH Kota Malang berdasarkan persentase luas 

wilayah Kota Malang adalah seluas 3.329,13 ha dengan rincian RTH Privat sebesar 

1.109,71 ha sedangkan untuk RTH Publik adalah 2.219,42 ha (Masterplan RTH Kota 

Malang tahun 2012 – 2032), uraian diatas mengindikasikan bahwa ketersediaan luasan 
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ruang terbuka hijau khususnya di Kota Malang masih sangat kurang sehingga 

membutuhkan penambahan ruang terbuka hijau sesuai dengan kebutuhan tersebut. 

Ruas jalan Jaksa Agung Suprapto dilengkapi dengan ruang terbuka hijau yang 

terdapat pada median dan jalur hijau jalan dengan berbagai vegetasi dengan jenis tegakan 

batang yang besar dan tinggi seperti pohon Trembesi (Samanea saman), Mahoni 

(Sweettiana mahagoni), angsana (Pterocarpus indicus) dan lain-lain yang sebagian 

difungsikan sebagai jalur hijau. Fungsi ruang terbuka hijau pada Jalan Jaksa Agung 

Suprapto yaitu sebagai vegetasi peneduh pada koridor jalan (Rencana Induk Penghijauan 

Kota Malang). Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat diketahui bahwa ruang terbuka 

hijau pada Jalan Jaksa Agung Suprapto memiliki potensi mengurangi emisi CO2. 

Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk tetap menjaga 

keseimbangan lingkungan dan kualitas udara akibat dari kegitan transportasi khususnya 

pada ruas Jalan Jaksa Agung Suprapto, diperlukan pengukuran jejak ekologis yang 

bersumber dari kegiatan transportasi pada jalan tersebut yang kemudian akan dibandingkan 

dengan kemampuan ruang terbuka hijau yang ada pada Jalan Jaksa Agung Suprapto dalam 

mengurangi emisi yang dihasilkan, sehingga dapat diketahui kebutuhan ruang terbuka 

hijau khususnya vegetasi yang dapat mengurangi emisi CO2 hasil dari kegiatan transportasi 

tersebut. Hasil tersebut nantinya dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 

rekomendasi pengembangan ruang terbuka hijau khususnya pada Jalan Jaksa Agung 

Suprapto Kota Malang. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah yang dapat diambil dalam penelitian Potensi 

Penyusutan Emisi CO2 oleh Vegetasi berdasarkan Jejak Transportasi Jalan Jaksa Agung 

Suprapto Kota Malang adalah :  

1. Jalan Jaksa Agung Suprapto Kota Malang pada tahun 2015 memiliki tingkat kinerja 

pelayanan jalan C (Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan) 

namun diprediksi akan mengalami peningkatan jumlah kendaraan dengan tingkat 

kinerja pelayanan jalan F (Arus yang terhambat, kecepatan rendah, volume diatas 

kapasitas, sering terjadi kemacetan pada waktu yang cukup lama) pada tahun 2022 

(Tatralok Kota Malang 2015) sehingga berpotensi mengakibatkan meningkatnya 

emisi gas buang kendaraan. Oleh karena itu diperlukan kajian mengenai jejak 

karbon yang bersumber dari kegiatan transportasi. 
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2. Terdapat Ruang Terbuka Hijau berupa median jalan dan jalur hijau pada Jalan 

Jaksa Agung Suprapto yang berpotensi mengurangi emisi CO2 melalui kemampuan 

daya serap vegetasi namun belum dimanfaatkan secara maksimal dikarenakan luas 

area tanam vegetasi hanya sekitar 47 % dari luas total lahan yang tersedia untuk 

ruang terbuka hijau. Selain itu, dalam 5 tahun terakhir tidak ada penambahan 

jumlah vegetasi (hasil wawancara, 2016) yang seharusnya dilakukan mengingat 

perkembangan transportasi pada jalan tersebut setiap tahunnya mengalami 

peningkatan. 

3. Belum adanya pendekatan kebutuhan RTH berbasis emisi gas buang dikarenakan 

perhitungan rencana Kebutuhan RTH di kota Malang pada saat ini dihitung dari 

berbagai pendekatan, diantaranya adalah berdasarkan presentasi luas wilayah, 

jumlah penduduk, kebutuhan Oksigen dan Kebutuhan air (Masterplan RTH Kota 

Malang 2012-2032). Pendekatan berbasis emisi CO2 sangat diperlukan mengingat 

vegetasi memiliki kemampuan untuk menyerap CO2 dan memprosesnya menjadi 

O2 dan karbon yang disimpan dalam bagian tubuh vegetasi tersebut atau disebut 

dengan carbon sink (Ali S, 2012), sehingga diperlukan penelitian mengenai hal 

tersebut 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka diperlukan adanya penelitian 

mengenai Potensi Penyusutan Emisi CO2 oleh Vegetasi berdasarkan Jejak Transportasi 

Jalan Jaksa Agung Suprapto Kota Malang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai dasar pertimbangan dalam pengembangan ruang terbuka hijau berdasarkan aspek 

ekologis yang ada pada Jalan Jaksa Agung Suprapto  Kota Malang. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Dalam Studi “Potensi Penyusutan Emisi CO2 oleh Vegetasi berdasarkan Jejak 

Transportasi Jalan Jaksa Agung Suprapto Kota Malang “terdapat beberapa rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana besaran emisi CO2 berdasarkan jejak transportasi Jalan Jaksa Agung 

Suprapto Kota Malang ? 

2. Seberapa besar kemampuan ruang terbuka hijau Jalan Jaksa Agung Suprapto Kota 

Malang terhadap penyerapan emisi CO2 ? 

3. Seberapa besar pengurangan emisi CO2 melalui penambahan  vegetasi dan 

pengurangan kendaraan pada Jalan Jaksa Agung Suprapto Kota Malang ? 
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1.4 Tujuan 

Studi mengenai “Potensi Penyusutan Emisi CO2 oleh Vegetasi berdasarkan Jejak 

Transportasi Jalan Jaksa Agung Suprapto Kota Malang” ini mengarah pada rekomendasi 

mengenai ruang terbuka hijau pada Jalan Jaksa Agung Suprapto  Kota Malang dengan 

tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Menghitung besaran emisi CO2 berdasarkan jejak transportasi Jalan Jaksa Agung 

Suprapto Kota Malang. 

2. Menganalisis kemampuan ruang terbuka hijau Jalan Jaksa Agung Suprapto Kota 

Malang terhadap penyerapan emisi CO2. 

3. Menganalisis seberapa besar pengurangan emisi CO2 melalui penambahan  vegetasi 

dan pengurangan kendaraan pada Jalan Jaksa Agung Suprapto Kota Malang. 

 

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan 

1.5.1 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi yang akan dibahas dalam studi “Potensi Penyusutan Emisi 

CO2 oleh Vegetasi berdasarkan Jejak Transportasi Jalan Jaksa Agung Suprapto Kota 

Malang” ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

A. Jejak Ekologis Transportasi yang merupakan salah satu dari metode atau 

pendekatan dalam jejak ekologis secara umum yang didalamnya terdapat beberapa 

komponen yaitu : 

1. Jejak fisik memiliki pengertian yaitu luasan atau area yang digunakan sebagai 

tempat kegiatan transportasi, yang dalam penelitian ini adalah berupa luas jalan 

Jaksa Agung Suprapto yang diperoleh dari panjang dikalikan dengan lebar jalan  

2. Jejak Energi dapat diartikan sebagai energi yang dikeluarkan dalam proses kegiatan 

transportasi tersebut yang diperoleh dari total panjang perjalanan kendaraan 

bermotor yang dinyatakan dalam kilometer per tahun dengan rata-rata effiesiensi 

bahan bakar (liter/km) yang akan menghasilkan total konsumsi bahan bahan bakar 

selama satu tahun perjalanan. Hasil konsumsi bahan bakar selama pertahun tersebut 

akan dikonversi sehingga menghasilkan Jejak transportasi atau jumlah lahan hijau 

total untuk menyerap emisi CO2 yang dihasilkan dari satu liter penggunaan bahan 

bakar tersebut 

Pada penelitian ini, tahapan perhitungan jejak ekologis transportasi yang digunakan 

ialah perhitungan jejak energi dimana dalam penelitian ini hanya bertujuan untuk 
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menghitung besaran emisi CO2 menggunakan hasil total konsumsi bahan bakar pada 

tahapan tersebut sehingga dalam penelitian ini tidak menggunakan tahapan jejak fisik. 

B. Kajian mengenai vegetasi pada ruang terbuka hijau yang berpotensi untuk 

mengurangi emisi CO2 yang dihasilkan berdasarkan Jejak Transportasi. Kajian ruang 

terbuka hijau dapat dilihat berdasarkan : 

1. Jenis Ruang Terbuka Hijau yang terdapat pada wilayah studi adalah berupa jalur 

hijau dan median jalan yang akan dikaji berdasarkan luasan ruang terbuka hijau 

untuk mengetahui ketersediaan  lahan ruang terbuka hijau Jalan Jaksa Agung 

Suprapto. 

2. Karakteristik vegetasi (stratum A,B,C) pada ruang terbuka hijau Jalan Jaksa Agung 

Suprapto yang meliputi jumlah, jenis dan jarak antar vegetasi untuk mengetahui 

kemampuan   penyerapan vegetasi terhadap CO2. 

C. Kajian mengenai pengurangan emisi CO2 oleh daya serap vegetasi dimana pada 

dasarnya pengurangan emisi CO2 oleh daya serap vegetasi merupakan bagian dari carbon 

sequestration yang diartikan sebagai proses pengurangan emisi karbon dengan tujuan agar 

emisi tersebut dapat disimpan di dalam bumi dan tidak terlepas ke atmosfer. berdasarkan 

urian diatas maka ruang lingkup pembahasan terkait dengan pengurangan emisi CO2 ialah : 

1. Proses carbon sequestration memiliki cangkupan yang global atau tidak dibatasi 

pada luasan suatu wilayah tertentu, namun merupakan sebuah kepatutan untuk 

mengurangi emisi CO2 pada suatu wilayah yang merupakan tempat sumber emisi. 

Oleh karena itu, sangat diperlukan pengurangan emisi CO2 kendaraan bermotor 

pada Jalan Jaksa Agung Suprapto dengan menggunakan daya serap vegetasi pada 

ruang terbuka hijau yang terdapat pada koridor jalan tersebut. 

2. Pengurangan emisi CO2 kendaraan bermotor merupakan selisih antara emisi CO2 

pertahun yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor yang melintas pada Jalan Jaksa 

Agung Suprapto dengan kemampuan daya serap vegetasi eksisting ruang terbuka 

hijau Jalan Jaksa Agung Suprapto terhadap CO2. 

1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang Lingkup wilayah studi yang diambil dalam penelitian ini adalah sepanjang 

koridor Jalan Jaksa Agung Suprapto  yang terletak di Kelurahan Samaan Kecamatan 

Klojen Kota Malang. Jalan tersebut lebih tepatnya terletak pada koordinat 7° 58' 22" LS, 

112° 37' 50" BT hingga 7° 57' 52" LS, 112° 38' 05" BT dengan panjang jalan 1366,98 

meter.  Batas wilayah penelitian disesuaikan dengan batas nama Jalan Jaksa Agung 

Suprapto yaitu dibatasi mulai dari persimpangan Jalan Jaksa Agung Suprapto – Jalan Jend. 
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Basuki Rahmat hingga persimpangan dengan Jalan Letjen Sutoyo. Sedangkan batas jalan 

kiri dan kanan ialah disesuaikan dengan batas ruang pengawasan jalan pada Jalan Jaksa 

Agung Suprapto. 

Adapun Batas - Batas wilayah studi yaitu berupa Jalan Jaksa Agung Suprapto  

adalah sebagai berikut : 

 Sebelah Utara  : Jalan Letjen Sutoyo 

 Sebelah Timur  : Kelurahan Samaan  

 Sebelah Barat  : Kelurahan Klojen 

 Sebelah Selatan  : Jalan Basuki Rahmat 

Berikut merupakan Gambar 1.1 yaitu peta wilayah studi Jalan Jaksa Agung 

Suprapto Kota Malang. 
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Gambar 1. 1  Peta Wilayah Studi
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1.6 Manfaat Penelitian 

Dilakukannya penelitian mengenai “Potensi Penyusutan Emisi CO2 oleh Vegetasi 

berdasarkan Jejak Transportasi Jalan Jaksa Agung Suprapto Kota Malang” diharapkan 

dapat memberikan masukan dan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya akademisi, 

pihak swasta, pihak pemerintah kota dan perencana Kota.  

 Bagi Akademisi 

Bagi kalangan akademisi,penelitian ini dapat digunakan sebagai model acuan 

dan ilmu pengetahuan mengenai Potensi Penyusutan Emisi CO2 oleh Vegetasi 

berdasarkan Jejak Transportasi Jalan Jaksa Agung Suprapto Kota Malang, selain 

itu juga dapat digunakan sebagai informasi dan acuan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 Bagi Swasta 

Pihak swasta yang dimaksud disini adalah pihak yang memiliki kegiatan di Jalan 

Jaksa Agung Suprapto  seperti perkantoran serta perdagangan dan jasa,dimana 

hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau rekomendasi 

dalam upaya untuk mengurangi dampak polusi udara misalnya dengan 

melakukan penanaman pohon pada ruang terbuka hijau privat pada masing 

masing guna lahan yang ada pada Jalan Jaksa Agung Suprapto. 

 Bagi Pemerintah Kota 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan atau rekomendasi dan 

bahan pertimbangan bagi instansi pemerintah yang terkait seperti Badan 

Lingkungan Hidup dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang 

dalam penyusunan rencana tata  ruang khususnya perencanaan mengenai Ruang 

Terbuka Hijau berdasarkan aspek ekologis. 

 Bagi Perencana Kota 

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi dalam pengambilan 

kebikajakan dan perencanaan tata ruang khususnya dalam perencanaan 

mengenai kebutuhan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Malang dilihat dari 

aspek ekologisnya. 
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1.7 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dari penelitian Potensi Penyusutan Emisi CO2 oleh 

Vegetasi berdasarkan Jejak Transportasi Jalan Jaksa Agung Suprapto Kota Malang terdiri 

dari  : 

Bab I :  Pendahuluan 

Berisi latar belakang penelitian Potensi Penyusutan Emisi CO2 oleh 

Vegetasi berdasarkan Jejak Transportasi Jalan Jaksa Agung 

Suprapto Kota Malang, identifikasi masalah ,rumusan masalah, 

tujuan penelitian, ruang lingkup pembahasan baik berupa ruang 

lingkup materi maupun ruang lingkup wilayah, kerangkan 

pemikiran, sistematika pembahasan dan manfaat penelitian  

Bab II :  Tinjauan Teori 

Mengemukakan tinjauan teori mengenai Ruang Terbuka Hijau, 

Transportasi, tinjauan pencemaran  udara dan jejak ekologis serta 

studi terdahulu yang digunakan dalam penelitian. 

Bab III :  Metodologi Peneltian  

Berisi metode kuantitatif yang digunakan untuk analisis Potensi 

Penyusutan Emisi CO2 berdasarkan Jejak Transportasi Jalan Jaksa 

Agung Suprapto melalui Kemampuan Penyerapan CO2 oleh 

Vegetasi yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, metode 

penelitian, kerangka analisis dan metode analisis 

Bab IV :  Hasil dan Pembahasan 

Berisikan penjabaran mengenai data data yang telah diperoleh dari 

hasil survei primer dan sekunder serta analisa data berdasarkan data 

tersebut untuk menjawab rumusan masalah penelitian 

Bab V : Berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian berdasarkan hasil 

dari analisis pada bab sebelumnya 
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1.8 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran 

Latar Belakang 

1. Kegiatan transportasi merupakan salah satu sumber pencemar udara yang diklasifikasikan 

sebagai sumber bergerak, (Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999). 

2. Emisi GRK dari sektor transportasi diperkotaan adalah sekitar 23% dari total emisi GRK 

dari seluruh sumber.(KLH,2014) 

3. Setiap bulannya terjadi penambahan kendaraan bermotor sebanyak 1.100 unit yang terdiri 

atas 900 sepeda motor dan 200 mobil yang berpotensi menghasilkan emisi gas buang seperti 

emisi karbon yang berkontribusi sangat nyata bagi pemanasan global (Farha, 2015) 

4. Vegetasi memiliki kemampuan untuk menyerap CO2 dan memprosesnya menjadi O2 dan 

karbon yang disimpan dalam bagian tubuh vegetasi tersebut atau disebut dengan carbon sink 

(Ali S, 2012) 

 

Identifikasi Masalah 

1. Jalan Jaksa Agung Suprapto Kota Malang pada tahun 2015 memiliki tingkat kinerja 

pelayanan jalan C namun diprediksi akan mengalami peningkatan jumlah kendaraan dengan 

tingkat kinerja pelayanan jalan F pada tahun 2022 (Tatralok Kota Malang 2015) sehingga 

berpotensi mengakibatkan meningkatnya emisi gas buang kendaraan. Oleh karena itu 

diperlukan kajian mengenai jejak karbon yang bersumber dari kegiatan transportasi 

2. Terdapat Ruang Terbuka Hijau berupa median jalan dan jalur hijau pada Jalan Jaksa Agung 

Suprapto yang berpotensi mengurangi emisi CO2 melalui kemampuan daya serap vegetasi 

namun belum dimanfaatkan secara maksimal dikarenakan luas area tanam vegetasi hanya 47 

% dari luas total lahan yang tersedia untuk ruang terbuka hijau. Selain itu, dalam 5 tahun 

terakhir tidak ada penambahan jumlah vegetasi (hasil wawancara, 2016) yang seharusnya 

dilakukan mengingat perkembangan transportasi pada jalan tersebut setiap tahunnya 

mengalami peningkatan 

3. Belum adanya pendekatan kebutuhan RTH berbasis emisi gas buang dikarenakan 

perhitungan rencana Kebutuhan RTH di kota Malang di hitung dari berbagai pendekatan, 

diantaranya adalah berdasarkan presentasi luas wilayah, jumlah penduduk, kebutuhan 

Oksigen dan Kebutuhan air (Masterplan RTH Kota Malang 2012-2032) 

Tujuan Penelitian 

1. Menghitung besaran emisi CO2 berdasarkan Jejak Transportasi Jalan Jaksa Agung Suprapto 

Kota Malang. 

2. Menganalisis kemampuan Ruang Terbuka Hijau Jalan Jaksa Agung Suprapto Kota Malang 

dalam penyerapan emisi CO2. 

3. Menganalisis  Seberapa besar pengurangan emisi CO2 melalui penambahan  vegetasi dan 

pengurangan kendaraan pada Jalan Jaksa Agung Suprapto Kota Malang  

Rekomendasi Pengurangann emisi CO2 oleh Vegetasi Jalan Jaksa Agung Suprapto Kota Malang 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana besaran emisi CO2 berdasarkan Jejak Transportasi  Jalan Jaksa Agung Suprapto 

Kota Malang? 

2. Seberapa besar kemampuan ruang terbuka hijau Jalan Jaksa Agung Suprapto Kota Malang 

dalam penyerapan emisi CO2 ? 

3. Seberapa besar pengurangan emisi CO2 melalui penambahan  vegetasi dan pengurangan 

kendaraan pada Jalan Jaksa Agung Suprapto Kota Malang ? 

4.  


