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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ecological Footprint 

Istilah ini pertama kali dikemukakan  pada tahun 1992 oleh William Rees, seorang 

professor di University of British Columbia, Kanada. Analisis Ecological Footprint 

membandingkan kebutuhan manusia terhadap alam dengan kemampuan bergenerasi dan 

mencukupi kebutuhan manusia.  Hal ini dilakukan dengan mengevaluasi lahan dan perairan 

produktif yang dibutuhkan  untuk menghasilkan bahan yang konsumsi suatu populasi dan 

menyerap buangannya. Perhitungan ini seperti analisis siklus hidup dimana konsumsi energi, 

biomassa, bahan bangunan, air dan sumber daya lainnya yang dikonversi kedalam satuan 

luas lahan yang dinormalisasikan disebut globalhectare (gha). Ecological Footprint 

perkapita merupakan cara dari membandingkan konsumsi dengan gaya hidup dengan 

kemampuan alam untuk menyediakan kebutuhan konsumsi tersebut (Wackrnagel, 1996). 

Sejalan dengan pendapat tersebut, (Galli, et al;2012) menyatakan bahwa jejak 

ekologis dan biokapasitas adalah nilai-nilai yang dinyatakan dalam satuan yang saling 

terpisah dari suatu daerah yang diperlukan untuk menyediakan (regenerasi) layanan 

ekosistem setiap tahun seperti lahan pertanian untuk penyediaan makanan nabati dan produk 

serat, tanah penggembalaan dan lahan pertanian untuk produk hewan, lahan perikanan (laut 

dan darat), hutan untuk kayu dan hasil hutan lainnya, tanah serapan untuk mengakomodasi 

penyerapan karbon dioksida antropogenik (jejak karbon), dan wilayah terbangun (built-up 

area) untuk tempat tinggal dan infrastruktur lainnya. 

Berdasarkan pengertian tersebut, analisis ini mengkaji seberapa  besar suatu kawasan 

dapat menggunakan sumber daya yang disediakan secara lokal.  Analisis  ini dapat mendidik  

masyarakat  mengenai  daya dukung  lingkungan  dan konsumsi  yang berlebihan  dengan  

tujuan perubahan perilaku individu. 

2.1.1 Perhitungan Footprint 

Ecological  Footprint  adalah   suatu   sistem   pengukuran    terhadap   beban   yang 

diberikan oleh  populasi  tertentu  kepada  alam.  Hasil  ini menunjukkan   luas  lahan  yang 
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dibutuhkan untuk menyangga suatu tingkat tertentu  dari  konsumsi   sumber daya alam dan 

buangan limbah oleh populasi tersebut (Wackemagel, 1996).  Ecological Footprint 

mengukur penggunaan sumberdaya alam dalam  hubungan seberapa banyak lahan dan 

perairan produkif yang diperlukan untuk  menyangga suatu tingkat konsumsi tertentu. 

Demand  tersebut dapat dibandingkan   terhadap luas lahan dan perairan yang tersedia 

sebagai supply atau biocapacity untuk mendapatkan suatu ukuran kemampuan daya dukung 

lingkungan. Jika demand melebihi supply, maka hal ini menunjukkan bahwa  hasil  

pengukuran  tingkat konsumsi tersebut  tidaklah  dapat disangga oleh  lingkungan  hidup  

(not  environmentally sustainable) dalam jangka panjang atau juga sering disebut dengan 

Ecological Deficit (Wackernagel, 1996). 

Menurut Wackemagel, 1996 dalam untuk menghitung Ecological Footprint, area 

dan perairan produktif dibagi kedalam kategori empat tipe dasar, yaitu: 

a. Lahan Bioproduktif - lahan yang digunakan untuk memproduksi hasil pertanian, 

perkebunan, petemakan (penggembalaan), hutan, dan sebagainya. Fungsi lahan-

lahan ini umumnya dihitung terpisah. 

b. Perairan Bioproduktif - perairan yang diambil ikan dan makanan lautnya. 

c. Lahan Energi Fosil - area hutan ideal yang dibutuhkan untuk penyerapan emisi 

karbon untuk menstabilkan tingkat CO2 di atmosfer. 

d. Lahan Terbangun - area yang digunakan oleh infrastruktur, seperti bangunan dan 

jalan. Sekali di fungsikan, lahan tersebut tidak lagi berproduktif pada tahun 

tersebut. 

Untuk dapat membandingkan antara wilayah dengan kemampuan bio produktif, 

Ecological Footprint dinyatakan dalam global hectares (gha) (Wackemagel, 1996). Suatu 

global hectar ekuivalen dengan satu hektar dari area produktif secara hayati dengan 

produktifitas rata-rata dunia.  Ecological Footprint dirancang dalam upaya merekam dampak 

siklus kehidupan keseluruhan dari suatu populasi, wilayah, sektor, produk atau aktifitas 

tertentu yang ditunjukan dalam kaitannya dengan kegunaan dan kemampuan hayati terutama 

bumi. Sumber daya dalam hal ini dapat berasal dari manapun yaitu berasal dari lokal maupun 

non lokal. Penggunaan energi yang diperoleh dari bahan bakar fosil pada umumnya bahan 

bakar fosil dihitung dalam kaitan dengan emisi gas karbondioksida meskipun 

memungkinkan juga untuk menilai Ecological Footprint dari penggunaan energi dalam 

kaitan dengan lahan yang diperlukan untuk menghasilkan alternatif bahan bakar hayati 

secara berkelanjutan (Wackernagel, 1996). 
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Pada penelitian ini jenis ecological footprint yang diteliti hanya berupa footprint atau 

jejak yang dihasilkan pada kegiatan transportasi yaitu carbon up take land yang 

menggunakan perhitungan konsumsi bahan bakar fosil untuk menghitung kebutuhan lahan 

dalam menyerap emisi CO2 yang dihasilkan dari konsumsi bahan bakar tersebut. 

2.1.2 Pengertian Jejak Karbon 

Jejak karbon atau carbon footprint adalah ukuran dampak aktivitas manusia terhadap 

lingkungan, dan perubahan iklim tertentu. Hal ini terkait dengan jumlah gas rumah kaca 

yang dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pembakaran bahan bakar fosil untuk 

listrik, pemanasan dan transportasi dan hal lainnya. Jejak karbon merupakan jumlah total 

dari hasil emisi karbondioksida secara langsung maupun tidak langsung dan merupakan 

akumulasi dari penggunaan produk dalam kehidupan sehari-hari Wiedmann & Minx (2008). 

Satuan jejak karbon adalah ton setara CO2 (tCO2e) atau kg-setara-CO2 (kgCO2e). 

Jejak karbon dapat dihitung dengan beberapa cara. Pertama dengan melihat 

penggunaan bahan bakar fosil yang digunakan. Penggunaan tersebut berupa penggunaan 

bahan bakar fosil berupa minyak bumi atapun gas alam. Bahan bakar fosil tersebut secara 

langsung dapat menghasilkan karbondioksida (CO2). Kedua dengan melihat penggunaan 

listrik untuk keperluan sehari-hari. Aktivitas penggunaan listrik memproduksi sejumlah CO2 

yang berasal dari pembangkit listrik pemasok energi listrik yang dipakai. 

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa jenis jejak karbon dalam penelitian 

ini ialah jejak karbon yang  dihasilkan melalui kegiatan transportasi sehingga total emisi 

yang akan dihitung merupakan emisi yang bersumber dari emisi sisa gas buang kendaraan 

bermotor. 

 

2.2 Tinjauan Analisis 

2.2.1 Analisis Jejak Transportasi 

Jejak transportasi merupakan bagian dari analisa jejak ekologis. Jejak Transportasi 

mereduksi salah satu komponen dari jejak ekologis secara umum yaitu carbon up take land 

yang menggunakan perhitungan konsumsi bahan bakar fosil untuk menghitung kebutuhan 

lahan dalam menyerap emisi CO2 yang dihasilkan dari konsumsi bahan bakar tersebut. Emisi 

tersebut akan dikonversikan ke dalam jumlah lahan hijau (hektar) melalui tiga tahap (Chi 

dan Brian, 2005). 

A. Jejak Fisik 

Analisis Jejak Fisik  digunakan  untuk menghitung luasan tiap ruas ruas jalan yang 

merupakan langkah pertama dalam metodologi Jejak Transportasi. Perhitungan Jejak Fisik 
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dengan menggunakan luas jalan yang dilalui oleh kendaraan bermotor yaitu dengan 

mengalikan panjang dan lebar jalan. 

B. Jejak Energi 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui total konsumsi bahan bakar dan jumlah 

lahan hijau yang dibutuhkan untuk menyerap CO2 yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor 

. Jejak Energi merupakan perhitungan jumlah  lahan yang dibutuhkan menyerap emisi CO2 

yang dihasilkan melalui pembangunan, pemeliharaan, dan pengoperasian kinerja jalan. 

Perhitungan Jejak Energi adalah perkiraan jumlah bahan bakar yang dikonsumsi oleh 

penggunaan fasilitas dan kemudian mengkonversi angka areal hutan dengan menggunakan 

konversi CO2 rasio. Emisi CO2 kendaraan adalah produk dari jumlah panjang perjalanan per 

tahun dan  efisiensi bahan bakar kendaraan.  

Pada penelitian ini, analisis jejak transportasi adalah untuk menghitung konsumsi 

bahan bakar selama satu tahun yang termasuk kedalam tahapan jejak energi. Sehingga tidak 

menggunakan tahapan jejak fisik.  Hasil konsumsi bahan bakar fosil tersebut akan dikonversi 

menggunakan faktor konversi emisi bahan bakar untuk menghasilkan besaran Emisi CO2 

kendaraan bermotor. 

 

2.3 Tinjauan Transportasi 

2.3.1 Pengertian Transportasi 

Transportasi dapat diartikan sebagai usaha yang memindahkan, menggerakkan, 

menganggkut, atau mengalihkan suatu objek dari satu tempat ke tempat lain, dimana di 

tempat lain objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. 

(Fidel Miro, 2005), dalam pengertian lain transportasi diartikan sebagai usaha pemindahan 

atau pergerakan dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya dengan menggunakan suatu alat 

tertentu. Transportasi memiliki dimensi seperti lokasi (asal dan tujuan), alat (teknologi) dan 

keperluan tertentu (Miro,1997). Sistem transportasi selalu berhubungan dengan kedua 

dimensi tersebut, jika salah satu dari ketiga dimensi tersebut tidak ada maka bukanlah 

termasuk transportasi. Sedangkan (Khisty and Lall, 2003) menyatakan bahwa empat elemen 

utama transportasi adalah : 

a. Sarana perhubungan (link) : jalan raya atau jalur yang menghubungkan dua titik atau 

lebih. Pipa, jalur darat, jalur laut, dan jalur penerbangan juga dapat dikategorikan 

sebagai sarana perhubungan.  
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b. Kendaraan : alat yang memindahkan manusia dan barang dari satu titik ke titik 

lainnya di sepanjang sarana perhubungan. Contohnya mobil, bis, kapal, dan pesawat 

terbang.  

c. Terminal : titik-titik dimana perjalanan orang dan barang dimulai atau berakhir. 

Contoh : garasi mobil, lapangan parkir, gudang bongkar muat, dan Bandar udara.  

d. Manajemen dan tenaga kerja : orang-orang yang membuat, mengoperasikan, 

mengatur dan memelihara sarana perhubungan, kendaraan dan terminal.  

Keempat elemen di atas berinteraksi dengan manusia, sebagai pengguna maupun 

nonpengguna sistem, dan berinteraksi pula dengan lingkungan. Dari keempat elem diatas, 

yang akan menjadi fokus pada penelitian ini ialah elemen sarana perhubungan dan kendaraan 

dikarenakan wilayah studi yang berupa koridor jalan serta kendaraan yang melintasi jalan 

tersebut sebagai sumber emisi bergerak. 

2.3.2 Jalan 

Dalam Undang – undang nomor 38 tahun 2004 pasal 1 ayat 4 dikatakan bahwa jalan 

adalah prasarana transportasi darat yang meliputu bagian jalan ,termasuk bangunan 

pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas,yang berada pada 

permukaan tanah,di atas permukaan tanah,di bawah permukaan tanah atau air serta di atas 

permukaan air,kecuali jalan kereta api,jalan lori dan jalan kabel. 

Menurut Sakti A. Adisasmita (2012), sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan 

jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan primer merupakan 

sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk 

pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul 

jasa ditribusi yang terwujud dalam pusat-pusat kegiatan, sedang sistem jaringan jalan 

sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa 

untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. 

1. Jalan umum menurut fungsingnya dikelompokkan menjadi: 

a. Jalan arteri: jalan umum yang berfungsi melayani angkutanutama dengan ciri 

perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk 

dibatasi secara efisien. 

b. Jalan kolektor: jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau 

pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan 

jumlah jalan masuk dibatasi. 
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c. Jalan lokal: jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan 

ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk 

tidak dibatasi. 

d. Jalan lingkungan: jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan 

dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. 

2. Jalan umum menurut statusnya di bagi atas: 

a. Jalan nasional: merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jalan 

primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional 

serta jalan tol. 

b. Jalan provinsi: merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer 

yang menghubungkan ibukota propinsi dengan ibukota kabupaten/kota atau 

antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis propinsi. 

c. Jalan kabupaten: merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer 

yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar 

ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal serta jalan 

umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan 

jalan strategis kabupaten. 

d. Jalan kota: jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang 

menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, pusat pelayanan dengan 

persil, antar persil serta antar pusat permukiman yang berbeda dalam kota. 

e. Jalan desa: jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar 

permukiman di dalam desa serta jalan lingkungan. 

Lokasi penelitian yaitu Jalan Jaksa Agung suprapto termasuk kedalam fungsi jalan 

arteri sekunder  yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, 

kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien 

2.3.3 Kendaraan 

Kendaraan atau angkutan merupakan sebuah alat untuk mengangkut sesuatu dari 

tempat asal menuju tempat tujuan yang telah ditentukan. Dalam penerapan transportasi serta 

fungsinya, transportasi memiliki dua fungsi atau golongan atas pemanfaatannya, (Abbas 

Salim, 2002) yaitu : 

1. Angkutan Penumpang, angkutan ini digunakan untuk pengangkutan penumpang 

(manusia) seperti : Mobil/kendaraan pribadi/umum serta alat angkutan lainnya 

yang dapat dimanfaatkan serupa.  
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2. Angkutan Barang, selain kendaraan pribadi yang digunakan sebagai pengangkut 

penumpang, digunakan pula kendaraan untuk angkutan umum seperti bis, pesawat 

udara, kereta api, dan kapal laut. 

Jenis Kendaraan yang melintasi pada lokasi penelitian yaitu Jalan Jaksa Agung 

Suprapto ialah semua jenis kendaraan baik angkutan penumpang maupun angkutan barang 

sehingga untuk pengambilan data volume kendaraan ialah semua jenis kendaraan yang 

melintas. 

 

2.4 Pencemaran Udara Akibat Kendaraan Bermotor 

Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam 

udara yang menyebabkan perubahan susunan (komposisi) udara dari keadaan normal. 

Kehadiran bahan atau zat asing di dalam udara dalam jumlah tertentu serta berada di udara 

dalam waktu yang cukup lama, akan dapat mengganggu kehidupan manusia dan binatang. 

Bila keadaan seperti tersebut terjadi, maka udara telah tercemar dan kenyamanan hidup 

terganggu (Wardana, 2004). 

Menurut Peraturan Pemerintah No.41/1999, pencemaran udara adalah masuknya 

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

kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat yang menyebabkan 

udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Sumber pencemar udara dapat bersifat alami 

maupun antopogenik (aktivitas manusia). Menurut peraturan pemerintah No.41/1999, 

sumber pencemar terdiri atas 5 kelompok, yaitu : 

1. Sumber bergerak: sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat 

yang berasal dari kendaraan bermotor. 

2. Sumber bergerak spesifik: serupa dengan sumber bergerak namun berasal dari 

kereta api, pesawat terbang, kapal laut dan kendaraan berat lainnya. 

3. Sumber tidak bergerak: sumber emisi yang tetap pada suatu tempat. 

4. Sumber tidak bergerak spesifik: serupa dengan sumber tidak bergerak namun 

berasal dari kebakaran hutan dan pembakaran sampah. 

5. Sumber gangguan: sumber pencemar yang menggunakan media utara atau padat 

untuk penyebarannya. Sumber ini terdiri dari kebisingan, getaran, kebauan dan 

gangguan lain. 

Udara merupakan faktor yang penting dalam kehidupan, namun dengan 

meningkatnya pemakaian kendaraan bermotor, kualitas  udara  telah  mengalami perubahan. 

Udara yang dulunya segar, kini kering dan kotor. Perubahan lingkungan udara pada 
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umumnya disebabkan pencemaran udara, yaitu masuknya zat pencemar (berbentuk gas atau 

partikel kecil/aerosol) ke dalam udara (Moestikahadi,2001).  

Jenis sumber pencemaran udara yang akan diteliti pada penelitian ini tergolong 

kedalam sumber emisi bergerak dikarenakan sumber emisi pada lokasi penelitian yang tidak 

berkumpul pada sebuah titik karena berasal dari kendaraan bermotor yang melintasi Jalan 

Jaksa Agung Suprapto. 

 

2.5 Komposisi Gas Buang Kendaraan Bermotor 

Emisi gas buang adalah zat atau unsur hasil dari pembakaran di dalam ruang bakar 

yang dilepaskan ke udara yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor yang berasal dari 

penguapan tangki bahan bakar minyak (Thandjung, 2002). Berdasarkan Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 1995, emisi didefinisikan sebagai masuknya atau 

dimasukkannya zat, energi, dan atau komponen lain ke udara. 

Menurut Wardhana (2001), emisi gas buang kendaraan bermotor berdampak sangat 

luas bagi kehidupan makhluk hidup terutama manusia. Udara yang tercemar dapat 

meningkatkan berbagai jenis penyakit seperti ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Atas). 

Untuk jangka waktu yang panjang penurunan kualitas udara dapat menyebabkan kematian. 

Komposisi gas buang kendaraan bermotor yang dinyatakan dapat membahayakan kesehatan 

antara lain :  

1. Karbon Monoksida (CO) dapat mengurangi kadar oksigen dalam darah, dapat 

menimbulkan pusing, gangguan berpikir, penurunan refleks dan gangguan jantung  

2. Hidrokarbon (HC) dapat menyebabkan iritasi mata, pusing, batuk, mengantuk, 

bercak kulit, perubahan kode genetik, memicu asma dan kanker paru – paru. 

3. Oksida Nitrogen (NO) dapat menimbulkan iritasi mata, batuk, meningkatkan kasus 

asma, menimbulkan infeksi, saluran nafas, memicu kanker paru – paru, serta 

gangguan jantung dan paru. 

4. Oksida Sulfur (SO) dapat menimbulkan efek iritasi pada saluran nafas sehingga 

menimbulkan gejala batuk dan sesak nafas. 

5. Timbal (Pb) dapat meracuni sistem pembentukan darah merah sehingga dapat 

mengakibatkan beberapa hal antara lain, menimbulkan gangguan pembentukan sel 

darah merah, anemia, tekanan darah tinggi, mengurangi fungsi ginjal, reproduksi 

pria, menimbulkan penurunan kemampuan otak dan mengurangi kecerdasan. 

Tidak semua senyawa yang terkandung di dalam gas buang kendaraan bermotor 

diketahui dampaknya terhadap lingkungan selain manusia. Beberapa senyawa yang 
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dihasilkan dari pembakaran sempurna seperti CO2 yang tidak beracun, belakangan ini 

menjadi perhatian orang. Senyawa CO2 sebenarnya merupakan komponen yang secara 

alamiah banyak terdapat di udara. Oleh karena itu CO2 dahulunya tidak menepati urutan 

pencemaran udara yang menjadi perhatian lebih dari normalnya akibat penggunaan bahan 

bakar yang berlebihan setiap tahunnya. Pengaruh CO2 disebut efek rumah kaca dimana CO2 

diatmosfer dapat menyerap energi panas dan menghalangi jalanya energi panas tersebut dari 

atmosfer ke permukaan yang lebih tinggi. Keadaan ini menyebabkan meningkatnya suhu 

rata -rata di permukaan bumi dan dapat mengakibatkan meningginya permukaan air laut 

akibat melelehnya gunung-gunung es, yang pada akhirnya akan mengubah berbagai sirklus 

alamiah. 

Pada penelitian ini jenis gas buang kendaraan bermotor yang akan dikaji didalam 

penelitian ini ialah senyawa CO2 yang dihasilkan dari kendaraan bermotor melalui proses 

pembakaran bahan bakar kendaraan. 

 

2.6 Vegetasi 

2.6.1 Stratifikasi Vegetasi 

Stratifikasi diukur berdasarkan tinggi tegakan vegetasi. Klasifikasi tinggi tegakan 

vegetasi menurut Indriyanto (2006) adalah sebagai berikut:  

1. Stratum A : yaitu lapisan tajuk (kanopi) hutan paling atas yang memiliki tinggi 

tegakan ≥ 30 m  

2. Stratum B : yaitu lapisan tajuk kedua dari atas yang memiliki tinggi tegakan 20-30 

m  

3. Stratum C : yaitu lapisan tajuk ketiga dari atas yang memiliki tinggi tegakan 4-20 m  

4. Stratum D : yaitu lapisan tajuk keempat dari atas yang terdiri atas tumbuhan semak 

atau perdu yang memiliki tinggi tegakan 1-4 m. 

5. Stratum E : yaitu lapisan tajuk paling bawah yang terdiri dari tumbuhan penutup 

tanah yang tingginya 0-1 m 

Berdasarkan uraian diatas, dalam penelitian ini jenis vegetasi yang akan dikaji pada 

lokasi penelitian yaitu vegetasi dengan stratum A, B, dan C dikarenakan jenis vegetasi pada 

stratum tersebut memiliki fungsi sebagai penyerap CO2 yang baik jika dibandingkan dengan 

stratum vegetasi lainnya. 

2.6.2 Kemampuan serapan vegetasi terhadap Karbondioksida 

Pohon atau tanaman menjadi satu satunya makhluk hidup dan bahkan alat yang dapat 

menyerap gas karbondioksida untuk diubah menjadi oksigen. Seperti diketahui, 
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karbondioksida adalah salah satu gas rumah kaca yang prosentasenya terbesar di atmosfer 

bumi. Berikut merupakan tabel 2.1 yaitu daya serap beberapa jenis pohon terhadap 

korbondioksida menurut Beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan  dengan  menggunakan  

metode karbohidrat  diantaranya  oleh  Hariyadi  (2008),  Lailati  (2008),  Purwaningsih 

(2007), Mayalanda (2007) dan Sinambela (2007). 

Tabel 2. 1 Daya serap beberapa jenis pohon terhadap karbondioksida 

No Nama Ilmiah 
Daya rosot CO2/luas 

daun/jam 

Daya rosot 

CO2/helai 

daun/jam 

Daya rosot 

CO2/pohon/tahun 

(kg/pohon/tahun) 

1 Bouea macrophylla 1,063 388,200 557,000 

2 Dracontomelon dao 0,024 3,800 281,000 

3 Koopsia arborea 3,521 488,200 41633,000 

4 Cerbera odollam 1,726 172,300 4509,000 

5 Diospyros celebica 1,582 128,900 5166,000 

6 Diospyros macrophylla 0,723 83,400 246,000 

7 Eusideroxylon zwageri 1,166 214,900 9968,000 

8 Lansium domesticum 0,310 49,300 429,000 

9 Sandoricum koetjape 0,507 95,100 522,000 

10 Swietenia macrophylla 0,090 10,700 221,000 

11 Myristica fragrans 0,595 28,700 566,000 

12 Knema laurina 1,782 200,300 3713,000 

13 Pometia pinnata 0,487 101,400 11879,000 

14 Peronema canescens 0,395 41,900 1200,000 

15 Vitex coffasus 1,671 195,400 6151,000 

16 Canarium asperum 10,311 1,923,700 38964,000 

17 Altingia excelsa 8,808 247,900 35336,000 

18 Dryobalanops aromatica 5,817 172,700 34101,000 

19 Shorea pinanga 7,212 725,000 21897,000 

20 Vatica punciflora 5,537 603,300 12316,000 

21 Ceiba pentandra 4,085 535,500 8606,000 

22 Arthocarpus heterophyllus 4,434 213,900 4856,000 

23 Mimusops elengi 3,239 105,400 1703,000 

24 Alstonia scholaris 1,932 208,100 1474,000 

25 Bischofia javanica 1,881 99,000 1350,000 

26 Strelechocarpus burahol 1,226 76,700 1108,000 

27 Terminalia cattapa 1,490 472,800 756,000 

28 Mangifera foetida 0,850 95,200 638,000 

29 Aquilaria malaccensis 0,406 9,400 405,000 

30 Santalum album 0,155 1,100 4,000 

31 Delonix regia 2,510 303,000 4,409 

32 Cassia sp 2,920 197,000 8,478 

33 Intsia bijuga 1,130 260,000 1,098 

34 Tamarindus indica 0,600 1,000 0,364 

35 Koompasia exelsa 0,980 65,000 15,323 

36 Maniltoa browneodes 0,33 14,000 0,330 

37 Filicium decipiens 2,80 245,000 36,380 

38 Pometia pinnata 18,90 208,000 22,136 

39 Nephelium lappaceum 0,080 45,000 0,197 

40 Mimosops elengi 0,120 597,000 0,314 

41 Manilkara kauki 0,120 6,000 5,673 

42 Pterocarpus indicus 1,210 37,000 0,669 

43 Erytrina cristagalli 1,640 48,000 0,419 

44 Samanea saman 1,190 207,000 204,403 

45 Adenanthera pavonina 2,710 321,000 22,814 

46 Pithecelobium dulce 1,940 57,000 0,672 

47 Swietenia macrophylla 2,050 72,000 7,708 
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No Nama Ilmiah 
Daya rosot CO2/luas 

daun/jam 

Daya rosot 

CO2/helai 

daun/jam 

Daya rosot 

CO2/pohon/tahun 

(kg/pohon/tahun) 

48 Khaya anthoteca 1,440 43,000 1,865 

49 Disoxylum exelsum 1,320 794,000 306,143 

50 Ficus benjamina 0,550 286,000 1917,632 

51 Pterocarpus integra 0,220 30,000 10,513 

52 Cananga odorata 1,580 26,000 69,676 

53 Annona muricata 0,570 39,000 78,617 

54 Caesalpinia pulcherima 7,260 15,200,000 2,291 

55 Cassia grandis 3,800 37,000 3946,251 

56 Hopea mengarawan 0,009 2,000 0,660 

57 Carapa guineensis 0,055 99,200 52,251 

58 Arthocarpus heterophyllus 0,118 8,500 8,074 

59 Pterygota alata 0,133 86,400 55,380 

60 Dipterocarpus retusa 0,145 33,100 37,098 

61 Shorea selanica 0,171 22,100 47,355 

62 Pachira affinis 0,186 95,900 20,123 

63 Acacia mangium 0,251 29,000 23,255 

64 Sapium indicum 0,351 16,700 25,234 

65 Khaya senegalensis 0,434 156,200 128,327 

66 Hopea odorata 0,437 12,800 6,474 

67 Swietenia macrophylla 0,439 698,300 559,705 

68 Langerstroemia speciosa 0,531 297,700 245,034 

69 Swietenia mahagoni 0,611 346,200 452,530 

70 Trachylobium verrucossum 0,688 508,900 860,086 

71 Acacia auriculiformis 0,917 29,300 74,470 

72 Cinnamomum parthenoxylon 1,013 178,900 347,659 

73 Schima wallichii 1,511 97,200 96,871 

74 Tectona grandis 1,965 1,598,600 206,999 

75 Beilschiedia roxburghiana 3,308 436,600 677,312 

76 Strombosia zeylanica 5,362 440,100 2453,184 

77 Filicium decipiens 2,070 - 0,308 

78 Garcinia mangostana 6,670 - 1,850 

79 Gnetum gnemon 3,410 - 1,202 

80 Manilkara kauki 3,330 - 1,141 

81 Cassia fistula 1,100 - 0,185 

Sumber : (1) Hariyadi (2008). (2) Lailati (2008), (3) Purwaningsih (2007), (4)Mayalanda (2007), (5) 

Sinambela (2006) 

Kemampuan daya serap beberapa jenis vegetasi pada tabel 2.1 akan digunakan 

sebagai acuan untuk menghitung kemampuan serapan vegetasi pada jalan Jaksa Agung 

Suprapto. Peningkatan kualitas udara pada penelitian ini ialah dengan menyerap atau 

mengurangi emisi CO2 dengan menggunakan kemampuan vegetasi dalam menyerap CO2. 

 

2.7 Ruang Terbuka Hijau 

2.7.1 Fungsi Ekologis Ruang Terbuka Hijau 

Berdasarkan peraturan menteri Dalam Negeri No.1 tahun 2007 Tentang Penataan 

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, ruang terbuka hijau adalah ruang-ruang dalam 

kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk 

area memanjang/jalur dimana di dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka pada dasar 
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tanpa bangunan. Dalam ruang terbuka hijau pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau 

tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan perkebunan dan sebagainya. Sebenarnya tidak 

ada pengkhususan dalam pemilihan jenis tanaman yang sesuai pada suatu lokasi, namun 

demikian kondisi bio-geografi lingkungan secara alami telah menunjukan habitat berbagai 

jenis jenis tanaman (keanekaragaman hayati endemic/existing) yang paling tepat sebagai 

acuhan pemilihan tanaman untuk RTH sesuai tapak masing-masing. Kemudian barulah 

pertimbangan berdasar pola pengalaman akan kesesuaian bentuk dan fungsi (form follows 

function) wujud arsitektural tanaman tanaman tersebut,hendaknya dijadikan dasar pemilihan 

selanjutnya (Dirjen Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, 2006) 

Dalam intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1998 tentang penataan RTH 

di wilayah perkotaan terdapat kriteria jenis vegetasi yang disesuaikan dengan jenis 

peruntukan lahan., namun perlu diingat bahwa pemilihan jenis tanaman pelindung bagi RTH 

kota tentu akan berlainan antar berbagai kota di Indonesia karena sangat tergantung pada 

kondisi ekosistem setempat. 

Menurut Permen PU nomor 5 tahun 2008 mengenai Pedoman Penyediaan dan 

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, fungsi utama (intrinsik) yaitu 

fungsi ekologis Ruang terbuka Hijau adalah : 

a. Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara 

(paru-paru kota) 

b. Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat 

berlangsung lancar 

c. Sebagai peneduh 

d. Produsen oksigen 

e. Penyerap air hujan 

f. Penyedia habitat satwa 

g. Penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta 

h. Penahan angin. 

Fungsi Ekologis ruang terbuka hijau pada lokasi penelitian ialah sebagai penyerap 

polutan media udara sehingga pada penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai 

pengurangan dampak dari emisi CO2 di udara oleh kemampuan daya serap ruang terbuka 

hijau. 

2.7.2 Pedoman Perencanaan Ruang Terbuka Hijau di Indonesia 

Pedoman yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah Permen PU nomor 

5 tahun 2008 mengenai Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di 
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Kawasan Perkotaan. Berdasarkan Peraturan tersebut Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah 

area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, 

tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja 

ditanam. Sedangkan menurut peraturan tersebut, tujuan penyelenggaraan RTH adalah : 

1. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air. 

2. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan 

alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat. 

3. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman 

lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. 

Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, 

kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, 

lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jaur hijau jalan.  Dilihat dari fungsi RTH dapat 

berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi. Secara struktur ruang, RTH dapat 

mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologis 

yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan. Dari segi kepemilikan, RTH dibedakan 

ke dalam RTH publik dan RTH privat. 

A. Arahan Penyediaan RTH Jalur Hijau Jalan 

Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 

20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan kelas jalan. Untuk menentukan 

pemilihan jenis tanaman, perlu memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu fungsi tanaman dan 

persyaratan penempatannya. Disarankan agar dipilih jenis tanaman khas daerah setempat, 

yang disukai oleh burung-burung, serta tingkat evapotranspirasi rendah. Contoh tata letak 

jalur hijau jalan bisa dilihat pada gambar 2.1 

 

Gambar 2. 1 Contoh Tata Letak Jalur Hijau Jalan 
Sumber : Permen PU nomor 5 tahun 2008 

B. Arahan Penyediaan RTH Pulau Jalan dan Median Jalan 
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Taman pulau jalan adalah RTH yang terbentuk oleh geometris jalan seperti pada 

persimpangan tiga atau bundaran jalan. Sedangkan median berupa jalur pemisah yang 

membagi jalan menjadi dua lajur atau lebih. Median atau pulau jalan dapat berupa taman 

atau non taman. Dalam pedoman ini dibahas pulau jalan dan median yang berbentuk 

taman/RTH 

1. Pada jalur tanaman tepi jalan 

a. Peneduh 

1) ditempatkan pada jalur tanaman (minimal 1,5 m dari tepi median) 

2) percabangan 2 m di atas tanah 

3) bentuk percabangan batang tidak merunduk 

4) bermassa daun padat 

5) berasal dari perbanyakan biji 

6) ditanam secara berbaris 

7) tidak mudah tumbang. 

Contoh jenis tanaman: 

1) Kiara Payung (Filicium decipiens) 

2) Tanjung (Mimusops elengi) 

3) Bungur (Lagerstroemia floribunda) 

Berikut  merupakan contoh ilustrasi jalur tanaman tepi peneduh dapat dilihat pada 

gambar 2.2 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gambar 2. 2 Gambar Jalur Tanaman Tepi Peneduh 
Sumber : Permen PU nomor 5 tahun 2008 

b. Penyerap polusi udara 

1) Terdiri dari pohon, perdu/semak 
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2) Memiliki kegunaan untuk menyerap udara 

3) Jarak tanam rapat 

4) Bermassa daun padat. 

Contoh jenis tanaman: 

1) Angsana (Ptherocarphus indicus) 

2) Akasia daun besar (Accasia mangium) 

3) Oleander (Nerium oleander) 

4) Bogenvil (Bougenvillea Sp) 

5) Teh-tehan pangkas (Acalypha sp) 

Berikut merupakan contoh ilustrasi jalur tanaman tepi penyerap polusi udara dapat 

dilihat pada gambar 2.3 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 3 Gambar Jalur Tanaman Tepi Penyerap Polusi Udara 
Sumber : Permen PU nomor 5 tahun 2008 

C. Kriteria Vegetasi untuk Taman Pulau Jalan dan Median Jalan, dan RTH Jalur Pejalan 

Kaki 

Kriteria untuk jalur hijau jalan adalah sebagai berikut: 

1. Aspek silvikultur: 

a) Berasal dari biji terseleksi sehat dan bebas penyakit 

b) Memiliki pertumbuhan sempurna baik batang maupun akar 

c) Perbandingan bagian pucuk dan akar seimbang 

d) Batang tegak dan keras pada bagian pangkal 

e) Tajuk simetris dan padat 

f) Sistim perakaran padat. 
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2. Sifat biologi: 

a) Tumbuh baik pada tanah padat 

b) Sistem perakaran masuk kedalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan 

c) Fase anakan tumbuh cepat, tetapi tumbuh lambat pada fase dewasa 

d) Ukuran dewasa sesuai ruang yang tersedia 

e) Batang dan sistem percabangan kuat 

f) Batang tegak kuat, tidak mudah patah dan tidak berbanir 

g) Perawakan dan bentuk tajuk cukup indah 

h) Tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap 

i) Ukuran dan bentuk tajuk seimbang dengan tinggi pohon 

j) Daun sebaiknya berukuran sempit (nanofill) 

k) Tidak menggugurkan daun 

l) Daun tidak mudah rontok karena terpaan angin kencang 

m) Saat berbunga/berbuah tidak mengotori jalan 

n) Buah berukuran kecil dan tidak bisa dimakan oleh manusia secara langsung 

o) Sebaiknya tidak berduri atau beracun 

p) Mudah sembuh bila mengalami luka akibat benturan dan akibat lain 

q) Tahan terhadap hama penyakit 

r) Tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri 

s) Mampu menjerap dan menyerap cemaran udara 

t) Sedapat mungkin mempunyai nilai ekonomi 

u) Berumur panjang. 

Pedoman terkait mengenai perencanaan ruang terbuka hijau di Indonesia dapat 

digunakan sebagai acuan dalam menyusun rekomendasi penyusutan emisi CO2 oleh vegetasi 

dalam penelitian ini. 

2.7.3 Kebijakan Perencanaan Ruang Terbuka Hijau  Kota Malang 

Kebijakan penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kota Malang adalah untuk 

kelestarian keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur 

lingkungan sosial dan budaya. Penyediaan dan pemanfaatan fungsi RTH kota sebagai upaya 

untuk memperbaiki, menjaga iklim mikro, nilai estetika, meresapkan air, menciptakan 

keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota, sedangkan strategi penyediaan dan 

pemanfaatan RTH di Kota Malang adalah sebagai berikut: 

a. Untuk jalur hijau yang ada di jalan-jalan utama Kota Malang difungsikan sebagai 

RTH yang mempunyai fungsi utama sebagai paru-paru kota (mengurangi polusi 
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udara dan suara) dan juga sebagai estetika dengan memberi tanaman bunga yang 

sesuai dengan ekologis lingkungannya supaya Malang sebagai kota bunga 

kelihatan keberadaanya. 

b. Untuk kawasan konservasi yang ada di bantaran sungai di Kota Malang 

difungsikan juga sebagai RTH yang berfungsi untuk menjaga lingkungannya 

terutama erosi, dan juga difungsikan sebagai taman kota dan daerah peresapan air. 

c. Untuk kawasan-kawasan yang merupakan daerah aliran air (tangkapan air) 

terutama pada musim hujan diupayakan sebagai RTH yang berfungsi sebagai 

daerah peresapan air. 

d. Perlu dibuat taman-taman kota baik yang sifatnya aktif maupun pasif. 

e. Dibuatnya buffer zone (kawasan penyangga) terutama antara kawasan industri 

berdekatan dengan kawasan permukiman. 

f. Pengembangan hutan kota selain hutan kota yang ada dan dipertahankan 

keberadaanya. 

g. Pengembangan kawasan pasar kuliner di daerah Pasar Besar. 

h. Makam yang ada di Kota Malang selain difungsikan sebagai fasilitas umum, juga 

difungsikan sebagai RTH untuk peresapan air dan lainnya. Terkait dengan ini 

untuk makam Sukun disarankan sebagai hutan kota untuk menambah hutan kota 

yang ada di Kota Malang. Untuk itu perlu adanya studi lebih lanjut mengenai hal 

ini terutama dampak positip dan negatif mengenai peralihan fungsinya. 

i. Pengembangan konsep “Malang Kota Bunga” dapat dilakukan dengan cara 

pembuatan pot bunga sepanjang jalan utama, jalan kampung/perumahan, 

melakukan kontrak kerjasama dengan investor/swasta misalnya pembuatan taman 

seperti yang ada di Jalan Bandung- Jalan Veteran, atau dengan membuat taman 

bunga mulai dari pengelolaan tanahnya, pembibitan sampai perawatannya hingga 

jadi bunga disekitar bantaran sungai tanpa mengabaikan fungsi utamanya untuk 

menjaga lingkungannya (erosi). 

j. Ruang Terbuka Hujau (RTH) yang ada sekarang keberadaanya tetap 

dipertahankan dan dihindari peralihan fungsi maupun pemanfaatan selain  RTH. 

Kebijakan yang terkait mengenai perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Malang 

dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun rekomendasi penyusutan emisi CO2 oleh 

vegetasi dalam penelitian ini sehingga rekomendasi dapat diaplikasikan dengan tepat pada 

lokasi penelitian. 

 



29 
 

 
 

2.8 Studi Terdahulu 

Dalam penelitian ini peneliti juga mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan dengan topik atau tema yang masih  berhubungan dengan judul penelitian yaitu 

“Potensi Penyusutan Emisi CO2 oleh Vegetasi berdasarkan Jejak Transportasi Jalan Jaksa 

Agung Suprapto Kota Malang” sehingga diharapkan metode maupun tahapan analisisnya 

dapat dijadikan refrensi dalam melakukan penelitian ini. Daftar studi terdahulu dapat dilihat 

pada tabel 2.2 dibawah ini
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Tabel 2. 2 Studi Terdahulu 

No Judul dan Nama Peneliti Tujuan Variabel Metode Analisis Output Perbedaan 

1 Analisis Kemampuan 

Ruang Terbuka Hijau 

dalam Mereduksi 

Konsentrasi CO2 dari 

Kontribusi Kendaraan 

Bermotor di Kampus USU 

Medan 

Oleh : Irwansyah Banurea, 

Rahmawaty, Yunus 

Afiffudin,2015 

Menentukan besar 

potensi daya serap CO2 

oleh ruang terbuka hijau 

dan potensi emisi CO2 

yang terbentuk akibat 

kendaraan bermotor di 

kampus USU Medan 

Potensi daya serap 

CO2 oleh RTH 

 

Analisis daya serap 

tanaman terhadap CO2 

 Beban emisi yang 

dihasilkan oleh 

kendaraan bermotor 

di kampus USU 

Medan 

 Potensi daya serap 

CO2 oleh RTH di 

kampus USU Medan 

 Sisa beban emisi 

yang tidak terserap 

RTH di kampus USU 

Medan 

 Lokasi penelitian  

 Metode analisis 

dalam menghitung 

emisi karbon yang 

dihasilkan kendaraan  

Potensi emisi CO2  

kendaraan bermotor 
 Analisis Volume lalu 

lintas 

 Analisis panjang jalan 

 Analisis konsumsi 

bahan bakar 

 Analisis beban emisi 

2 Carbon Footprint Tarikan 

Universitas Brawijaya 

Malang 

Oleh : Kartika Eka Sari, 

Christina Meidiana, Ismu 

Rini Dwi Ari, Mustika 

Anggraeni,2014 

Mengetahui Jejak 

Transportasi di 

Universitas Brawijaya 

Kota Malang. 

Jejak Fisik  Analisis Luas Jalan   Jejak Fisik tarikan 

Universitas 

Brawijaya 

 Jejak Energi tarikan 

Universitas 

Brawijaya 

 Jejak Transportasi 

tarikan Universitas 

Brawijaya 

 Lokasi Penelitian 

 Tidak terdapat 

analisis mengenai 

Ruang terbuka Hijau 

Jejak Energi  Analisis volume 

kendaraan  

 Analisis panjang 

perjalanan per tahun 

 Analisis efisiensi 

bahan bakar 

Jejak Transportasi  Analisis Jejak Fisik  

 Analisis Jejak Energi 

3 Sustainable Transport 

Planning: Estimating the 

Ecological 

Footprint of Vehicle 

Travel in Future Years 

Oleh : Guangqing Chi and 

Brian Stone Jr,2005 

Memperkirakan jejak 

ekologis kendaraan 

bermotor di masa yang 

akan datang 

Jejak Fisik Analisis Luas Jalan  Jejak Fisik 

 Jejak Energi 

 Pemetaan Jejak 

Transportasi 

 Proyeksi Jejak 

Transportasi 

 Lokasi Penelitian 

 Lebih membahas 

mengenai proyeksi di 

masa yang akan 

datang,tidak terdapat 

analisis mengenai 

Ruang terbuka Hijau 

 

 

 

 

Jejak Energi  Analisis volume 

kendaraan  

 Analisis panjang 

perjalanan per tahun 

 Analisis konstruksi 

dan perawatan jalan 

 Analisis produktivitas 

hutan lokal 

Zona penyangga Analisis buffer zona 

penyangga 

Perkiraan Jejak 

Transportasi 

Analisis Regresi Linier 
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4 Valuasi Ekonomi RTH 

Median Jalan Ahmad Yani 

– Jalan Basuki Rahmat 

Kota Malang Berdasarkan 

Penyerapan 

Karbondioksida 

Oleh : Wenis Normalita 

Karina Devi, Dian Kusuma 

Wardhani, Mustika 

Anggraeni, 2015 

Kelayakan ekonomi dari 

pembangunan RTH 

median jalan Kota 

Malang Berdasarkan 

perbandingan antara nilai 

manfaat dari penyerapan 

karbondioksida 

 Biomassa RTH 

 Kemampuan 

Penyerapan CO2 

vegetasi 

 Manfaat 

penyerapan CO2 

dalam rupiah 

 NPV 

 IRR 

 BCR 

 PBP 

 Estimasi Biomassa 

Vegetasi berdasarkan 

Berat Kering 

 Estimasi Kemampuan 

Penyerapan CO2 

vegetasi 

 Konversi kemampuan 

penyerapan CO2 

vegetasi ke dalam 

rupiah 

 Perhitungan NPV 

 Perhitungan IRR 

 Perhitungan BCR 

 Perhitungan PBP 

 Biomassa Vegetasi 

RTH Median Jalan 

 Kemampuan 

Penyerapan CO2 

vegetasi RTH Median 

Jalan 

 Nilai Manfaat dari 

Penyerapan CO2 

Vegetasi RTH 

Median Jalan dalam 

rupiah 

 Kelayakan ekonomi 

RTH Median Jalan 

Kota Malang  

 Metode dalam 

menghitung 

kemampuan 

penyerapan CO2 

menggunakan 

pendekatan biomassa 

 Tujuan penelitian 

 Output penelitian 
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2.9 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 4 Kerangka Teori 
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