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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ruang Terbuka Hijau 
 

Ruang terbuka hijau kota merupakan bagian dari penataan 
ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung. 
Kawasan hijau kota terdiri atas pertamanan kota, kawasan hijau 
hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan 
olahraga, kawasan hijau pekarangan. Ruang terbuka hijau 
diklasifikasi berdasarkan status kawasan, bukan berdasarkan 
bentuk dan struktur vegetasinya (Fandeli, 2004). 

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 
1988 tentang penataan ruang terbuka hijau di Wilayah 
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 dasarnya tanpa 
bangunan. Dalam ruang terbuka hijau pemanfatannya lebih 
bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara 
alamiah ataupun budidaya tanaman seperti lahan pertanian, 
pertamanan, perkebunan dan sebagainya.  

Yunus (2008) menyatakan bahwa ruang terbuka hijau 
mempunyai arti yang lebih sempit dibandingkan dengan istilah 
ruang terbuka semata, karena pemakaian istilah hijau sudah 
mengacu pada fungsi tertentu. Istilah ruang terbuka mempunyai 
dua interpretasi, yaitu ruang terbuka yang di atasnya memang 
sudah ada sentuhan campur tangan manusia dan ruang terbuka 
yang di atasnya belum terdapat campur tangan manusia. Istilah 
yang dikenal untuk ruang terbuka pertama adalah man-made 
open space dan ruang terbuka terbuka kedua adalah natural 
open space. Beberapa contoh man-made open space antara lain 
kebun (gardens), padang golf (golf cources), lahan pertanian 
(agricultural lands), dan beberapa contoh mengenai natural open 
space antara lain hutan alami (natural forest land), gumuk pasir 
(sand dunes), padang rumput (grass land) (Yunus, 2008). 

Berdasarkan bobot kealamiannya, bentuk RTH dapat 
diklasifikasi menjadi (a) bentuk RTH alami (habitat liar/alami, 
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kawasan lindung) dan (b) bentuk RTH non alami atau RTH 
binaan (pertanian kota, pertamanan kota, lapangan olah raga, 
pemakaman; berdasarkan sifat dan karakter ekologisnya 
diklasifikasi menjadi (a) bentuk RTH kawasan (areal), dan (b) 
bentuk RTH jalur (koridor); berdasarkan penggunaan lahan atau 
kawasan fungsionalnya diklasifikasi menjadi (a) RTH kawasan 
perdagangan, (b) RTH kawasan perindustrian, (c) RTH kawasan 
permukiman, (d) RTH kawasan pertanian, dan (e) RTH kawasan-
kawasan khusus, seperti pemakaman, olah raga, alamiah. Status 
kepemilikan RTH diklasifikasikan menjadi RTH publik, yaitu RTH 
yang berlokasi pada lahan-lahan publik atau lahan yang dimiliki 
oleh pemerintah dan RTH privatatau non publik, yaitu RTH yang 
berlokasi pada lahan-lahan milik pribadi (Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum, 2008). 

Berdasarkan Undang-Undang Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 1 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka 
Hijau Kawasan Perkotaan pada Pasal 6 jenis RTHKP meliputi: 
1. taman kota; 
2. taman wisata alam; 
3. taman rekreasi; 
4. taman lingkungan perumahan dan permukiman; 
5. taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial; 
6. taman hutan raya; 
7. hutan kota; 
8. hutan lindung; 
9. bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah; 
10. cagar alam; 
11. kebun raya; 
12. kebun binatang; 
13. pemakaman umum; 
14. lapangan olah raga; 
15. lapangan upacara; 
16. parkir terbuka; 
17. lahan pertanian perkotaan; 
18. jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET); 
19. sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa; 
20. jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas 

dan pedestrian. 
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2.2 Permukiman 
 

Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan 
dan Permukiman, Rumah adalah bangunan yang berfungsi 
sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan 
keluarga, sedangkan perumahan adalah kelompok rumah yang 
berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan 
hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana 
lingkungan. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar 
fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman 
dapat berfungsi sebagaimana mestinya sedangkan sarana 
lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk 
penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial 
dan budaya. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di 
luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan 
maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat 
tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang 
mendukung perikehidupan dan penghidupan.  

Menurut Suparno, dkk. (2006) jenis perumahan yang 
ditawarkan oleh pihak pengembang kepada konsumen terdiri dari 
sebagai berikut ini. 
1) Perumahan sederhana, merupakan jenis perumahan yang 

biasanya diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan 
rendah dan mempunyai keterbatasan daya beli. Jenis 
perumahan ini memiliki fasilitas yang masih minim, hal ini 
dikarenakan pihak pengembang tidak dapat menaikkan harga 
jual bangunan dan fasilitas pendukung operasional seperti 
pada perumahan menengah dan mewah, di mana harga 
sarana dan prasarana perumahan dibebankan kepada 
konsumen. Perumahan sederhana biasanya terletak jauh dari 
pusat kota, hal tersebut dikarenakan harga tanah di sekitar 
pusat kota yang mahal sehingga tidak dapat dibebankan 
kepada konsumen.  

2) Perumahan menengah, merupakan jenis perumahan yang 
biasanya diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan 
menengah dan menengah ke atas. Jenis perumahan ini sudah 
dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang 
operasional, seperti pengerasan jalan, open space berikut 
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tamannya, jalan serta lampu taman dan lampu jalan, bahkan 
dilengkapi juga dengan fasilitas untuk olah raga seperti 
lapangan tenis. Perumahan menengah biasanya terletak tidak 
jauh dari pusat kota yang strategis letaknya terhadap berbagai 
fasilitas pendukung lain seperti pusat perbelanjaan, pusat 
pendidikan, pusat kegiatan pelayanan barang dan jasa.  

3) Perumahan mewah, merupakan jenis perumahan yang 
dikhususkan bagi masyarakat yang berpenghasilan tinggi. 
Jenis perumahan ini dilengkapi dengan sarana dan prasarana 
penunjang operasional yang sudah sangat lengkap, seperti 
pusat olah raga, taman dan fasilitas bermain, gedung 
pertemuan, pusat perbelanjaan, bahkan fasilitas rekreasi, hal 
tersebut dikarenakan penghuni rumah tersebut menginginkan 
kemudahan akses dan pelayanan sekitar perumahan yang 
cepat dan lengkap. Perumahan mewah biasanya hanya ada di 
kota-kota besar dimana lokasinya biasanya berada di pusat 
kota, karena konsumennya menginginkan kemudahan akses 
dan pelayanan sekitar perumahan yang serba instan dan 
lengkap.  
 

2.3 Kemampuan Tanaman dalam Menyerap Emisi CO2  

 

Tanaman membutuhkan CO2 untuk pertumbuhannya. 
Peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer antara lain akan 
merangsang proses fotosintesis, meningkatkan pertumbuhan 
tanaman dan produktivitasnya tanpa diikuti oleh peningkatan 
kebutuhan air (transpirasi). Fotosintesa umumnya terjadi pada 
semua tumbuhan hijau yang memiliki kloroplast atau pada semua 
tumbuhan yang memiliki zat warna. Secara umum proses 
fotosintesa adalah pengikatan gas Karbon dioksida (CO2) dari 
udara dan molekul air (H2O) dari tanah dengan bantuan energi 
foton cahaya tampak, akan membentuk gula Heksosa (C6H12O6) 
dan gas Oksigen (O2) sebagai berikut, 
6 CO2 + 6 H2O + (cahaya + klorofil) → C6H12O6+6 O2 …...…..(2-1) 
reaksi tersebut terurai menjadi 3 proses utama: pertama 
pembentukan O2 bebas, kedua reaksi NADP, dan ketiga 
pengubahan CO2 menjadi C6H12O6. Dua proses yang pertama 
membutuhkan energi cahaya, sedangkan proses yang ketiga 
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dapat berlangsung di dalam gelap (Kusuminingrum, 2008). 
Setiap tanaman memiliki kemampuan menyerap Karbon dioksida 
yang berbeda-beda, daftar kemampuan beberapa tanaman 
dalam menyerap Karbon dioksida dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Setiap tumbuhan mempunyai karakteristik yang berbeda 
dalam mengabsorpsi gas-gas tertentu di udara, sehingga dapat 
merupakan penyangga yang baik terhadap pencemaran udara 
(Putri, 2012). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 
2002, penyelenggaraan hutan kota lebih ditekankan kepada 
fungsinya yaitu, antara lain, sebagai penyerap Karbon dioksida, 
penghasil Oksigen, penyerap polutan (logam berat, debu, 
belerang), peredam kebisingan, pelestarian plasma nutfah, 
mendukung keanekaragaman flora, fauna dan keseimbangan 
ekosistem, penahan angin dan peningkatan keindahan. 

Menurut Putri (2012), selain menyerap CO2, tanaman juga 
berfungsi menghasilkan Oksigen untuk memenuhi kebutuhan 
manusia dalam proses pernafasan setiap harinya. Oksigen 
berperan dalam metabolisme tubuh manusia. Menurut Gratimah 
(2009), pada kedaan sehat manusia bernafas 
menghabiskan udara 360-540 liter tiap jam. Selama 1 jam CO2 
yang dihasilkan sebanyak 0,0396 kg CO2 atau setara 0,9504 
kg/hari. Perhitungan luasan RTH yang diperlukan untuk 
memenuhi kebutuhan Oksigen per harinya yaitu: 

𝐿𝑡 =
𝑃𝑡+𝐾𝑡+𝑇𝑡

(54)(0,9375)(2)
𝑚2……………………………………………. (2-1) 

dimana: 
Lt  = luasan RTH pada tahun ke t (m2) 
Pt  = jumlah kebutuhan Oksigen bagi penduduk pada tahun  

 ke t 
Kt  = jumlah kebutuhan Oksigen bagi kendaraan bermotor  

 pada tahun ke t 
Tt  = jumlah kebutuhan Oksigen bagi ternak pada tahun ke t 
54 = ketetapan yang menunjukkan bahwa 1 m2 luas lahan  

 menghasilkan 54 gram berat kering tanaman per hari 
0,9375 = ketetapan yang menunjukkan bahwa 1 gram berat  

 kering tanaman adalah setara dengan produksi 
 Oksigen 0,9375 gram 

2 = jumlah musim di Indonesia 
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Tabel 2.1 Kemampuan Tanaman Menyerap Karbon dioksida (CO2) 

No. Nama Lokal Nama Ilmiah 
Daya Serap CO2 

(kg/pohon/th) 

1 Trembesi Samanea saman 28448,39 
2 Cassia Cassia sp 5295,47 
3 Kenanga Canangium odoratum 756,59 
4 Pingku Dysoxylum excelsum 756,59 
5 Beringin Ficus benyamina 535,90 
6 Krey Payung Fellicium decipiens 404,83 
7 Matoa Pornetia pinnata 329,76 
8 Mahoni Swettiana mahagoni 295,73 
9 Saga Adenanthera pavoniana 221,18 

10 Bungkur Lagerstroema speciosa 160,14 
11 Jati Tectona grandis 135,27 
12 Nangka Arthocarpus heterophyllus 126,51 
13 Johar Cassia grandis 116,25 
14 Sirsak Annona muricata 75,29 
15 Puspa Schima wallichii 63,31 
16 Akasia Acacia auriculiformis 48,68 
17 Flamboyan  Delonix regia 42,20 
18 Sawo Kecik Manilkara kauki 36,19 
19 Tanjung Mimusops elengi 34,29 
20 Bunga merak Caesalpinia pulcherrima 30,95 
21 Sempur Dilena retusa 24,24 
22 Khaya Khaya anthotheca 21,90 
23 Merbau pantai Intsia bijuga 19,25 
24 Akasia Acacia mangium 15,19 
25 Angsana Pterocarpus indicus 11,12 
26 Asam kranji Pithecelobium dulce 8,48 
27 Sapu tangan Maniltoa grandiflora 8,26 
28 Dadap merah Erythena cristagalli 4,55 
29 Rambutan Nephelium lappaceum 2,19 
30 Asam Tamarindus indica 1,49 
31 Kempas Coompasia excelsa 0,20 

Sumber: Dahlan,2007 
Keterangan tabel berdasarkan nomor urut tanaman: 
Nomor 1-2: Sangat tinggi Nomor 11-16: Sedang 
Nomor 3-5: Tinggi  Nomor 17-24: Rendah 
Nomor 6-10: Agak tinggi Nomor 24-31: Sangat rendah 
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2.4 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) atau 
dalam bahasa Indonesia Panel Antar Pemerintah tentang 
Perubahan Iklim adalah badan internasional terkemuka untuk 
penilaian perubahan iklim. IPCC didirikan oleh United Nations 
Environment Programme (UNEP) dan World Meteorological 
Organization (WMO) pada tahun 1988 untuk memberikan 
informasi kepada dunia dengan pandangan ilmiah yang jelas 
tentang keadaan saat ini meliputi pengetahuan dalam perubahan 
iklim dan dampak lingkungan dan pengaruhnya pada sosial-
ekonomi. Pada tahun yang sama, Majelis Umum PBB 
mengesahkan tindakan dengan WMO dan UNEP bersama-sama 
membangun IPCC. IPCC adalah badan ilmiah di bawah naungan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). IPCC mengulas dan menilai 
informasi ilmiah, teknis dan sosial ekonomi terbaru di seluruh 
dunia yang relevan untuk memahami perubahan iklim. IPCC tidak 
melakukan penelitian apapun juga tidak memonitor data iklim 
terkait atau parameter-parameternya (IPCC, 2015). 

Ribuan ilmuwan dari seluruh dunia memberikan kontribusi 
pada pekerjaan IPCC atas dasar sukarela. Ulasan merupakan 
bagian penting dari proses IPCC, untuk memastikan penilaian 
obyektif dan lengkap informasi saat ini. IPCC bertujuan untuk 
mencerminkan berbagai pandangan dan keahlian. Sekretariat 
mengkoordinasikan semua pekerjaan IPCC dan berhubungan 
dengan Pemerintah. IPCC didirikan oleh WMO dan UNEP dan 
terletak di kantor pusat WMO di Jenewa. IPCC diberikan sesuai 
dengan UNEP, WMO serta aturan dan prosedur PBB, termasuk 
kode etik dan prinsip-prinsip etika (seperti yang dijelaskan dalam 
Etika PBB, Fungsi Etika WMO, Peraturan Staf dan 2012/07-
Pembalasan) (IPCC, 2015). 

IPCC adalah sebuah badan antar pemerintah. IPCC terbuka 
untuk semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) dan WMO. Saat ini 195 negara termasuk dalam anggota 
IPCC. Pemerintah berpartisipasi dalam proses review dan sesi 
pleno, di mana keputusan utama tentang program kerja IPCC 
diambil dan laporan diterima, diadopsi dan disetujui. Anggota Biro 
IPCC, termasuk ketua, juga terpilih selama sesi pleno. Karena 
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sifatnya ilmiah dan antar pemerintah, IPCC mewujudkan 
kesempatan unik untuk memberikan informasi ilmiah yang ketat 
dan seimbang untuk pengambil keputusan, dengan mendukung 
laporan IPCC, pemerintah mengakui otoritas konten ilmiah 
mereka. Karya organisasi karena itu kebijakan-kebijakan yang 
relevan dan belum netral, tidak pernah kebijakan-preskriptif 
(IPCC, 2015). 

 
2.5 Faktor Emisi 
 

Menurut Ismayanti, dkk (2011) faktor emisi adalah adalah 
nilai representatif yang menghubungkan kuantitas suatu polutan 
yang dilepaskan ke atmosfer dari suatu kegiatan yang terkait 
dengan sumber polutan. Faktor-faktor ini biasanya dinyatakan 
sebagai berat polutan dibagi dengan satuan berat, volume, jarak, 
atau lamanya aktivitas yang mengemisikan polutan (misalnya, 
partikel yang diemisikan gram per liter bahan bakar yang 
dibakar). Faktor emisi dapat juga didefinisikan sebagai sejumlah 
berat tertentu polutan yang dihasilkan oleh terbakarnya sejumlah 
bahan bakar selama kurun waktu tertentu. Definisi tersebut dapat 
diketahui bahwa jika faktor emisi suatu polutan diketahui, maka 
banyaknya polutan yang lolos dari proses pembakarannya dapat 
diketahui jumlahnya per satuan waktu. Sumber bergerak faktor 
emisi dapat dinyatakan dalam unit:  
1) gram/kilometer (g/km), gram menyatakan banyaknya 

pencemar yang akan diemisikan dan km menyatakan jarak 
tempuh kendaraan dalam waktu tertentu.  

2) gram/kilogram (g/kg), gram menyatakan banyaknya 
pencemar yang akan diemisikan dan kg menyatakan 
kuantitas bahan bakar yang digunakan.  

3) gram/joule (g/J), gram menyatakan banyaknya pencemar 
yang akan diemisikan dan Joule menyatakan energi yang 
digunakan.  
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2.6 Emisi CO2 pada Perumahan Perkotaan 
 

Menurut Kirby (2008) Karbon dioksida (CO2) adalah suatu 
gas penting dan dalam kadar yang normal sangat bermanfaat 
dalam melindungi kehidupan manusia di bumi. Komposisi ideal 
dari CO2 dalam udara bersih seharusnya adalah 314 ppm 
sehingga jumlah yang berlebihan di atmosfer bumi akan 
mencemari udara serta menimbulkan efek gas rumah kaca – 
GRK. Menurut Puslitbangkim (2006) Emisi CO2 berasal dari 
pembakaran bahan bakar fosil merupakan penyebab terbesar 
sekitar 50% dari efek GRK. Umumnya, pencemaran yang 
diakibatkan oleh emisi CO2 bersumber dari 2 (dua) kegiatan 
yaitu; alam (natural), dan manusia (antropogenik) seperti emisi 
CO2 yang berasal dari transportasi, sampah, dan konsumsi 
energi listrik rumah tangga. Emisi CO2 yang dihasilkan dari 
kegiatan manusia (antropogenik) konsentrasinya relatif lebih 
tinggi sehingga mengganggu sistem kesetimbangan di udara dan 
pada akhirnya merusak lingkungan dan kesejahteraan manusia 
(Yoshinori, et al., 2009). 

Kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang 
banyak terpusat di daerah perkotaan di Indonesia, telah 
menyebabkan naiknya populasi penduduk perkotaan (Budihardjo, 
2006). Naiknya populasi penduduk meningkatkan penggunaan 
bahan bakar fosil sebagai sumber timbulan emisi CO2 ke udara. 
Sejak tahun 1990 konsentrasi CO2 telah meningkat menjadi 350 
ppm naik sebesar 60 ppm dari tingkat yang ada di tahun 1850 
sebesar 290 ppm. Apabila digunakan asumsi konsumsi dan 
pertumbuhan ekonomi sama seperti saat ini maka diperkirakan 
pada tahun 2100 konsentrasi CO2 adalah sekitar 580 ppm. 
Industrialisasi dan urbanisasi disertai dengan gaya hidup 
berbagai kegiatan perkotaan manusia modern telah 
mempercepat kenaikan timbulan emisi CO2 di atmosfer. Pada 
dasarnya, penyumbang terbesar emisi CO2 perkotaan modern 
adalah berasal dari bahan bakar fosil yaitu dari penggunaan; 
pembangkit listrik, kendaraan, serta akitifitas pembakaran hutan 
melalui konversi lahan terutama di daerah tropis. Data tahun 
1989 menunjukkan sekitar 71 persen sampai dengan 89 persen 
dari keseluruhan perkiraan emisi CO2 sebesar 5,8 juta ton 
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sampai 8,7 juta ton berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, 
sementara antara 10 persen sampai 28 persen bersumber dari 
pembakaran hutan (Puslitbangkim, 2006). 

Di Indonesia, emisi CO2 dari sektor rumah tangga, tidak 
termasuk kendaraan pribadi, memberi sumbangan sebesar 11% 
dari keseluruhan emisi nasional. Besarnya timbulan emisi CO2 
yang bersumber dari energi akibat aktivitas domestik dalam 
rumah tangga sangat berkaitan erat dengan gaya hidup, budaya, 
pola kehidupan di rumah masing-masing individu ataupun 
kelompok masyarakat. Lebih jauh juga, emisi karbon yang 
berasal dari konsumsi energi rumah tangga atas penggunaan 
bahan bakar organik (fosil) dan listrik erat berhubungan dengan 
tingkat penghasilan masyarakat (Bhattacharyya dan Ghoshal, 
2010). 

 
2.7 Sistem Informasi Geografi 
 

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah suatu sistem yang 
menekankan pada unsur geografis, istilah geografis merupakan 
bagian dari spasial (keruangan) yang berarti persoalan tentang 
bumi : permukaan dua atau tiga dimensi. Istilah informasi 
geografis mengandung pengertian informasi mengenai tempat-
tempat yang terletak di permukaan bumi, dan informasi mengenai 
keterangan-keterangan (atribut) yang terdapat di permukaan 
bumi yang posisinya diberikan atau diketahui. SIG merupakan 
sistem komputer yang memiliki empat kemampuan berikut dalam 
menangani data yang bereferensi geografis : (a) masukan, (b) 
keluaran, (c) manajemen data (penyimpanan dan pemanggilan 
data), (d) analisis dan manipulasi data (Prahasta, 2005). 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem 
berbasis komputer yang didesain untuk mengumpulkan, 
mengelola, memanipulasi, dan menampilkan informasi spasial 
(keruangan) yakni informasi yang mempunyai hubungan 
geometrik dalam arti bahwa informasi tersebut dapat dihitung, 
diukur, dan disajikan dalam sistem koordinat, dengan data 
berupa data digital yang terdiri dari data posisi (data spasial) dan 
data semantiknya (data atribut). SIG dirancang untuk 
mengumpulkan, menyimpan dan menganalisis suatu obyek 
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dimana lokasi geografis merupakan karakteristik yang penting, 
dan memerlukan analisis yang kritis. Penanganan dan analisis 
data berdasarkan lokasi geografis merupakan kunci utama SIG. 
Oleh karena itu, data yang digunakan dan dianalisa dalam suatu 
SIG berbentuk data peta (spasial) yang terhubung langsung 
dengan data tabular yang mendefinisikan bentuk geometri data 
spasial. Misalnya apabila kita membuat suatu theme atau layer 
tertentu, maka secara otomatis layer tersebut akan memiliki data 
tabular yang berisi informasi tentang bentuk datanya (point, line 
atau polygon) yang berada dalam layer tersebut (Prahasta, 
2005). 


