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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 
 
Penelitian ini dilakukan mulai bulan Januari 2016 sampai Mei 

2016 di Perumahan Sawojajar 1 Kecamatan Kedung Kandang 
Kota Malang yang secara geografis berada di antara112,06° – 
112,07° Bujur Timur dan 7,06° – 8,02° Lintang Selatan.Lokasi 
penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 
Sumber: Google Map, 2015 

Gambar 3.1 Peta Kawasan Perumahan Sawojajar 1 
 

3.2 Alat dan Bahan 
 
Penelitian ini digunakan data primer, sekunder, serta spasial 

dan diolah menggunakan teknologi spasial.Adapun alat dan 
bahan tersebut meliputi. 

 
3.2.1 Bahan 
 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa data-data 
yang sekaligus dijadikan parameter pengamatan.Adapun bahan 
yang digunakan untuk penelitian sebagai berikut. 
1. Data jumlah penduduk per kelurahan yang didapat dari 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. 
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2. Data jenis dan jumlah pohon pelindung serta luas perdu 
pada RTH privat dengan survey lapangan. 

3. Data jenis dan jumlah pohon pelindung serta luas perdu 
pada RTH publik dengan sumber data dari Dinas Pekerjaan 
Umum divisi pertamanan Kota Malang. 

4. Data kepadatan lalu lintas di Perumahan Sawojajar yang 
didapatkan dari survey lapangan. 

5. Data penggunaan bahan bakar rumah tangga (LPG atau 
minyak tanah). 

6. Data jumlah industri dari Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan. 

7. Peta administrasi dan peta Land Use existing Perumahan 
Sawojajar yang didapatkan dari BAPPEDA Kota Malang. 

8. Informasi tambahan mengenai Perumahan Sawojajar dari 
Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan 
Kota Malang. 

 
3.2.2 Alat 
 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam 
yaitu alat untuk pengambilan data dan alat untuk mengolah dan 
menganalisa data. Alat yang digunakan untuk pengambilan data 
lapangan berupa stopwatch,formulir survey, jam digital, alat tulis, 
kamera, meteran, tali, dan angket. Alat yang digunakan untuk 
mengolah dan menganalisa data yaitu PC berupa software 
Microsoft Office Excel untuk perhitungan dan aplikasi GIS 
(Arcview 3.3) untuk menampilkan, memanipulasi, serta 
mengubah data SIG. 

 
3.3 Metode Penelitian 

 
Penelitian ini digunakan metode deskriptif kuantitatif serta 

metode spasial.Metode deskriptif kuantitatif digunakan untuk 
menggambarkan besarnya emisi CO2 serta daya serap RTH 
yang telah dihitung. Metode spasial dengan jenis operasinya 
berupa overlay spasial serta analisisnya berupa analisis spasial 
di gunakan untuk menggambarkan serta membandingkan 
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kesesuaian antara sebaran emisi CO2 dan RTH berdasarkan 
daya serap CO2 di Perumahan Sawojajar. 

 
3.4 Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

 
Tahapan penelitian terdiri dari persiapan, survei 

pendahuluan, identifikasi, pengumpulan data, pengolahan data, 
analisa data, penarikan kesimpulan, serta rekomendasi 
penelitian. Secara ringkas tahapan penelitian dapat dilihat pada 
Gambar 3.2. 

 
3.4.1 Persiapan 

 
Perumusan hal-hal penting yang harus dilakukan sebelum 

memulai pengerjaan skripsi.Tahap ini bertujuan untuk 
mengefektifkan waktu dan pekerjaan. Beberapa kegiatan meliputi 
penentuan judul skripsi, pembuatan proposal, pengurusan 
administrasi berupa surat menyurat, serta seminar proposal. 

 
3.4.2 Studi Pustaka 

 
Pencarian serta pengumpulan referensi yang digunakan 

dalam penulisan skripsi yang dijadikan sebagai landasan teori. 
Referensi yang dikumpulkan meliputi pengertian Ruang Terbuka 
Hijau dan permukiman, kemampuan tanaman dalam menyerap 
emisi CO2, IPCC, Faktor Emisi, emisi CO2 pada perumahan 
perkotaan, serta Sistem Informasi Geografi.  

 
3.4.3 Survei Pendahuluan 

 
Survei pendahuluan tempat penelitian atau pengamatan 

awal secara visual lokasi studi. Tahap ini bertujuan mengetahui  
kondisi di lapangan. 
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Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian 
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3.4.4 Identifikasi 
 

Kelanjutan dari survei pendahuluan, identifikasi bertujuan 
untuk mengetahui permasalahan awal.Permasalahan awal ini 
digunakan sebagai dasar penyusunan atau latar belakang 
penelitian. 

 
3.4.5 Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan 
semua data mentah yang akan digunakan dalam analisa selama 
penelitian. Tahap ini terdiri dari identifikasi jenis data dan 
perumusan metode pengambilan data. 

 
3.4.6 Identifikasi Jenis Data 

Tahap ini bertujuan untuk merumuskan dan mengidentifikasi 
jenis data yang dibutuhkan dalam analisa. Adapun jenis data 
yang dibutuhkan antara lain. 
1. Data Primer 

Data primer yang dibutuhkan berupa data: 
a. data traffic counting kendaraan bermotor, 
b. penggunaan bahan bakar RT, 
c.  jumlah penghuni rumah untuk perhitungan emisi dari saptic 

tank, 
d. jumlah & jenis vegetasi RTH privat, 
e. jumlah & jenis vegetasi RTH publik, 
f. luasan perdu RTH privat, dan 
g. luasan perdu RTH publik. 
2. Data Sekunder 

Data sekunder yang dibutuhkan berupa data: 
a. jumlah penduduk untuk mengetahui emisi CO2 dari respirasi, 
b. jumlah industri, 
c. peta administrasi, dan 
d. petaLand Use eksisting. 

 
3.4.5.1 Perumusan Metode Pengambilan Data 

 
Tahap pengambilan data khususnya data primer digunakan 

beberapa metode, antara lain sebagai  berikut. 
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1) Traffic counting survey 
 

Pertama-tama ditentukan terlebih dahulu titik-titik yang akan 
dilakukan survey traffic counting. Prosedur pelaksanaan: tahap 
persiapan berupa pembuatan formulir survei, tahap pelaksanaan 
yaitu surveyor mencatat rentan waktu pengambilan data serta 
mencatat jumlah kendaraan yang melintas sesuai jenis 
kendaraan dengan memberikan satu garis tegak di kolom sesuai 
jenis kendaraan. Peralatan yang dibutuhkan: formulir survei, 
stopwatch, alat tulis, dan kamera. 

 
2) Jumlah dan jenis vegetasi serta luasan perdu RTH privat 

dan RTH public 
 

Prosedur pelaksanaann: tahap persiapan yaitu pembuatan 
formulir survei, tahap pelaksanaan dengan menghitung jumlah 
vegetasi berdasarkan jenisnya serta mengukur luasan perdu 
dengan menggunakan meteran (untuk RTH privat dihitung serta 
diukur tiap sampel rumah, untuk RTH publik dihitung serta diukur 
tiap ruas jalan). Peralatan yang dibutuhkan: formulir survei, 
meteran, alat tulis, dan kamera. 

 
3) Penentuan jumlah dan lokasi sampling rumah untuk 

survei  
 

Jumlah sampling ditentukan dengan menggunakan rumus 
Taro Yamane: 

𝑛 =
𝑁

𝑁(𝑑2)+1
……...............……….……………………..……… (3-1) 

dimana:  
n = jumlah total sampel wilayah studi (rumah) 
N = jumlah populasi dalam wilayah studi (rumah) 
d2 = nilai presisi untuk mengukur kesalahan standar dari  

 estimasi yangdilakukan, d 10% dengan tingkat  
kepercayaan 90% 

Persamaan diatas digunakan untuk mencari jumlah titik 
sampling, kemudian ditentukan lokasi titik sampling per kelurahan 
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ditinjau dari kepadatan penduduk.Berdasarkan jumlah populasi 
(N) sebanyak 8648 rumah, maka jumlah sampel (n) adalah: 

𝑛 =
8648

8648(0,12) + 1
=

8648

87,48
= 98,857~99 

Jumlah sampel (n) sebesar 99 rumah, sehingga jumlah 
responden yang dibutuhkan sebanyak 99 rumah. Namun setelah 
perhitungan sampel tiap RW, hasilnya dibutuhkan 101 
responden. Perumahan Sawojajar 1 terdiri atas 23 RW, sehingga 
penyebaran kuisioner harus merata. Adapun contoh kuisioner 
terdapat pada Lampiran 1. 

4) Jumlah penggunaan bahan bakar rumah tangga (LPG atau 
minyak tanah) serta jumlah orang tiap sampel rumah 
 

Pelaksanaan pengambilan data: tahap pertama pembuatan 
angket, kemudian datang ke titik-titik sampling (rumah penduduk) 
meminta sasaran untuk megisi angket serta dilakukan 
wawancara kepada sasaran. 

 
3.4.7 Pengolahan Data 

 
Pada tahap ini dataprimer dan sekunder yang didapatkan 

diolah untuk mendapatkan nilai emisi CO2, menghitung besarnya 
laju serapan tumbuhan pada RTH privat maupun publik eksisting 
dalam menyerap emisi karbon pemukiman, serta pengolahan 
secara spasial menggunakan software Arcview 3.3.Berikut ini 
beberapa metode pengolahan data primer dan sekunder yang 
digunakan dalam penelitian ini. 

 
1) Perhitungan beban CO2 dari respirasi penduduk 

 
Menurut Goth (2005), manusia sebagai makhluk hidup juga 

menghasilkan gas CO2. Rataan manusia bernapas dalam 
keadaan sehat dan tidak banyak bergerak sebanyak 12-18 kali 
per menit yang banyaknya sekitar 500 ml udara pada setiap 
tarikan napas.Jadi manusia membutuhkan sebanyak 6-9 liter 
udara dalam 1 menit atau 360–540 liter dalam 1 jam. Jumlah gas 
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CO2 yang dihasilkan dari pernapasan manusia dalam 1 jam 
sebanyak 39,6 gr CO2 atau setara dengan 0,9504 Kg/hari. 
Emisi CO2 (kg/th)= ∑ penduduk * faktor emisi * 1 tahun........(3-2) 
 
2) Perhitungan Emisi CO2 dari bahan bakar rumah tangga 

 
Emisi CO2 = EF * kbh * NCV………..............................…(3-3) 
dimana, 
kbh = besarnya konsumsi bahan bakar yang dikonsumsi  

(kg/bulan) 
EF = faktor emisi CO2 bahan bakar (gCO2/MJ) 
NCV = Net Calorific Volume (energy content) per unit  

masa atau volume bahan bakar (MJ/kg) 
Ketentuan nilai NCV dan EF untuk minyak tanah dan LPG dapat 
dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini. 
 
Tabel 3.1 Nilai NCV dan EF untuk kegiatan permukiman 

Bahan Bakar NCV (MJ/Kg) Faktor Emisi 
(gCO2/MJ) 

LPG 47.3 63.1 
Minyak Tanah 43.8 71.9 

Sumber:IPCC, 2006 
 

Jadi, rumus perhitungan untuk emisi CO2 dari LPG sebagai 
berikut: 
Pey = Fcy x EF CO2 X NCV LPG…………...……………....(3-4) 
dimana, 
Pey = total emisi CO2 (g karbon) 
Fcy = konsumsi LPG (kg) 
EF CO2 = faktor emisi LPG 63,1 (g karbon/MJ) 
NCV LPG = net calory value LPG 47,3 (MJ/kg) 
Adapun rumus perhitungan CO2 bahan bakar minyak tanah: 
Bey = EFkero x FCkero X NCV kero…………………...(3-5) 
dimana, 
Bey = total emisi CO2 (g karbon) 
EF kero = faktor emisi minyak tanah 71,9 g karbon/MJ 
FC kero = konsumsi kerosene (kg) 
NCVkero = net calory value 43,8 (MJ/kg) 
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3) Perhitungan emisi CO2 dari septictank 

 
Persamaan yang digunakan untuk menghitung besarnya 

emisi CO2 dari domestic wastewater didasarkan pada IPCC 
Guidance 2006 about Wastewater, dimana nantinya akan 
dikonversikan terlebih dahulu dari CH4 menjadi CO2. Persamaan 
tersebut sebagai berikut. 
Emisi CH4 = [ ∑ ( Ui x Tij x EFj ) ] (TOW-S) – R………………(3-6) 
dimana, 
TOW =Total organics in wastewater atau jumlah kandungan 

zatorganik pada air limbah, kg BOD/tahun 
S =komponen zat organic yang telah menjadi lumpur, kg  

BOD/tahun 
Ui = fraksi populasi (in income group or inventory year) 
Ti.j =tingkat pemanfaatan perawatan/debit jalur system, 

untukmasing-masing fraksi populasi (in income 
group or inventory year) 

i = kelompok pendapatan 
j = setiap jalur/debit/sistem (treatment) 
EFj = faktor emisi, kg CH4 / kg BOD 
R = jumlah CH4 yang dapat dipulihkan pada saat inventory  

year (tahun persediaan) 
Kandungan BOD dan COD pada kandungan air limbah juga 

harus diperhatikan. Jumlah emisi maksimum dari zat organik 
dengan jumlah  tertentu dapat dihitung melalui persamaan: 
EFj = Bo x MCFj………………….………………………..(3-7) 
dimana, 
EFj = faktor emisi, kg CO2/ kg BOD 
j = setiap jalur/debit/system (treatment) 
Bo = kapasitas CO2 maksimum, kg CO2/ kg BOD 
MCFj = methane correction factor (fraction) 

Berikut merupakan nilai MCF (methane correction factor 
values) dari domestic wastewater pada Tabel 3.2.Total 
kandungan zat organik pada air limbah domestik (domestic 
wastewater) merupakan degradable material. Cara 
menghitungnya dengan mengetahui jumlah populasi masyarakat 
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dan buangan BOD per orang per tahun sesuai persamaan 
berikut. 
TOW = P x BOD x 0,001 x 1 x 365…………………………(3-8) 
TOW =Total organics in wastewater atau jumlah kandungan 

zat organicpada air limbah, kg BOD/tahun 
P =jumlah populasi (orang) 
BOD =jumlah BOD yang dihasilkan per orang per hari, 

g/org/hari 
0,001 = konversi dari gram BOD ke kg BOD 
1 = correction factor untuk tambahan BOD dari kegiatan 

industri yang ditambahkan ke dalam sewers 
Beberapa estimasi kandungan BOD5 pada air limbah domestik 
pada negara atau region tertentu dapat dilihat pada Tabel 3.3. 
 

4) Perhitungan Beban CO2 Kendaraan Bermotor 
 
Data faktor emisi, Faktor emisi CO2 pada pembakaran 

bahan bakar relatif sensitive terhadap proses pembakaran itu 
sendiri dan bergantung hanya pada karbon yang terkandung 
dalam bahan bakar, faktor emisi tiap jenis kendaraan dapat 
dilihat pada Tabel 3.4 yang akan digunakan untuk metode VKT 
pada faktor emisi dengan satuan (gram/Km) dan untuk 
pendekatan konsumsi bahan bakar dengan faktor emisi dengan 
satuan (gram/L).Menghitung emisi CO2 dengan rumus 
persamaan berikut. 
Emisi CO2 = VKT (Km/th) x Faktor Emisi (gram/Km)........(3-9) 
dengan,  
VKT = Jumlah kendaraan x Jarak tempuh rata-rata (Km/th).(3-10) 
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Tabel 3.2 Nilai MCF Domestic Wastewater 

Type of 
treatment and 

discharge 
pathway or 

system 

Comments MCF-1 Range 

Untreated system    
Sea, river and 
lake discharge 

Rivers with high organics 
loadings can turn anaerobic 

0.1 0 - 0.2 

Stagnant sewer Open and warm 0.5 0.4 – 0.8 
Flowing sewer 
(open or closed) 

Fast moving, clean 
(insignificant amounts of CH4 
from pump stations, etc) 

0 0 

Treated system    
Centralizet, 
aerobic treatment 
plant 

Must be well managed. Some 
CH4 can be emitted from 
settling basins and other 
pockets 

0 0 - 0.1 

Centralizet, 
aerobic treatment 
plant 

Not well managed. 
Overloaded. 

0.3 0.2 – 0.4 

Anaerobic 
digester for sludge 

CH4 recovery is not consider 
here 

0.8 0.8 – 1.0 

Anaerobic reactor CH4 recovery is not consider 
here 

0.8 0.8 – 1.0 

Anaerobic deep 
lagoon 

Depth more than 2 meters 0.8 0.8 – 1.0 

Septic system Half of BOD settles in 
anaerobic tank 

0.5 0.5 

Latrine Dry climate, ground water 
table lower than latrine, small 
family (3-5 persons) 

0.1 0.05 – 0.15 

Latrine Dry climate, ground water 
table lower than latrine, 
comuunal (many users) 

0.5 0.4 – 0.6 

Latrine Wet climate/flush water use, 
ground water table higher 
than latrine 

0.7 0.7 – 1.0 

Latrine Regular sediment removal 
for fertilizer 

0.1 0.1 

Sumber: IPCC, 2006 
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Tabel 3.3Estimasi Kandungan BOD pada Air Limbah Domestik pada 
Negara/Region  
tertentu 

Country/Region 
BOD5 

(g/person/day) 
Range Reference 

Africa 37 35-45 1 
Egypt 34 27-41 1 
Asia, Middle East, 
Latin, America 

40 35-45 1 

India 34 27-41 1 
West Bank and Gaza 
Strip (Palestine) 

50 32-68 1 

Japan 42 40-45 1 
Brazil 50 45-55 2 
Canada, Europe, 
Russia, Oceania 

60 50-70 1 

Denmark 62 55-68 1 
Germany 62 55-68 1 
Greece 57 55-60 1 
Italy 60 49-60 3 
Sweden 75 68-82 1 
Turkey 38 27-50 1 
United States 85 50-120 4 

Sumber: IPCC, 2006 

Tabel 3.4 Faktor Emisi CO2dari Kendaraan Bermotor 

No. Jenis 
Kendaraan 

Faktor Emisi 
(gram/Km) 

Faktor Emisi 
(gram/L) 

1 Sedan Premium 329.66 2558.8 
2 Minibus Premium 346.30 2693.4 
3 Minibus Solar 375.89 3642.8 
4 Jeep Premium 402.53 2991.3 
5 Jeep Solar 424.44 4106.2 
6 Pick up Premium 373.63 2178.1 
7 Pick up Solar 399.64 2897.6 
8 Mikrolet Premium 358.94 2780.5 
9 Mikrolet Solar 703.19 4586.2 
10 Bus Solar 859.00 1593.7 
11 Truck Solar 771.15 1593.7 
12 Sepeda motor 122.19 2275.1 

Sumber: Lestari and Adolf, 2008 
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5) Perhitungan Beban CO2 Industri 

Perhitungan beban CO2dari industri digunakan model 
Gaussiandalam Irawandani (2015).Berikut ini persamaan yang 
digunakan. 

𝐶 =  
𝑄

(2(𝜋∗𝑈∗𝜎𝑦∗𝜎𝑧))
∗ (𝑒𝑥𝑝

−0.5(−
𝐻2

𝜎𝑍2
)
) ∗ (𝑒𝑥𝑝

−0.5(−
𝑦2

𝜎𝑦2
)
)………(3-11) 

dimana: 
C = konsentrasi CO2 (gr/m3) 
Q = kekuatan emisi (gr/s) 
U = kecepatan angin rata-rata (m/s) 
Z = jarak downwind dari sumber emisi (m) 
y = jarak crosswind dari sumber emisi (m) 
H = tinggi efektif cerobong (m) 

𝜎y,z = koefisien disperse horizontal, vertical 
kemudian dicari beban emisi CO2 tiap kelurahan dengan 
persamaan di bawah ini. 
Beban CO2kel. (kg/th) = (C kel * A kel)/(C tot * A tot)*Q…………….(3-12) 
dimana: 
CO2kel = beban CO2 tiap kelurahan 
C kel = konsentrasi rata-rata CO2 kelurahan (kg/m3) 
A kel = luas kelurahan (m2) 
C tot = konsentrasi CO2total perumahan (kg/m3) 
A tot = luas perumahan (m2) 
Q = kekuatan emisi (kg/th) 
 
6) Perhitungan Daya Serap RTH dalam Menyerap CO2 

 

Data primer yang diperoleh berupa jumlah dan jenis 
dibandingkan dengan kemampuan tanaman untuk menyerap 
CO2.Daya serap berdasarkan jenis pohon sesuai dengan literatur 
(Bab 2 pada Tabel 2.1). Apabila RTH berupa semak belukar, 
padang rumput, atau sawah besarnya daya serap dapat dilihat 
pada Tabel 3.5 di bawah ini. 
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Tabel 3.5 Daya Serap Gas CO2 Berbagai Tipe Penutup Vegetasi 

No. Jenis Penutupan Daya Serap Gas  

(kg/ha/jam) (ton/ha/jam) 

1. Pohon 129,92 569,07 
2. Semak/Perdu 12,56 55 
3. Padang rumput 2,74 12 
4. Sawah 2,74 12 

Sumber: Prasetyo et all. (2002) 
Keterangan tabel, 
1. Pohon adalah tumbuhan yang mempunyai batang dan cabang 

terbentuk dari kayu. Pohon memiliki batang utama yang tumbuh 
tegak. 

2. Semak belukar adalah tumbuhan berumpun dengan batang 
pendek, merayap, tinggi beberapa cm sampai kurang lebih 1,5 m, 
tumbuhan yang umumnya berakar tunggang, berbatang kayu, 
hidup bergerombol lebih dari satu pohon, cabang, ranting dan 
daunnya tumbuh bergerombol.  

3. Padang rumput adalah tumbuhan monokotil yang memiliki daun 
berbentuk sempit meruncing yang tumbuh dari dasar batang. 

4. Tanaman Sawah merupakan tanaman yang biasa di tanam di 
sawah seperti padi, jagung, kedelai, dan sebagainya. 

Total daya serap (kg/th) = ∑ pohon * Daya Serap…….(3-13) 
 
7) Entry Data 

Pemasukan data-data yang telah diolah ke dalam atribut 
objek kerja / peta pada Arcview.Tujuan dilakukan entry data yaitu 
sebagai bahan data informasi yang selanjutnya diolah secara 
spasial bersama dengan peta.Entry data juga memudahkan 
dalam proses pencarian data. 
 
8) Griding 

Pada taap ini ukuran peta view frame menjadi pixel. Ukuran 
pixel peta dapat diatur sesuai kebutuhan. Ukuran pixel 
hendaknya sama sehingga apabila dua atau lebih data spasial 
dapat dipadukan ukuran antar pixel hasil griding. Proses griding 
ini digunakan untuk map calculation. 
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9) Map Calculation 

Map calculation merupakan perhitungan secara spasial dan 
digunakan untuk membantu proses perhitungan emisi CO2 serta 
penentuan daya serap RTH serta langsung dituangkan pada 
peta.  

10) Overlay 
 
Proses ini berupa penggabungan dua atau lebih layer data 

spasial (tumpang tindih) sehingga menghasilkan peta dan 
informasi baru pada layout. Menu yang digunakan dalam proses 
ini yaitu geoprocessing. Tahapan proses pengolahan data spasial 
secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

 
3.4.8 Analisa dan Pembahasan 

 
Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap data sekunder 

maupun primer yang telah diolah atau dilakukan perhitungan. 
Data hasil perhitungan total beban emisi CO2 serta hasil 
perhitungan daya serap RTH dimodelkan secara spasial 
menggunakan Arcview 3.3.sehingga membentuk keluaran 
berupa hubungan sebaran RTH terhadap sebaran beban emisi 
CO2. Output yang berupa peta sebaran emisi CO2 dan RTH 
kemudian dapat dideskripsikan secara kuantitatif serta dianalisis 
secara spasial.Selain itu, sebaran titik-titik sumber emisi CO2 
maupun letak RTH per kelurahan dapat diketahui. Selain itu, 
dapat juga diketahui  titik-titik mana yang mempunyai beban 
emisi yang lebih besar/lebih kecil serta diketahui pula titik-titik 
mana yang memiliki RTH lebih besar/lebih kecil sehingga dapat 
dianalisa  rencana sebaran RTH yang sesuai dengan sumber 
emisi. Hasil analisa rencana sebaran tersebut dapat dijadikan 
rekomendasi hasil penelitian. 
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Map Calculation 

Peta sebaran total beban tidak terserap 

Rekomendasi penambahan pohon dan tata letak 


