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Pusat Kota Bandar Lampung merupakan kota yang memiliki daya tarik terhadap 

pergerakan aktifitas masyarakat kota. Aktifitas masyarakat bertempat tinggal dan bekerja 

di kota, mengakses kegiatan secara keseluruhan dari pusat pemerintahan, pendidikan 

maupun perekonomian yang menjadi satu titik perjalanan masyarakat di kota. Akses jalan 

utama yang menghubungkan ke pusat kota ini terjadi pada arah lalu lintas Jalan Teuku 

Umar - Raden Intan maupun Jalan Kartini - Teuku Umar. Kemacetan lalu lintas sering 

muncul terjadi dijalan ini, kemacetan terjadi diakibatkan oleh volume lalu lintas yang 

mendekati kapasitas jalan timbul dikarenakan tingginya aktifitas masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan hidup yang terjadi di kota besar. 

 
Kemacetan yang ditimbulkan tingginya volume kendaraan dijalan tentunya 

mengakibatkan peningkatan emisi kendaraan bermotor dan biaya kerugian emisi yang 

terjadi pada polusi udara. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis besarnya kosentrasi 

polutan yang dihasilkan emisi kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung dengan 

metode perhitungan beban emisi menggunakan faktor emisi Indonesia serta menilai 

tingkat kerugian biaya emisi yang dihasilkan untuk pengurangan Emisi Gas rumah Kaca 

(GRK). Survey yang dilakukan pada jam sibuk di hari Senin, Rabu dan Minggu pada arah 

Jalan Teuku Umar - Raden Intan dan Jalan Kartini – Teuku Umar. Faktor zat pencemar 

kendaraan bermotor dalam penelitian ini dibatasi pada polutan Karbon Monoksida (CO), 

Karbon Dioksida (    , Hidrokarbon (HC), Nitrogen Oksida (NOx), Partikulat (     , 
dan Sulfur Dioksida (   ) yang terdapat dalam kandungan bahan bakar kendaraan 

bermotor. 

 
Berdasarkan survey dan analisis perhitungan beban emisi serta biaya kerugian 

menunjukkan bahwa arus lalu lintas padat terjadi di arah Teuku Umar – Raden Intan 

dengan menghasilkan jumlah volume kendaraan lebih besar dan beban emisi yang 

dihasilkan pada puncak hari Senin. Diketahui bahwa jumlah volume kendaraan dan faktor 

emisi mempengaruhi beban emisi yang dihasilkan. Kerugian biaya yang berdampak pada 

beban emisi berpengaruh juga pada tingkat jumlah beban emisi yang terjadi per tahun di 

Kota Bandar Lampung. Bahwa diprediksikan kerugian diakibatkan oleh kemacetan yang 

berdampak pada emisi kendaraan dalam 1 tahun yaitu Rp. 169.333.469.136 pada tahun 

2014 dan mencapai Rp. 525.924.051.729 pada tahun 2024. 
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