
 
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A.   Latar Belakang 

Sejalan dengan pesatnya pembangunan dan jumlah penduduk yang tinggal di 

Kota Bandar Lampung, maka jumlah kendaraan bermotor juga mengalami 

peningkatan. Dengan semakin meningkatnya kendaraan bermotor yang 

beroperasi maka akan menyebabkan peningkatan pada konsentrasi 

pencemarnya sehingga dikhawatirkan membahayakan kesehatan manusia dan 

mempengaruhi kualitas udara apabila melebihi ambang batas yang 

ditentukan. Penelitian Rusdian Lubis dan Widodo Sambodo (2004) 

memberikan informasi bahwa ternyata lebih dari 50 % pencemaran udara 

disumbangkan dari pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor. 

Permasalahan transportasi semakin terasa di daerah perkotaan yang 

penduduknya padat dengan aktivitas kegiatan tinggi seperti halnya di Kota 

Bandar Lampung. 

Perencanaan pola transportasi yang tidak memadai dalam hal prasarana 

maupun sistem lalu lintas yang disertai dengan kemacetan jalan, kecepatan 

aliran lalu lintas yang sering berhenti dan seterusnya akan secara langsung 

mengakibatkan polusi dari kendaraan tersebut.  
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Terminal Pasar Bawah Ramayana yang berada di pusat Kota Bandar 

Lampung merupakan salah satu tempat penyumbang terbesar kadar emisi gas 

buang karena aktivitas transportasi mobil angkutan yang sangat tinggi. 

Akibatnya, puluhan pemilik kios yang hampir dua tahun berdagang di 

terminal lantai dasar pasar tersebut akhir-akhir ini mulai merasakan sesak 

nafas dan gangguan paru-paru.  

Kondisi terminal angkutan umum dalam kota ini sangat tidak layak untuk 

kesehatan. Selain tingginya emisi gas buang dari kendaraan minibus bahan 

bakar solar dan premium, kondisi terminal juga gelap dan pengap akibat 

sirkulasi angin yang datang satu arah menuju kios pedagang. Pencemaran 

udara disebabkan tingginya volume gas buang emisi kendaraan angkutan 

umum dan pribadi yang masuk ke terminal. Selain itu, pencemaran tersebut 

juga diperparah oleh kerusakan pengisap udara yang dipasang di atap 

terminal. (HFS/Bisri Merduani dalam Liputan6.com, Lampung) 

Pemodelan merupakan alat yang diperlukan untuk memprediksi kualitas 

udara jalan dan untuk menganalisis perilaku perjalanan kemungkinan strategi 

untuk mengurangi dampak negatif. Untuk memodelkan nilai emisi dari sektor 

transportasi masih jarang dilakukan. Pemodelan emisi gas buang di Kota 

Bandar Lampung sendiri belum pernah dilakukan, padahal jumlah kendaraan 

di Kota Bandar Lampung tiap tahun terus meningkat. Oleh karena itu penulis 

merasa perlu adanya melakukan penelitian mengenai pemodelan emisi gas 

buang dari sektor transportasi di Kota Bandar Lampung dengan judul “Model 

Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Akibat Aktivitas Transportasi” 
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dengan studi kasus di Terminal Pasar Bawah (Ramayana) Kota Bandar 

Lampung. 

B.   Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Menentukan faktor – faktor yang mempengaruhi banyaknya gas buang 

yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor akibat aktivitas transportasi. 

2. Membuat model hubungan antara emisi gas buang yang dikeluarkan 

kendaraan bermotor  dengan aktivitas transportasi yang terjadi di Terminal 

Pasar Bawah Ramayana Kota Bandar Lampung. 

3. Menghitung besarnya emisi gas buang yang dihasilkan dari aktivitas 

transportasi di Terminal Pasar Bawah Ramayana Kota Bandar Lampung. 

4. Menghitung kerugian emisi gas buang kendaraan bermotor dalam rupiah 

per tahun di Terminal Pasar Bawah Ramayana Kota Bandar Lampung. 

C.   Batasan masalah  

Adapun ruang lingkup dan batasan masalah pada studi ini adalah : 

1. Wilayah studi dilakukan di Terminal Pasar Bawah Ramayana Kota Bandar 

Lampung. 

2. Beberapa faktor yang akan ditinjau dalam penelitian ini antara  jumlah 

kendaraan yang melintasi tempat pengamatan, umur kendaraan, perawatan 

kendaraan, kecepatan kendaraan,  jenis bahan bakar, jumlah bahan bakar, 

dan  kapasitas mesin.  
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3. Studi ditinjau pada hari Senin dan Kamis pada jam – jam puncak 

kesibukan yaitu pada pagi hari pukul 06.30 - 08.00 WIB, siang hari pukul 

12.00 - 13.30 WIB dan sore hari pukul 16.00 – 18.00 WIB. 

4. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode 

survei. 

D.   Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh aktivitas 

transportasi terhadap emisi gas buang yang dihasilkan. 

2. Mengetahui faktor – faktor apa saja yang paling dominan mempengaruhi 

banyaknya emisi gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. 

3. Sebagai bahan masukan dan menambah pengetahuan untuk memecahkan 

masalah-masalah yang berhubungan dengan polusi udara yang 

berhubungan dengan emisi. 

4. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 


