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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan angka urbanisasi, konsumsi energi, kendaraan bermotor serta 

perubahan perencanaan dan konstruksi kota dapat menghasilkan emisi gas rumah 

kaca yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan (Chen, dkk, 2017). 

Dampak dari penurunan kualitas lingkungan dapat dilihat dari kualitas air, udara, 

dan tanah yang menurun (Chen, dkk, 2004). Gas rumah kaca dikelompokkan 

dalam enam jenis, yaitu karbondioksida (CO2), Metana (CH4), Nitro Oksida 

(N2O), Hidrofluorocarbon (HFCs), Perfluorocarbon (PFCs) dan Sulfur 

hexaflorida (SF6). Kandungan terbesar di atmosfir yaitu karbondioksida 

(Kementrian Lingkungan Hidup, 2012). 

Total emisi gas CO2 di dunia pada tahun 2014 hampir mencapai 10.000 juta 

metrik ton. China menyumbang CO2 sebesar 30% dan Amerika menyumbang 

CO2 sebesar 15% dari total emisi di dunia (United States Enviromental Protection 

Agency, 2017). Peningkatan jumlah kendaraan bermotor meliputi mobil 

penumpang, mobil bus, mobil barang, dan sepeda motor sebesar 121.394.185 

(Badan Pusat Statistik, 2017). Tingginya angka jumlah kendaraan bermotor 

menjadi salah satu kontributor dalam pencemaran udara karena mengemisikan gas 

karbon monoksida (CO), Nitrogen Oksida (NOx), metana (CH4), nonmethane (non 

CH4), sulfur oksida (SOx), dan partikel (SPM10). Polusi yang disebabkan oleh 

kendaraan bermotor berkontribusi sebesar 70% penyumbang emisi di perkotaan 

(Kusminingrum, 2008). 

Gas rumah kaca sebenarnya diperlukan untuk menjaga suhu permukaan 

bumi agar tetap hangat. Karena sifat gas rumah kaca yang dapat mengikat panas, 

apabila konsentrasinya di atmosfer meningkat, maka panas matahari yang masuk 

ke bumi akan semakin banyak yang terperangkap dan tidak bisa dilepas di 

angkasa sehingga dapat menyebabkan peningkatan suhu permukaan bumi dan 

menyebabkan fenomena pemanasan global (Sudarmanto, 2009). Pertumbuhan 

emisi gas rumah kaca yang semakin tahun semakin tinggi harus diimbangi 
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penambahan ruang terbuka hijau untuk menyerap emisi terutama CO2 (Pratiwi, 

2013). 

Universitas Internasional Indonesia merupakan salah satu institusi 

pendidikan di Kabupaten Gresik yang memiliki visi untuk terus berinovasi serta 

mendukung perkembangan bangsa dan negara khususnya bagi PT Semen 

Indonesia. Jumlah mahasiswa di UISI mencapai 1967 orang pada tahun 2017. 

Serta jumlah tenaga pendidik dan karyawan yang mencapai 122 orang pada tahun 

2017. Setiap aktivitas yang terjadi di sebuah institusi pendidikan pasti tidak lepas 

dari pemakaian peralatan yang membutuhkan energi listrik, seperti lampu, 

pendingin ruangan (AC), proyektor, laptop, komputer, serta alat penunjang 

perkuliahan lainnya. Penggunaan energi listrik untuk menunjang aktivitas 

memiliki dampak lain yaitu emisi CO2 (Pratiwi, 2013). 

Berdasarkan penelitian oleh Pratiwi, 2013, hasil perhitungan penggunaan 

daya listrik di Gedung Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya sebesar 

2.663.153.802 watt/tahun menghasilkan emisi CO2 sebesar 1.966,226 ton 

CO2/tahun. Pengurangan emisi dengan manajemen penggunaan listrik dan 

penggantian peralatan listrik (lampu) dapat mengurangi emisi sebesar 282,573 ton 

CO2/tahun. Ruang terbuka hijau yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan 

minimal adalah sebesar 325,3 m
2
 dan ini sebanding dengan penyerapan CO2 

sebesar 1,789 ton CO2/tahun. Sehingga dengan melakukan penghematan 

penggunaan energi listrik dapat mengurangi emisi CO2 di UISI. 

Tingkat emisi CO2 yang dihasilkan dari aktivitas akademik dan non 

akademik di UISI dapat menjadi informasi yang berharga bagi seluruh civitas 

akademik dan warga UISI. Berdasarkan sumbernya, emisi dibagi menjadi dua 

yaitu primer dan sekunder. Sumber emisi primer meliputi pembakaran bahan 

bakar fosil transportasi dan pernafasan manusia. Sedangkan sumber emisi 

sekunder meliputi aktivitas penggunaan listrik dan septic tank di UISI. Setelah 

menentukan sumber-sumber emisi CO2 di UISI, langkah selanjutnya adalah 

mengalikan dengan faktor emisi sesuai dengan ketentuan IPCC tahun 2006 agar 

didapatkan nilai emisi CO2 eksisting di UISI (Murti, 2016). Sehingga dapat 

dilakukan upaya penyeimbangan kadar CO2 dengan berbagai strategi, antara lain 

dengan melakukan pemanfaatan vegetasi yang berada di sekitar kampus UISI dan 
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menggunakan energi listrik dengan lebih bijak. Hasil perhitungan emisi CO2 

kemudian dibandingkan dengan kemampuan Ruang Terbuka Hijau serta vegetasi 

untuk melakukan penyerapan CO2. Dengan demikian dapat diketahui 

keseimbangan antara emisi CO2 dengan penyerapan karbon di wilayah kampus 

UISI. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang diatas, maka akan timbul beberapa rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Berapa besar emisi karbon eksisting di Gedung 1 Kampus A UISI? 

2. Berapa kemampuan serapan emisi pada ruang terbuka hijau yang ada di 

Gedung 1 Kampus A UISI? 

3. Bagaimana skenario pengurangan emisi di Gedung 1 Kampus A UISI 

yang tepat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah 

muncul pada sub bab sebelumnya, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui besarnya emisi karbon eksisting di Gedung 1 Kampus A UISI. 

2. Mengetahui kemampuan serapan emisi ruang terbuka hijau yang ada di 

Gedung 1 Kampus A UISI. 

3. Mengetahui skenario pengurangan emisi di Gedung 1 Kampus A UISI. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk memberikan 

informasi kepada pihak kampus mengenai kondisi eksisting emisi CO2, ruang 

terbuka hijau, dan rekomendasi yang tepat terkait pengurangan emisi di Gedung 1 

Kampus A UISI. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perhitungan penggunaaan energi, perhitungan emisi, dan lahan terbuka 

hijau hanya dilakukan pada Gedung 1 Kampus A UISI. 
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2. Perhitungan emisi hanya bersumber dari sektor transportasi, penggunaan 

energi listrik, septic tank, dan respirasi. 

3. Perhitungan emisi menggunakan TIER 1 IPCC dan box model. 

4. Perhitungan emisi dimulai pada minggu ke 9 perkuliahan yaitu pada 

tanggal 6 November 2017 dan berakhir pada saat sebelum pelaksanaan 

UAS tepatnya minggu ke 15 yaitu pada tanggal 22 Desember 2017. 

5. Pengurangan emisi hanya dengan melakukan pengurangan terhadap 

penggunaan energi listrik dan menambahkan vegetasi. 

6. Ruang terbuka hijau yang ada di Gedung 1 Kampus A UISI ditentukan 

oleh pihak sarana dan prasarana UISI. 

1.6 Asumsi 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa asumsi diantaranya: 

1. Pembakaran dari kendaraan bermotor diasumsikan sebagai pembakaran 

sempurna. 

2. Jadwal perkuliahan diasumsikan tetap dan tidak mengalami perubahan 

selama penelitian berlangsung. 

3. Semua sumber daya manusia melakukan buang air besar pada toilet 

Gedung 1 Kampus A UISI. 

4. Perhitungan emisi dari pernafasan, diasumsikan sumber daya manusia 

melakukan kegiatan aktifitas normal yang tidak memicu adrenaline.  

Faktor emisi dari pernafasan tidak memandang usia dan jenis kelamin. 


