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BAB I

PENGANTAR

1.1.Latar Belakang

Pencemaran udara bukan hanya menjadi permasalahan negara maju dan negara

berkembang saja tetapi sudah menjadi bagian dari masalah dunia. Polusi udara

merupakan satu masalah nyata yang mengancam lingkungan bahkan mengancam

kehidupan manusia. Hal ini ditandai oleh penurunan kualitas udara terutama di kota-kota

besar dalam beberapa tahun terakhir ini.  Faktor-faktor yang menjadi sumber utama

polusi udara di kota-kota besar adalah transpotasi kendaraan bermesin, industri dengan

gas buangan industri, kepadatan penduduk, pusat pertokoan dan iklim yang meliputi

kelembapan udara, suhu udara dan kecepatan angin dan sebagainya. Faktor-faktor yang

dapat mencegah atau menghambat timbulnya polusi udara adalah adanya lahan hijau

dan banyaknya pohon di taman-taman kota (Atash, 2007). Sumber pencemar yang

utama yang merupakan unsur-unsur Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) adalah

Carbon Monoksida (CO), Particulate Matter (PM), Sulfur Dioksida (SO2) Nitrogen

Dioksida (NO2) dan Ozon (O3) (Fahimi, et al., 2012).

Sumber pencemar tersebut sangat berbahaya bila terpapar pada manusia dalam

waktu lama dan terus menerus. Hal ini ditandai oleh meningkatnya penderita penyakit

yang disebabkan oleh polusi udara antara lain kardiovaskular, asma, alergi, kelainan

imunologi dan kanker, baik negara berkembang maupun negara maju (Fahimi, et al.,

2012). Studi tentang polusi udara menunjukkan adanya hubungan yang paralel antara

jumlah penderita penyakit yang disebabkan oleh polusi udara dengan peningkatan

industrialisasi dan urbanisasi di negara berkembang dengan tingkat polusi udara yang
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sangat tinggi (Ebtekar, 2006).

Penyebab dan dampak polusi udara memiliki keterkaitan dengan lokasi, artinya

antar lokasi atau daerah secara spasial dan demografi berbeda penyebab dan dampaknya.

Selain itu dampak dan penyebab polusi udara tidak dapat menggunakan pendekatan

global, karena dengan menggunakan global ada variasi lokal yang tidak kelihatan

pengaruhnya (Gilbert & Chakraborty, 2011; Robinson & Lioyd, 2011).

Gilbert & Chakraborty dan Robinson & Lioyd menyimpulkan bahwa model

spasial dapat memberikan gambaran yang lebih baik karena dapat menunjukkan adanya

heterogenitas antar daerah (spasial). Estimasi model regresi spasial yang sering

digunakan adalah Geographically Weighted Regresssion (GWR), yang merupakan

metode regresi dengan melibatkan pengaruh lokasi ke dalam prediktornya.

Model GWR merupakan bagian dari metode statistik khususnya metode regresi

yang memperluas kerangka regresi global menjadi regresi lokal, yang memungkinkan

estimasi parameter secara lokal. Estimasi parameter regresi dilakukan di masing-masing

titik lokasi dengan melibatkan data di sekitarnya yang telah diboboti menurut jarak

geografis terhadap lokasi (Brunsdon, et al., 1999). Selain itu GWR digunakan untuk

menganalisis heterogenitas spasial. Heterogenitas spasial adalah suatu keadaan

pengukuran hubungan (Measurement of Relationship) diantara variabel berbeda antara

lokasi yang satu dengan lokasi yang lainnya (Mennis, 2006).

Pendekatan Model GWR memiliki kemungkinan terdapat variabel prediktor

dalam model tidak berpengaruh secara signifikan. Untuk itu diperlukan model yang

mengakomodasi variabel prediktor yang berpengaruh baik secara lokal maupun secara

global. Model tersebut adalah model Mixed Geographically Weighted Regression

(MGWR). Model MGWR diperkenalkan oleh Brunsdon, et al., (1999), dengan
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mengasumsikan beberapa koefisien dari model GWR adalah konstatn dan beberapa

koefisien selain itu memiliki variasi berdasarkan lokasinya. Model MGWR adalah

gabungan (mixed) dari model GWR dan model regresi global. Dengan demikian dalam

model MGWR terdapat dua variabel prediktor, yaitu variabel prediktor yang

berpengaruh secara global dan variabel prediktor yang berpengaruh secara lokal.

Model GWR dan MGWR hanya dapat memunculkan unsur lokasi, yaitu lintang

dan bujur pengamatan, tetapi tidak dapat memprediksi waktu pengamatan dalam

modelnya. Variabel prediktor pada model GWR dan MGWR  tidak dapat menjelaskan

pengaruh waktu pengamatan (Huang, et al., 2010). Untuk itu perlu adanya penambahan

unsur waktu yaitu temporal pada model MGWR ini sehingga menjadi model MGWR

temporal atau Mixed Geographically Temporal Weighted Regression (MGTWR).

Dalam penelitian ini dibahas persoalan polusi udara dengan menggabungkan

pengaruh secara global dan spasial melalui pemodelan ISPU dengan membuat estimasi

model Mixed Geographically Temporal Weighted Regression (MGTWR), dengan

melihat dan membandingkan unsur waktu (temporal) kejadian, yaitu pagi, sore dan

malam hari. Faktor yang mempengaruhi polusi udara pada penelitian ini adalah

meliputi tingkat kepadatan lalu lintas bermotor/bermesin, Industri, pusat ekonomi, luas

lahan hijau atau hutan kota, kelembapan udara, suhu udara dan kecepatan angin.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini

adalah

1. Apakah pencemar udara di Surabaya dengan respon ISPU dapat di estimasi

menggunakan model MGTWR?
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2. Apakah pencemar udara di Surabaya dengan respon unsur-unsur ISPU dapat

di estimasi menggunakan model MGTWR?

1.3.  Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan, ada beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai,

sebagai berikut:

1. Membangun estimasi model MGTWR untuk melihat pengaruh variabel

prediktor terhadap ISPU secara global dan lokal.

2. Membangun estimasi model MGTWR untuk melihat pengaruh variabel

prediktor terhadap unsur-unsur ISPU secara global dan lokal.

1.4. Batasan Masalah

Penelitian ini mengambil pengamatan data meliputi kondisi udara lima lokasi

ISPU yang mewakili pusat kota Surabaya yaitu di Jalan Ketabang, Surabaya Selatan

yaitu jalan Ahmad Yani, Surabaya barat yaitu sekitar Simomulyo, Surabaya timur yaitu

jalan AR Hakim, serta satu lokasi rendah polusi udara di wilayah Kebon Bibit 2,

Wonorejo. Pengamatan dilakukan pada pagi, sore dan malam hari.

Variabel pusat industri tidak diambil datanya, karena pusat industri berada di luar

lokasi ISPU dengan radius pengambilan sampel 0-3 km dari titik ISPU. Metode Cross

Validation yang digunakan pada penelitian ini adalah fixed.

1.5.  Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian pemodelan ISPU dengan pendekatan model MGTWR ini

dibagi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.
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1.5.1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritisnya adalah memodelkan ISPU dengan membangun

estimasi MGTWR secara spasial dan temporal di tiap lokasi yang berbeda. Estimasi

model MGTWR dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi kadar ISPU secara

spasial dan temporal selain itu juga dapat melihat pengaruh yang signifikan secara

global sekaligus yang signifikan secara spasial di tiap lokasi dan waktu pengamatan.

1.5.2. Manfaat Praktis

Adanya panduan baik bagi pemerintah maupun masyarakat terhadap dampak

buruk dari adanya bahaya polusi udara terhadap kesehatan manusia, hewan dan

tumbuhan serta estetika, sehingga terdapat pedoman bagi pemerintah untuk membuat

kebijakan yang benar-benar bisa menjaga lingkungan kota terbebas atau minimal

mengurangi terjadinya polusi udara di masing masing lokasi wilayah.

. Ada pedoman penataan wilayah kota dengan lebih banyak memberikan lahan

hijau untuk mengurangi bahaya polusi udara. Menginventarisir penyebab polusi udara

termasuk pencegahannya. Membantu badan pengendalian dampak lingkungan

(BAPEDAL) dalam memberikan informasi kondisi udara secara rutin kepada

masyarakat sehingga dapat memberikan gambaran bahaya bagi kesehatan apabila terjadi

paparan yang terus menerus terhadap udara yang sudah terkontaminasi polusi termasuk

bagaimana mencegahnya, mereduksi penyebab polusi udara dimulai dari kesadaran dan

masyarakat di lingkungan yang paling kecil, keluarga.
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Gambar 1.1. Skema Penelitian

Gambar 1.1. di atas adalah gambaran skema penelitian MGTWR yang dilakukan dalam

penelitian ini.
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