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ABSTRAK 

Pertumbuhan Kota Palangka Raya meningkatkan konsumsi energi, transportasi, industri, rumah 

tangga dan kegiatan/usaha  menyebabkan potensi peningkatan pencemaran udara dan berdampak 

perubahan iklim serta kerugian kesehatan, produktivitas dan ekonomi. Perlu dilakukan kajian 

pendahuluan dengan inventarisasi emisi yaitu mengidentifikasi potensi sumber sumber pencemar 

udara  di Kota Palangka Raya dan menghitung potensi beban pencemar yang dikeluarkan dari sumber-

sumber tersebut. Wilayah studi adalah Kecamatan Jekan Raya dan Pahandut Kota Palangka Raya. 

Perhitungan tingkat emisi hidrokarbon (HC) dan karbon monoksida (CO) menggunakan metode  

faktor emisi. Distribusi spasial emisi HC dan CO menggunakan Arc GIS Fishnet. Hasil perhitungan 

menunjukkan emisi HC sumber titik 1,7861 ton/tahun, sumber area 7,95 ton/tahun dan sumber 

bergerak 153,05 ton/tahun sedangkan emisi CO sumber titik 0,3511 ton/tahun, sumber area 52,51 

ton/tahun dan sumber bergerak 17.182,33 ton/tahun. 
 

Kata kunci: Palangka Raya ,  inventar isas i  emisi ,  hidro karbon,  karbon monoksida  
 

 
PENDAHULUAN 
 

Pertumbuhan ekonomi kota mendorong urbanisasi, peningkatan kebutuhan 

perumahan dan jasa pelayanan lingkungan seperti air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah dan 

kebutuhan energi serta transportasi yang dapat meningkatkan pencemaran udara. Pencemaran 

udara telah menjadi permasalahan yang serius di perkotaan dan menimbulkan kerugian 

ekonomi. Angka kerugian akan semakin besar jika upaya untuk menangani pencemaran udara 

di perkotaan tidak segera dilakukan. Menurut Kementrian Lingkungan Hidup (2012) terdapat 

15 kota dari 45 kota yang dievaluasi tidak memenuhi baku mutu udara ambien untuk parameter 

hidrokarbon dan 2 kota melampaui baku mutu udara ambien untuk parameter PM10. Kota-kota  

di arahkan melakukan inventarisasi emisi yaitu mengidentifikasi sumber sumber pencemar 

udara  di kota dan menghitung jumlah pencemar yang dikeluarkan dari sumber-sumber 

tersebut. 

 Pertumbuhan penduduk Kota Palangka Raya cukup tinggi sebesar 2,88% per tahun dan 

peningkatan kendaraan bermotor sebesar 6,75% per tahun. Pertumbuhan tingkat populasi, 

transportasi dan industrialisasi perkotaan menyebabkan permintaan energi yang lebih besar, 

akibatnya emisi pencemar juga meningkat.  Sumber utama yang berkontribusi terhadap polusi 



udara berasal dari sumber bergerak, kegiatan domestik dan perumahan, proses industri, 

pembakaran biomassa dan pembakaran terbuka limbah padat. Menurut data BPS Kota 

Palangka Raya (2019) konsentrasi penduduk Kota Palangka Raya sebesar 87.02% ada di 

Kecamatan Jekan Raya dan Pahandut. Peningkatan jumlah penduduk dan distribusinya 

mempengaruhi peningkatan aktivitas transportasi, industri, kegiatan domestik lainnya yang 

menyebabkan peningkatan emisi pencemar udara yang secara akumulatif menurunkan kualitas 

udara perkotaan.  

Tujuan inventarisasi emisi merupakan membangun profil kualitas udara kota. 

Bagaimana dan sektor kegiatan apa yang menyebabkan jenis polusi udara, untuk menunjukkan 

area masalah spesifik dan mengidentifikasi sumber pencemaran atau sektor aktivitas yang 

berpolusi di dalam kota. 

 Untuk kebutuhan penentuan prioritas dan tindakan pengurangan emisi, dibutuhkan 

metode estimasi emisi yang efisien. Metode yang sederhana dan fleksibel juga diperlukan 

untuk meminimalisir kendala keterbatasan data dalam perhitungan emisi memanfaatkan sistem 

informasi geografis (GIS) (Behera et al. 2011). Dengan adanya inventarisasi emisi spasial 

berbasis GIS maka kontribusi sumber polusi dapat diketahui dengan jelas. Penelitian yang 

dilakukan ini bertujuan menginventarisasi sumber-sumber emisi pencemar udara untuk 

parameter hidrokarbon (HC) dan karbon monoksida (CO) sehingga diketahui sebaran 

spasialnya di Kecamatan Jekan Raya dan Pahandut Kota Palangka Raya. Sebaran spasial 

tersebut digunakan untuk menghitung tingkat emisi yang dilepaskan oleh sumber emisi 

pencemar udara.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Pahandut Kota 

Palangka Raya yang merupakan wilayah pusat perkotaan dan merupakan tempat konsentrasi 

kegiatan, aktivitas dan jumlah penduduk paling padat  di Kota Palangka Raya. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Parameter HC dan CO yang dikaji dalam penelitian ini bersumber dari kegiatan 

antropogenik, terdiri atas: (1) penggunaan bahan bakar dari rumah tangga, kegiatan dan usaha 

(2) transportasi  (3) industri (4) aktivitas penduduk 

3. Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan untuk penelitian ini adalah yaitu: 

a. Data Primer yaitu data penggunaan bahan bakar dan koordinat sumber emisi titik 



b. Data Sekunder yaitu peta administrasi, peta permukiman Kota Palangka Raya 

Alat yang digunakan laptop, kamera. GPS, formulir wawancara dan kuisioner serta 

Software pengolahan data spasial ArcGis 10.3 dan  Excel 

4. Sampling Sumber Titik 

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah  purposive sampling yaitu 

penentuan sampel mempertimbangkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian, 

dalam penelitian ini survei dilakukan untuk mendapatkan data emisi sumber.  

Tabel 1. Jumlah  emisi sumber  titik  utama di kota Kecamatan Jekan Raya dan Pahandut 

Kota Palangka Raya 

Sumber titik Jumlah 

Rumah Sakit 12 

Hotel 46 

Industri 2 

Pusat Perbelanjaan 30 

Restoran/Rumah Makan/Cafe 21 

SPBU 9 

Perguruan Tinggi 8 

Perkantoran 43 

Bengkel  25 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan meliputi  perhitungan tingkat emisi dengan metode faktor 

emisi untuk sumber titik, sumber area dan sumber bergerak. Analisis dan pemetaan spasial 

emisi HC dan  CO menggunakan Arc GIS fishnet 

6. Menghitung Emisi HC dan CO Dengan Metode Faktor Emisi 

Menghitung tingkat  emisi dengan menggunakan faktor emisi, diperlukan 2 data 

masukan; yaitu informasi aktivitas (penggunaan bahan bakar/energi) dan faktor emisi Rumus 

perhitungan emisi (E) adalah tingkat aktivitas (R) dikalikan faktor emisi (FE)   

Tabel 2. Faktor emisi 

Aktivitas Unit CO HC 

Genset berbahan bakar 

solar 

g/GJ 40 10 

Genset berbahan bakar 

bensin 

g/GJ 46 15.5 

Kompor gas berbahan 

bakar LPG 

g/GJ 31 10.5 

Minyak Tanah g/GJ 93 20 

Kayu Bakar g/GJ 4 000 600 

     Sumber :  KLH(2013), EEA (2019) 

 



Tabel 3. Faktor emisi kendaraan bermotor di Indonesia 

Faktor Emisi 

CO 

(g/km) 

HC 

(g/km) 

NOx 

( g/km) 

PM10 

(g/km) 

CO2(g/Kg 

BBM) 

SOx 

(g/km) 

Sepeda Motor 14 5.9 0.29 0.24 3 180 0.008 

Mobil  40 4 2 0.01 3 180 0.026 

Bis 11 1.3 11.9 1.4 3 172 0.93 

Truk 8.4 1.8 17.7 1.4 3 172 0.82 

Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12/2010 tentang Pengendalian   

Pencemaran Udara di Daerah 

 

7. Analisis Spasial Emisi 

Analisis spasial menggunakan ArcGis 10.3 Fishnet yaitu membuat grid yang mencakup 

wilayah studi yaitu Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Pahandut dengan ukuran grid 500 

m x 500 m. Setiap sel memiliki koordinat geografis masing-masing sumber emisi. Tingkat 

emisi distribusikan secara spasial berdasarkan koordinat sumber ( KLH 2013). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Emisi Sumber Titik 

Sumber titik (point source) adalah sumber tidak bergerak yang biasanya berupa kegiatan 

atau usaha yang memiliki unit pembakaran. Data penggunaan bahan bakar  berupa satuan 

volume atau berat yang dikonversi sebagai nilai aktivitas berupa konsumsi energi atau massa. 

Perhitungan konsumsi energi merupakan perkalian penggunaan bahan bakar (liter) dengan nilai 

kalori (GJ) setiap satu liter atau kilogram bahan bakar yang digunakan. Perhitungan emisi HC 

dan CO dari sumber titik seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Emisi  HC dan CO dari sumber titik 

Sumber Titik 

Emisi 

(ton/tahun) 

CO HC 

Rumah Sakit 0.0222 0.0055 

Perguruan Tinggi 0.0006 0.0002 

Kantor Pemerintah 0.0018 0.0005 

Kantor Swasta 0.0076 0.0019 

SPBU 0.0008 0.0002 

Hotel 0.0060 0.0017 

Pusat Perbelanjaan 0.0042 0.0004 

Industri  0.3021 0.0755 

Bengkel 0.0007 0.0002 

Rumah Makan  0.0050 0.0000 

Total Emisi 0.3511 0.0861 

Sumber : Hasil pengolahan data  



Emisi  HC dan CO dari sumber titik sebesar 0,0861 dan 0,3511 ton/ tahun. Tingkat 

emisi HC dan CO  dari aktivitas industri menyumbang kontribusi terbesar dibandingkan emisi 

sumber titik lainnya yaitu HC sebesar 87,74% dan CO 86,03%, sedangkan emisi perkantoran 

pemerintah HC 0,53% dan  CO 0,52%, perkantoran  swasta HC 2,21% dan CO 2,16% dan 

emisi hotel HC 2,02%  dan CO 1,72%.  

2. Emisi Sumber Area 

Sumber area mewakili berbagai kegiatan individu yang mengeluarkan sejumlah kecil 

pencemar, namun secara kolektif kontribusi emisinya menjadi signifikan. Misalnya 

penggunaan kompor gas dan bahan bakar untuk memasak di rumah tangga pada suatu wilayah 

secara kolektif memberikan kontribusi emisi. Bahan bakar untuk rumah tangga di Kecamatan 

Jekan Raya dan Pahandut adalah liquefied petroleum gas (LPG), kayu bakar dan minyak tanah. 

Untuk menghitung emisi pencemar dari sumber area ini diasumsikan penggunaan LPG 

sebanyak 9  kg, minyak tanah 30 liter per rumah tangga dalam satu bulan     ( Simanjuntak et 

al. 2009) sedangkan kayu bakar 208 kg per rumah tangga dalam satu bulan (Asrana 2012). 

Penggunaan bahan bakar rumah tangga di Kecamatan Jekan Raya dan Pahandut memiliki 

komposisi yaitu penggunaan kayu bakar 29%, penggunaan minyak tanah 7% dan LPG 65% 

(Balitbangda 2018). Hasil perhitungan emisi HC dan CO dari sumber area tiap kelurahan lebih 

tinggi di Kecamatan Jekan Raya dan Pahandut (Tabel 5). 

Tabel 5. Tingkat emisi HC dan CO  dari sumber area aktivitas rumah tangga 

Wilayah 
Emisi (ton/tahun) 

HC CO 

Kecamatan Jekan Raya   

1. Palangka 1.52 10.07 

2. Menteng 1.54 10.19 

3. Bukit Tunggal 1.70 11.26 

4. Petuk Katimpun 0.09 0.59 

Kecamatan Pahandut   

1. Pahandut 0.98 0.17 

2. Panarung 0.80 0.14 

3. Langkai 1.05 0.19 

4. Tumbang Rungan 0.02 0.00 

5. Tanjung Pinang 0.09 0.02 

6. Pahandut Seberang 0.15 0.03 

Sumber : Hasil pengolahan data  

Tingkat emisi HC dan CO  lebih tinggi di kelurahan yang menjadi pusat kota (Palangka, 

Menteng, Bukit Tunggal, Langkai, Pahandut dan Panarung) dibandingkan kelurahan pinggiran 



(Petuk Katimpun, Tumbang Rungan, Tanjung Pinang dan Pahandut Seberang). Bahan bakar 

LPG lebih banyak dipergunakan penduduk di pusat Kota Palangka Raya, sehubungan dengan 

semakin dibatasinya penjualan minyak tanah dan semakin sedikitnya persediaan kayu bakar di 

daerah perkotaan ini, sehingga masyarakat menggunakan bahan bakar LPG. Yuliana et al. 

(2016) menghitung emisi dari penggunaan bahan bakar LPG menunjukkan rata-rata emisi di 

wilayah perkotaan lebih tinggi dibanding wilayah pedesaan/pinggiran kota. Hal ini disebabkan 

konsumsi LPG di perkotaan lebih tinggi dibanding di pedesaan. Penelitian Nugrahayu et al. 

(2017) bahwa penggunaan bahan bakar memasak LPG menghasilkan emisi lebih kecil 

dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar memasak minyak tanah dan biomassa seperti 

arang dan kayu bakar. Penggunaan jenis dan jumlah bahan bakar  akibat jumlah penduduk yang 

semakin meningkat di Kelurahan yang menjadi pusat kota menentukan peningkatan emisi 

sumber pencemar 

3. Emisi Sumber Bergerak 

Perhitungan emisi menggunakan  faktor emisi berbasis kilometer jalan kendaraan 

(vehicle kilometer traveled-VKT atau panjang perjalanan rerata kendaraan per tahun). Untuk 

jaringan jalan emisi diperlakukan sebagai sumber garis atau line source.  Dalam perhitungan 

VKT setiap kategori kendaraan pada suatu ruas jalan diasumsikan karakteristik lalu lintasnya 

tetap sehingga perhitungannya  

 

 

 

Di mana:    

VKT j,line    : VKT kategori kendaraan j pada ruas jalan i yang dihitung sebagai sumber 

garis (km/tahun) 

Qji  : volume kendaraan dalam kategori j pada ruas jalan i (kendaraan/tahun) 

li : panjang ruas jalan i (km) 

E cji  : emisi pencemar c untuk kendaraan kategori j pada ruas jalan i 

C  : efisiensi peralatan pengendali emisi (%)  

C  : 0, jika tidak terpasang peralatan pengendali 

Secara umum sumber pencemar udara dari kendaraan bermotor atau disebut sumber 

bergerak. Sumber bergerak on-road meliputi seluruh kendaraan bermotor yang beroperasi di 

jalan raya. Untuk menghitung tingkat emisi dari sumber bergerak memerlukan faktor emisi gas 



buang kendaraan bermotor untuk kota di Indonesia ditetapkan  berdasarkan kategori kendaraan  

di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 12 tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Pengendalian Pencemaran udara di Daerah. 

Aktivitas kendaraan di jalan utama semakin meningkat sejalan dengan pertambahan 

jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Data Samsat Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah di Kota Palangka Raya sampai 2019 menunjukkan bahwa jumlah 

kendaraan bermotor sebanyak 313.165 unit, dari jumlah tersebut sekitar 84,17% adalah 

kendaraan bermotor roda dua. Pihak Samsat Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah (2019) menunjukkan bahwa pertumbuhan kendaraan bermotor mengalami peningkatan 

rata-rata sebesar 6,75% per tahun . 

Perhitungan emisi sumber bergerak menggunakan  faktor emisi berbasis kilometer jalan 

kendaraan (vehicle kilometer traveled-VKT atau panjang perjalanan rerata kendaraan per 

tahun). Untuk jaringan jalan utama, emisi diperlakukan sebagai sumber garis atau line source. 

Perhitungan emisi sumber garis didapat dari perkalian VKT dengan faktor emisi. Jarak tempuh 

kendaraan bermotor atau VKT untuk sumber garis diperoleh dengan mengalikan panjang ruas 

jalan utama i (satuan km) dengan volume kendaraan tiap kategori pada ruas jalan tersebut 

(satuan kendaraan/tahun). 

Tabel 6. Panjang perjalanan tahunan (VKT) kendaraan bermotor 

Nama Jalan 

  

VKT (km) 

Sepeda 

Motor 
Mobil  Bis Truk 

Cilik Riwut 175.399.969 91.787.138 1.021.788 9.438.374 

Ahmad Yani 41.654.991 19.166.431 31.602 610.966 

 RTA Milono 118.232.494 51.682.825 653.102 5.245.882 

Yos Sudarso 53.273.444 24.331.553 68.470 665.391 

G Obos 90.690.734 40.451.054 95.244 746.590 

Diponegoro 37.908.873 17.035.950 28.968 316.017 

Sumber : Hasil pengolahan data 

Panjang perjalanan tahunan kendaraan bermotor jenis sepeda motor memiliki nilai 

tertinggi karena jumlah sepeda motor terbanyak yang berlalu lintas di jalan raya. Untuk jalan 

Cilik Riwut merupakan jalan utama yang menjadi jalur melintas kendaraan yang melewati atau 

menuju Kota Palangka Raya dengan tujuan atau berasal wilayah kabupaten sekitar Palangka 

Raya sehingga volume lalu lintas kendaraan bermotor di jalan Cilik Riwut lebih besar 

dibanding jalan utama lainnya. Sedangkan jalan RTA Milono sama seperti jalan Cilik riwut 

yang juga merupakan jalur dalam kota sekaligus lintas untuk keluar kota. Panjang jalan-jalan 



utama yang digunakan hanya panjang jalan yang melewati atau jalur yang ada di wilayah 

Kecamatan Jekan Raya maupun Kecamatan Pahandut. 

Tabel 7. Tingkat emisi HC dan CO sumber bergerak  

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil pengolahan data  

Tingkat emisi dari sumber bergerak memperlihatkan bahwa pencemar udara yang 

terbesar dilepaskan dari aktivitas kendaraan bermotor adalah CO sebesar 17.182,33 ton/tahun 

dan selanjutnya hidrokarbon sebesar 4.062,18 ton/tahun. Sesuai penelitian Kristi dan Rachmat 

(2015) bahwa tingkat emisi CO  di jalan raya lebih tinggi dibandingkan NO2. Hasil kajian 

Sa'adudin dan Pramono (2015) total beban emisi sektor transportasi jalan dimana beban/tingkat 

emisi CO dan hidrokarbon lebih tinggi dibandingkan PM10, NOx dan SO2. Konsentrasi CO 

paling tinggi adalah ditepi jalan (road side) (Gusrianti et al. 2017). Penelitian Huboyo et al. 

(2018), di Kota Surakarta tahun data 2014 emisi dari sektor transportasi  50.605 ton/tahun 

(CO)) sedangkan di Yogyakarta 75.008 ton/tahun (CO). Tiarani et al. (2016) beban emisi 

pencemar HC  dan CO sektor transportasi darat paling tinggi dihasilkan oleh kendaraan sepeda 

motor. Jenis kendaraan berbahan bakar bensin akan mengeluarkan  gas CO lebih tinggi 

dibandingkan kendaraan berbahan bakar solar .  

 Di kota Palangka Raya kendaraan bermotor yang mendominasi adalah kendaraan jenis 

sepeda motor. Temuan ini senada dengan hasil pengukuran udara ambien road side oleh Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 bahwa ada kecendrungan 

peningkatan pencemar udara parameter karbon monooksida (CO) dan hidokarbon (HC). 

Nama jalan 
Emisi (ton/tahun) 

CO HC 

Jalan Cilik Riwut 6.217,61 1 420,33 

Jalan Ahmad Yani 1.355,31 323,57 

Jalan RTA Milono 3.773,82 914,59 

Jalan Yos Sudarso 1.725,43 412,93 

Jalan G Obos 2.895,03 698,35 

Jalan Diponegoro 1.215,14 292,41 

Total 17.182,33 4.062,18 



 

Gambar 1. Persentase kontribusi jenis kendaraan bermotor  

terhadap total emisi sumber bergerak 

Sebanyak 53 % emisi total sumber bergerak di jalan utama kota Palangka Raya 

disumbang dari gas buang sepeda motor, diikuti emisi dari mobil sebesar 38 %, truk sebesar 8 

% dan terakhir bus sebesar 1 %. Emisi gas buang sepeda motor mendominasi emisi sumber 

bergerak di kota Palangka Raya disebabkan komposisi kendaraan bermotor di jalan-jalan kota 

Palangka Raya sebesar 84,17% sepeda motor diikuti mobil sebesar 14,32%, truk 1,41% dan 

bus sebesar 0,10%.  

4. Total Emisi dan Sebaran Spasial 

Total tingkat emisi masing-masing pencemar yang dihasilkan oleh tiga katagori sumber 

(yaitu sumber titik, area dan bergerak) dapat tampilkan pada Tabel 8 berikut. 

Tabel 8. Total emisi semua sumber 

Sumber 
Emisi (ton/tahun) 

CO HC 

Titik 0,3511 1,7861 

Area 52,51 7,95 

Bergerak 17.182,33 153,05 

Total Emisi 17.235,19 162,78 

Kontribusi sumber bergerak terhadap total emisi sangat dominan, karena sektor 

transportasi  mengkonsumsi bahan bakar yang paling tinggi. Aktivitas pertumbuhan ekonomi, 

transportasi, penduduk tumbuh paralel dengan pertumbuhan konsumsi bahan bakar. Total 

tingkat emisi masing-masing pencemar yang dihasilkan oleh tiga katagori sumber (yaitu 

sumber titik, area dan bergerak) di wilayah Kecamatan Jekan Raya dan Pahandut dipetakan 

secara spasial. Distribusi spasial parameteer HC pada Gambar 3 dan CO pada Gambar 4.  

Mobil 
38%

sepeda 
motor
53%

Bus
1%

truk
8%



 

Gambar 3. Sebaran spasial emisi CO 

 

 

Gambar 4. Sebaran spasial emisi HC 

Inventarisasi emisi ini merupakan salah satu mitigasi lingkungan yaitu sebagai upaya 

mengurangi resiko bencana akibat tidak terkendalinya kualitas udara yang berpotensi 

mengancam dan menganggu kesehatan masyarakat. Hasil inventarisasi emisi mengarahkan 

fokus upaya pengendalian kualitas udara pemerintah Kota Palangka Raya pada pengelolaan 

transportasi dan industri melalui penataan ruang yang lebih baik. Tujuan inventarisasi emisi 

merupakan membangun profil kualitas udara kota. Bagaimana dan sektor kegiatan apa yang 



menyebabkan jenis polusi udara, untuk menunjukkan area masalah spesifik dan 

mengidentifikasi sumber pencemaran atau sektor aktivitas yang berpolusi di dalam kota. 

Manfaat diketahuinya sebaran spasial emisi mampu menyediakan informasi awal 

seperti identifikasi sumber, potensi emisi setiap sumber dan informasi lingkungan. Hasil 

inventarisasi tidak mampu menyediakan informasi dampak faktor klimat namun menunjukkan 

potensi emisi sumber secara lebih detail  sehingga dapat memberikan masukan dalam evaluasi 

untuk program dan perencanaan kota ke depan. Inventarisasi emisi ini mampu juga memberi 

masukan dalam penentuan izin misalnya izin kondisional pembangunan fasilitas industri 

 

SIMPULAN 

1. Total tingkat emisi di Kecamatan Jekan Raya dan Pahandut Tahun 2019, untuk HC 162,78 

ton/tahun  dan CO 17.235,19 ton/tahun . 

2. Sumber bergerak dari transportasi mengemisikan HC dan CO tertinggi dibandingkan 

sumber lainnya. Sumber bergerak sektor transportasi menyumbang 99,693% emisi CO dan 

85,57% HC, sumber area menyumbang 0,305% emisi CO dan 4,44% emisi HC sedangkan 

sumber titik menyumbang 0,002% emisi CO dan 9,99% emisi HC. 
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