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ABSTRAK 

 

Armin Bagus Prakuso. 2013. Persepsi Masyarakat Terkait Dampak dari 

Kebijakan Parkir Terpusat Di Titik Parkir sisi Selatan Lapangan Atletik FIK 

(Studi Kasus: Jalan Cempakasari, Sekaran, Gunung Pati, Semarang) . Skripsi. 

Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas 

Teknik, Universitas Negeri Semarang.  

 

Universitas Negeri Semarang telah menerapkan kebijakan parkir terpusat, 

salah satunya di titik parkir sisi Selatan lapangan atletik FIK. Kebijakan tersebut 

menimbulkan kepadatan arus lalu lintas kendaraan di jalan Cempakasari 

dikarenakan akses jalan yang mungkin digunakan menuju titik parkir tersebut 

adalah Jalan Cempakasari yang berada di area pemukiman. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat dan dampak bagi masyarakat 

berdasarkan pengakuan dari masyarakat. 

Metode yang dilakukan adalah survei dengan pendekatan deskriptif 

kualitatif , yaitu penginderaan mengenai situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian 

deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai persepsi 

masyarakat sekitar jalan Cempakasari terkait dampak dari arus lalu lintas menuju 

titik parkir di sisi Selatan lapangan atletik FIK melalui jalan Cempakasari. 

Sedangkan metode survei digunakan untuk memperoleh sampel dari populasi 

dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok. 

Dampak negatif yang ditimbulkan dari arus lalu lintas kendaraan bermotor 

di jalan Cempakasari telah mengganggu masyarakat. Akan tetapi arus lalu lintas 

kendaraan bermotor juga memberikan dampak yang cukup baik bagi masyarakat. 

Skor hasil analisis dari data angket menunjukan 66,7% asap dari kendaraan 

bermotor cukup mengganggu masyarakat sekitar jalan Cempakasari, skor sebesar 

71,9% menunjukan bahwa suara kendaraan bermotor mengganggu kenyamanan 

masyarakat, hasil skor sebesar  73,8% menunjukan arus lalu lintas mengganggu 

keamanan berakitivitas di sekitar jalan Cempakasari, skor sebesar 75,8% 

menunjukan arus lalu lintas kendaraan bermotor di jalan Cempakasari 

menimbulkan dampak psikolgis berupa kekhawatiran dan indikasi stress. Akan 

tetapi menurut pengakuan masyarakat, arus lalu lintas kendaraan bermotor juga 

menimbulkan dampak psoitif berupa peningkatan pendapatan bagi masyarakat di 

sekitar jalan Cempakasari, dengan skor nilai hasil analisis jawaban responden 

mencapai 66,1%. 

 

Kata kunci: Persepsi masyarakat, dampak arus lalu lintas, kebijakan parkir 

terpusat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Universitas Negeri Semarang (Unnes) adalah universitas yang berbasis 

konservasi. Universitas konservasi adalah universitas yang sangat memperhatikan 

lingkungannya baik dari segi pencegahan terhadap kerusakan lingkungan maupun 

pengembangan nilai-nilai konservasi di lingkungannya. 

Universitas Negeri Semarang memiliki Badan Pengembang Konservasi 

Unnes, yang merupakan salah satu badan dan mempunyai tugas  mengembangkan 

nilai-nilai konservasi di lingkungan Unnes dan sekitarnya. Badan Pengembang 

Konservasi Unnes mempunyai 8 pilar konservasi yang terdiri dari :  

1. Arsitektur hijau dan transportasi internal 

2. Biodiversitas 

3. Energi bersih 

4. Seni budaya 

5. Kaderisasi konservasi 

6. Kebijakan nir kertas 

7. Pengolahan limbah 

Awal tahun 2013, kampus Universitas Negeri Semarang (Unnes) 

direncanakan bebas kendaraan bermotor dan gedung parkir yang terletak di sisi 

Selatan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) kini telah siap digunakan. Dosen, 
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karyawan dan mahasiswa akan diarahkan supaya memarkir kendaraan di tempat 

parkir terpadu. 

Terhitung mulai hari Rabu, 2 Januari 2013, Universitas Negeri Semarang 

menerapkan kebijakan parkir terpusat. Ketua Badan Pengembang Konservasi, Dr. 

Margareta menjelaskan, ada enam titik parkir. “Gedung Serbaguna (GSG) untuk 

mobil dan sepeda motor, area parkir Masjid Ulul Albab untuk mobil dan motor, 

parkir Timur FMIPA untuk sepeda motor,  sisi Selatan lapangan FIK atau lewat 

jalan Cempakasari untuk motor, sisi Utara gerbang utama/Barat untuk mobil, 

sedangkan sisi Selatan atau dekat PKM untuk sepeda motor,” (unnes.ac.id 13 Juni 

2013, 14:00 WIB). Dikemukakan, kampus bebas kendaraan bermotor itu berlaku 

setiap hari kerja (Senin-Jumat) mulai pukul 07.00 WIB hingga 16.00 WIB, khusus 

Jumat hanya sampai pukul 14.30 WIB. 

Kebijakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kampus yang humanis. 

Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan melaksanakan kebijakan tentang 

transportasi ramah lingkungan (green transportation). Green transportation 

adalah penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam upaya memenuhi 

kebutuhan transportasi, upaya yang dilakukan adalah peningkatan fasilitas bagi 

komunitas bersepeda, pejalan kaki, fasilitas komunikasi, maupun penyediaan 

transportasi massal. 

Akan tetapi, kebijakan tersebut harus dikaji lebih dalam lagi, yaitu 

mengenai dampak yang ditimbulkan dari sistem parkir terpusat khususnya di titik 

parkir sisi Selatan lapangan atletik FIK. Untuk mencapai tempat parkir tersebut, 

pengendara harus melewati jalan Cempakasari, Sekaran, Gunung Pati. Jalan 
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Cempakasari merupakan jalan di dalam pemukiman dan bukan ruas jalan utama 

Sekaran. Area jalan Cempakasari merupakan pemukiman warga yang cukup padat 

dan diperkirakan memberi dampak langsung terhadap kehidupan warga sekitar 

jalan Cempakasari.  

Lapangan parkir di sisi Selatan lapangan atletik direncanakan untuk 

menampung sepeda motor. Jika kendaraan yang di titik parkir sisi Selatan 

lapangan atletik mencapai maksimal, hal tersebut juga berbanding lurus dengan 

jumlah pengendara yang melewati Jalan Cempakasari. Dampak jelas yang dapat 

dilihat adalah kepadatan arus lalu lintas kendaraan bermotor di jalan Cempakasari 

yang rata-rata jumlahnya mencapai 1.988 kendaraan per jam (sumber: data 

primer). 

 Perpindahan lalu lintas dari ruas jalan utama Sekaran dan area kampus 

menuju Jalan Cempakasari sama halnya dengan memindahkan polusi dari Jalan 

Sekaran menuju Jalan Cempakasari, baik berupa polusi udara, polusi suara 

maupun dampak lainnya. Pada dasarnya seluruh kebijakan yang ditetapkan oleh 

Unnes yang bersangkutan dengan seluruh kegiatan warga Universitas Negeri 

Semarang, tidak boleh merugikan pihak lain dan harus memperhatikan respon dari 

masyarakat di sekitar Unnes yang berupa masukan dan keluhan dari masyarakat 

apabila merasa dirugikan. 

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian dengan judul “Persepsi 

Masyarakat Terkait Dampak Dari Kebijakan Parkir Terpusat Di Titik Parkir Sisi 

Selatan Lapangan Atletik FIK”(Studi Kasus: Jalan Cempakasari, Sekaran, 

Gunung Pati, Semarang). Penelitian ini, diharapkan dapat mengungkap persepsi 
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masyarakat dan menjembatani antara masyarakat sekitar jalan Cempakasari 

dengan Badan Pengembang Konservasi Universitas Negeri Semarang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, kebijakan area parkir di titik parkir sisi 

Selatan lapangan atletik FIK menyebabkan kepadatan arus lalu lintas di Jalan 

Cempakasari, hal itu dikarenakan satu-satunya akses mahasiswa yang 

menggunakan kendaraan bermotor menuju titik parkir tersebut pada jam aktif 

kuliah adalah Jalan Cempakasari . Oleh karena itu terkait dampak yang 

ditimbulkan dari sistem parkir terpusat khususnya di titik parkir sisi Selatan 

lapangan atletik FIK menimbulkan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1) Bagaimana persepsi masyarakat sekitar Jalan Cempakasari dengan dampak 

yang ditimbulkan dari sistem parkir tersebut? 

2) Bagaimana dampak yang dirasakan masyarakat di sekitar jalan Cempakasari  

akibat kepadatan arus lalu lintas berdasarkan pengakuan masyarakat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan dari 

sistem parkir terpusat khususnya di titik parkir sisi Selatan lapangan atletik 

yang menimbulkan kepadatan arus lalu lintas di Jalan Cempakasari. 

2) Mengetahui dampak bagi masyarakat yang ditimbulkan dari kepadatan arus 

lalu lintas di jalan Cempakasari berdasarkan pengakuan dari masyarakat. 
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1.4 Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Manfaat bagi Universitas Negeri Semarang 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang 

terkait dalam penyusunan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. 

2. Kajian untuk mengoptimalkan konservasi di pemukiman sekitar Universitas 

Negeri Semarang. 

 

1.4.2 Manfaat bagi masyarakat 

1. Sebagai kajian untuk memikirkan kesehatan tubuh masyarakat. 

2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi kajian agar lebih memperhatikan 

lingkungan di pemukiman. 

 

1.4.3 Manfaat bagi keilmuan 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

2. Meningkatkan pengetahuan pembaca mengenai dampak yang ditimbulkan dari 

kepadatan arus lalu lintas khususnya di jalan kawasan pemukiman. 

 

1.5 Ruang Lingkup 

1.5.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah jalan Cempakasari, Sekaran, 

Gunung Pati. Penelitian ini hanya dilakukan terhadap masyarakat yang tinggal di 

sekitar jalan  Cempakasari. 
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1.5.2 Substansi Penelitian 

1. Penelitian hanya fokus pada dampak yang ditimbulkan dari kebijakan parkir 

terpusat khususnya di titik parkir sisi Selatan lapangan atletik. 

2. Penelitian bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat sekitar jalan 

Cempakasari maupun pengguna Jalan Cempakasari. 

3. Persepsi yang diteliti meliputi pencemaran udara, kebisingan, psikologis 

masyarakat, keamanan dalam beraktivitas dan persepsi masyarakat dalam 

aspek konservasi lingkungan. 

 

1.6 Sistematika Skripsi 

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu pendahuluan skripsi, bagian isi 

skripsi, dan bagian akhir skripsi. 

1. BAGIAN PENDAHULUAN 

Pada bagian pendahuluan skripsi berisi tentang halaman judul abstrak, 

pengesahan, motto, dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, 

daftar gambar dan lampiran. 

2. BAGIAN ISI 

Pada bagian isi terdiri dari 5 bab yang masing-masing menguraikan: 

BAB I : yaitu pendahuluan, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang, 

permasalahan, tujuan, manfaat penelitian, ruang lingkup, dan sistematika skripsi. 

BAB II : yaitu landasan teori, dalam landasan teori ini berisi tentang uraian 

teoritis atau pendapat para ahli tentang masalah yang berhubungan dengan judul 

skripsi, kerangka berfikir, keaslian penelitian. 



 

 
 

7 

BAB III : yaitu metode penelitian, pada bab ini diuraikan tentang populasi dan 

teknik sampling, variabel penelitian, metode pengumpulan data, metode 

penyusunan instumen, analisis uji instrumen, penentuan nilai data. 

BAB IV : yaitu hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini diuraikan tentang 

persiapan dan pelaksanaan penelitian beserta hasil penelitian. 

BAB V : yaitu kesimpulan dan saran, pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan 

dari hasil penelitian dan saran-saran 

3. BAGIAN AKHIR 

Bagian akhir skripsi ini adalah daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

STUDI PUSTAKA 

 

2.1 Persepsi 

2.1.1 Pengertian persepsi 

Persepsi merupakan pemahaman seseorang tentang suatu gambaran yang 

diperoleh melalui panca indera yang dimiliki oleh manusia. Dengan menggunakan 

indera penglihatan segala fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar dikirimkan 

ke otak untuk kemudian diolah dengan menggunakan nalar pikir sampai akhirnya 

menghasilkan pemahaman tentang fenomena tersebut. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi diartikan sebagai 

tanggapan (penerima langsung) dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui 

beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi merupakan tanggapan atau 

pengertian yang terbentuk dari suatu proses yang diperoleh melalui panca indera. 

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses 

penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui 

alat indera. Alat indera tersebut merupakan alat penghubung antara individu 

dengan dunia luarnya (Branca, 1964). Stimulus yang diindera itu kemudian oleh 

individu diorganisasikan dan diinterpretasikan, sehingga individu menyadari, 

mengerti tentang apa yang diindera itu, dan proses ini disebut persepsi. Dengan 

demikian dapat dikemukakan bahwa stimulus diterima oleh alat indera, yaitu yang 

dimaksud dengan penginderaan, dan melalui proses penginderaan tersebut 
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stimulus itu menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan 

diinterpretasikan (Davidoff, 1981). 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

persepsi adalah suatu proses yang meliputi penerimaan stimulus lewat alat indera, 

kemudian diteruskan dengan proses psikologis kedalam otak sehingga tercipta 

kesadaran untuk menanggapi dan menerima terhadap sesuatu yang diindera tadi.  

 

2.1.2 Faktor- Faktor yang Berperan dalam Persepsi 

Persepsi seseorang dalam menangkap informasi dan peristiwa-peristiwa 

dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: 1) orang yang membentuk persepsi itu sendiri, 

khususnya kondisi intern (kebutuhan, kelelahan, sikap, minat, motivasi, harapan, 

pengalaman masa lalu dan kepribadian); 2) stimulus yang berupa objek maupun 

peristiwa tertentu (benda, orang, proses, dan lai-lain); 3) stimulus dimana 

pembentukan persepsi itu terjadi baik tempat, waktu, suasana (sedih, gembira dan 

lain-lain) (Mahmud, 1990). 

Proses persepsi, apakah berupa ilusi ataukah berupa proses yang sesuai 

dengan kenyataan, adalah peristiwa dua arah. Proses persepsi adalah hasil dari 

aksi dan reaksi. Dengan kata lain, setiap faktor mental, suasana emosi, keinginan 

yang kuat atau sikap dapat mempengaruhi terhadap respons persepsi (Mahmud, 

1990). 

 

2.1.3 Proses Terjadinya Persepsi 

Menurut Boedojo (1986), persepsi merupakan suatu proses pengamatan 

yang secara langsung dikaitkan dengan suatu makna. Proses yang melandasi 
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persepsi berawal dari adanya informasi dan lingkungan. Tidak semua rangsangan 

(informasi) diterima dan didasari oleh individu, melainkan diseleksi berdasarkan 

orientasi nilai yang dimilikinya dan juga pengalaman pribadi. Kekurangan yang 

melekat pada informasi, begitupun informasi yang kurang jelas dilengkapi sendiri 

oleh individu baik melalui imajinasi maupun pemikiran dan nalar untuk 

memperoleh suatu keutuhan dan kebulatan yang bermakna keseluruhan informasi 

yang telah membulat menjadi sesuatu yang utuh, kemudian diberi tafsiran 

(interpretasi, makna) antara lain dasar orientasi nilai dan pengalaman pribadi 

individu. Keluaran proses ini ialah penangkapan/penghayatan. Antara seleksi, 

pembulatan, dan penafsiran terjadi hubungan ketergantungan dari orientasi nilai 

dan pengalaman pribadi. 

 

2.2 Tinjauan Umum Transportasi dan Lingkungan 

Transportasi dan lingkungan adalah dua hal yang selalu berkaitan. 

Transportasi akan menghubungkan masalah keindahan dan kualitas lingkungan 

manusia, meliputi kualitas udara, kebisingan, gangguan lingkungan, dampak 

psikologis manusia. Beberapa masalah tersebut menjadi suatu pertimbangan 

mengenai kebijakan sistem transportasi yang telah ditetapkan melalui perundang-

undangan. 

Oglesby dan Garry H (1996), tindakan-tindakan dalam masalah 

lingkungan banyak melibatkan proses politik yang memerlukan tindakan 

gabungan dari berbagai jawatan dan pihak-pihak lain yang beroperasi pada 

beberapa tingkat pemerintahan, bahwa “pernyataan dampak lingkungan” harus 
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diajukan dalam berbagai proyek yang  menyatakan tentang dampak lingkungan 

dari tindakan yang diusulkan, yaitu: 

1. Setiap pengaruh lingkungan yang merugikan yang tak dapat dihindari harus 

dilaksanakan oleh usulan tersebut, 

2. Alternatif-alternaif untuk usulan tindakan tersebut, 

3. Hubungan antara penggunaan jangka pendek setempat dari lingkungan 

manusia dan pemeliharaan dan perbaikan produktifitas jangka panjang dan, 

4. Setiap tanggung jawab yang tidak dapat diubah dan tidak dapat diperoleh 

kembali dari sumber-sumber daya yang mungkin terlibat bila tindakan 

tersebut harus dilaksanakan. 

Penggunaan bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor menimbulkan 

dampak global terhadap degradasi lingkungan dan dampak negatif terhadap 

kesehatan masyarakat. Penggunaan energi fosil seperti minyak bumi, gas alam, 

batu bara yang mengandung bahan pencemar berbahaya dapat menimbulkan 

pencemaran udara, padahal udara sangat bermanfaat bagi pernapasan umat 

manusia (Suharto, 2011). 

 

2.3 Kesehatan Perumahan dan Lingkungan Pemukiman 

2.3.1 Tinjauan Umum 

Rumah adalah struktur fisik terdiri dari ruangan, halaman dan area 

sekitarnya yang dipakai sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga 

(UU RI No. 4 Tahun 1992). Rumah berfungsi sebagai tempat untuk melepaskan 

lelah, tempat bergaul dan membina rasa kekeluargaan diantara anggota keluarga, 
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tempat berlindung dan menyimpan barang berharga, dan rumah juga merupakan 

status lambang sosial Azwar (dalam Mukono, 2000). 

Perumahan adalah satu hal penting yang mendasar didalam menjalani 

kehidupan sehari-hari. Perumahan yang layak untuk tempat tinggal harus 

memenuhi syarat kesehatan sehingga penghuninya tetap sehat. Perumahan yang 

sehat tidak lepas dari ketersediaan prasarana dan sarana yang terkait, seperti 

penyediaan air bersih, sanitasi pembuangan sampah, transportasi, dan tersedianya 

pelayanan sosial Krieger and Higgins (dalam Keman, 2005).  

Menurut WHO, rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat 

berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta 

keadaan sosialnya baik untuk kesehatan keluarga dan individu (Komisi WHO 

Mengenai Kesehatan dan Lingkungan, 2001). Oleh karena itu keberadaan 

perumahan/pemukiman yang sehat, aman, serasi, teratur sangat diperlukan agar 

fungsi dan kegunaan rumah dapat terpenuhi dengan baik. 

Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan hutan 

lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan atau pedesaan. Pemukiman 

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan 

yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU RI No. 4 tahun1992).  

Kawasan pemukiman didominasi oleh kawasan hunian yang dilengkapi 

dengan sarana dan prasarana lingkungan. Prasarana meliputi jaringan jalan, 

jaringan pembuangan air limbah dan sampah, jaringan pematusan air hujan, 

jaringan pengadaan air bersih, jaringan listrik, telepon, gas, dan sebagainya. 

Sarana lingkungan pemukiman adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk 
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penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. 

Contoh sarana lingkungan pemukiman adalah fasilitas pusat perbelanjaan, 

pelayanan umum, pendidikan dan kesehatan, tempat peribadatan, rekreasi dan 

olahraga, pertamanan, pemakaman. 

Kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman adalah kondisi fisik, 

kimia, dan biologi di dalam rumah, di lingkungan rumah dan perumahan, 

sehingga memungkinkan penghuni mendapatkan derajat kesehatan yang optimal. 

Persyaratan kesehatan perumahan dan lingkungan pemukinan adalah ketentuan 

teknis kesehatan yang wajib dipenuhi dalam rangka melindungi penghuni dan 

masyarakat yang bermukim di perumahan dan/atau masyarakat sekitar dari bahaya 

dan gangguan kesehatan. Persyaratan kesehatan perumahan yang meliputi 

persyaratan lingkungan perumahan dan pemukiman serta persyaratan rumah itu 

sendiri, sangat diperlukan karena pembangunan perumahan berpengaruh sangat 

besar terhadap peningkatan derajat kesehatan individu, keluarga dan masyarakat 

menurut Sanropie (dalam Keman, 2005). 

Persyaratan kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman menurut 

Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) No.829/Menkes/SK/VII/1999 

meliputi parameter sebagai berikut : 

1. Lokasi  

a. Tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti bantaran sungai, 

aliran lahar, tanah longsor, gelombang tsunami, daerah gempa, dan 

sebagainya; 
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b. Tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan akhir (TPA) 

sampah atau bekas tambang; 

c. Tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan dan daerah kebakaran 

seperti jalur pendaratan penerbangan. 

2. Kualitas udara 

Kualitas udara di lingkungan perumahan harus bebas dari gangguan gas 

beracun dan memenuhi syarat baku mutu lingkungan sebagai berikut : 

a. Gas H2S dan NH3 secara biologis tidak terdeteksi; 

b. Debu dengan diameter kurang dari 10 µg maksimum150µg/m3; 

c. Gas SO2 maksimum 0,10 ppm; 

d.  Debu maksimum 350 mm3/m2 per hari. 

3. Kebisingan dan getaran 

a. Kebisingan dianjurkan 45 dB.A, maksimum 55 dB.A; 

b. Tingkat getaran maksimum 10 mm/detik. 

4. Kualitas tanah di daerah perumahan dan pemukiman 

a. Kandungan Timah hitam (Pb) maksimum 300 mg/kg; 

b. Kandungan Arsenik (As) total maksimum 100 mg/kg; 

c. Kandungan Cadmium (Cd) maksimum 20 mg/kg; 

d. Kandungan Benzo (a) pyrene maksimum 1 mg/kg. 

5. Sarana dan prasarana lingkungan 

a. Memiliki taman bermain untuk anak, sarana rekreasi keluarga dengan 

konstruksi yang aman dari kecelakaan; 
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b. Memiliki sarana drainase yang tidak menjadi tempat perindukan vektor 

penyakit; 

c. Memiliki sarana jalan lingkungan dengan ketentuan konstruksi jalan 

yang tidak mengganggu kesehatan, konstruksi trotoar tidak 

membahayakan pejalan kaki dan penyandang cacat, jembatan dengan 

pagar pengaman, dan lampu penerangan jalan yang tidak menyilaukan 

mata; 

d. Tersedia cukup air bersih sepanjang waktu dengan kualitas air yang 

memenuhi persyaratan kesehatan; 

e. Pengelolaan pembuangan tinja dan limbah rumah tangga harus 

memenuhi persyaratan kesehatan; 

f. Pengelolaan pembuangan sampah rumah tangga harus memenuhi syarat 

kesehatan; 

g. Memiliki akses terhadap sarana pelayanan kesehatan, komunikasi, 

tempat kerja, tempat hiburan, tempat pendidikan, kesenian, dan lain 

sebagainya; 

h. Pengaturan instalasi listrik harus menjamin keamanan penghuninya; 

i. Tempat pengelolaan makanan (TPM) harus terjamin, yaitu tidak 

terjadinya kontaminasi makanan yang dapat menimbulkan keracunan. 

6. Vektor penyakit 

a. Indeks lalat harus memenuhi syarat; 

b. Indeks jentik nyamuk di bawah 5%. 
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7.  Penghijauan 

a. Pepohonan untuk penghijauan lingkungan pemukiman merupakan 

pelindung dan juga berfungsi untuk kesejukan, keindahan dan 

kelestarian alam. 

 

2.3.2 Sintesis 

Rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, 

dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan 

sosialnya baik untuk kesehatan keluarga dan individu. Oleh karena itu keberadaan 

perumahan/pemukiman yang sehat, aman, serasi, teratur sangat diperlukan agar 

fungsi dan kegunaan rumah dapat terpenuhi dengan baik. 

Perumahan yang layak untuk tempat tinggal harus memenuhi syarat 

kesehatan sehingga penghuninya tetap sehat. Persyaratan kesehatan perumahan 

dan lingkungan pemukiman meliputi lokasi yang aman, kualitas udara yang baik, 

tingkat kebisingan dan getaran, kualitas tanah, sarana dan prasarana yang 

mendukung, vector penyakit dan adanya penghijauan. 

 

2.4 Pencemaran Udara 

2.4.1 Pengertian Pencemaran Udara 

Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, 

atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan 

manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau 

merusak property (Wikipedia, 2013).  

http://id.wikipedia.org/wiki/Fisik
http://id.wikipedia.org/wiki/Kimia
http://id.wikipedia.org/wiki/Biologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Atmosfer
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Menurut PP Nomor 41 Tahun 1999, pencemaran udara adalah masuknya 

atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien 

oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat 

tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Udara 

ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada 

di wilayah hukum Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi 

kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya. 

Oglesby dan Garry (1996) menyatakan bahwa pencemaran udara berasal 

dari sumber yang tetap maupun bergerak telah menjadi suatu masalah utama di 

Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya. Pencemaran udara yang 

meliputi karbonmonoksida (CO), sulfur dioksida (SO2), sulfat (SO4); bahan-bahan 

partikel seperti debu, asap, dan timah, dengan akibat jangka panjangnya; serta 

bahan-bahan pencemaran reaktif termasuk hidrokarbon (HC), karbon dioksida 

(CO2), nitrogen oksida (NO), nitrogen dioksida (NO2), dan ozon (O3), yang 

melibatkan transformasi di atmosfir. 

Masalah pencemaran udara jalan raya memiliki dua dimensi. Pertama, 

berhubungan dengan pengaruh luas daerah dari bahan pencemaran yang sangat 

reaktif. Kedua, berhubungan dengan konsentrasi tinggi dari bahan pencemar yang 

sebagian besar nonreaktif pada titik-titik atau koridor-koridor di sepanjang atau 

dekat jalan raya. Asap polusi kendaraan bermotor adalah masuknya bahan-bahan 

pencemar kedalam udara  yang dapat mengakibatkan rendahnya bahkan rusaknya 

fungsi udara. Kendaraan bermotor merupakan sumber utama dari kedua bentuk 

pencemaran udara tersebut, yang menyebabkan sekitar 70% dari CO, 50 % dari 
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HC, dan 30% dari NO, sedangkan sumber-sumber transportasi yang lain 

menyebabkan sekitar 20% lebih banyak (Oglesby dan Garry,1996). 

 

2.4.2 Sumber dan Dampak Pencemaran Udara Bagi Kesehatan dan 

Lingkungan 

 

Polusi udara dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia 

melalui berbagai cara, antara lain dengan merangsang timbulnya atau sebagai 

faktor pencetus sejumlah penyakit. Kelompok mudah terkontaminasi polusi udara 

yaitu bayi, orang tua dan golongan berpenghasilan rendah yang biasanya tinggal 

di kota-kota besar dengan kondisi perumahan dan lingkungan yang buruk. 

Terdapat korelasi yang kuat antara pencemaran udara dengan penyakit 

bronchitis kronik (menahun). Walaupun merokok hampir selalu menjadi urutan 

tertinggi sebagai penyebab dari penyakit pernapasan menahun, namun sulfur 

dioksida, asam sulfur, pertikulat dan nitrogen dioksida telah menunjukkan sebagai 

penyebab dan pencetus asthma brochiale, bronchitis menahun dan emphysema 

paru. Sumber pencemar senyawa kimia gas sulfurdioksida (SO2) mempunyai sifat 

yaitu gas tidak mudah terbakar, gas reaktif tidak berwarna, bau sangat menyengat 

hidung manusia, sangat korosif, toksitas adalah iritasi, mudah larut dalam air dan 

asam sulfat. Jika asam sulfat ada di udara dan bergabung dengan air maka akan 

terjadi hujan asam (acid rain) yang berakibat mencemari air irigasi tanaman 

pangan, bangunan konstruksi baja akan korosi dan rumah batako akan hancur dan 

roboh karena terjadi reaksi antara asam dan basa (Suharto, 2011). 

Polusi udara yang berasal dari kendaraan bermotor dengan bahan bakar 

yang tak ramah lingkungan karena masih mengandung sejumlah Pb (timbel), 
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dikhawatirkan akan menurunkan kualitas sumber daya manusia, karena akan 

menurunkan tingkat kecerdasan anak-anak. Timbel tidak hanya terserap lewat 

saluran pernapasan, kini banyak tanaman yang mengandung residu Pb akibat 

polusi udara yang diakibatkan oleh bahan kimia ini. Untuk melindungi diri dari 

polusi udara yang diakibatkan oleh berbagai jenis kendaraan bermotor, disarankan 

memakai masker atau pelindung semacamnya agar tidak terkontaminasi secara 

langsung yang bisa membuat pertahanan tubuh melemah (dinkes-sulsel.go.id, 

2013). 

Pada pembakaran bensin, timbal akan tinggal di udara untuk 25 sampai 

50%. Peningkatan jumlah kendaraan dan peningkatan bilangan oktan bensin 

menambah pencemar timbal di udara. Ciri-ciri keracunan timbal ialah pusing, 

kehilangan selera, sakit kepala anemi, sukar tidur, lemah, dan keguguran. Bahaya 

paling besar ialah terhadap sel darah merah. Timbal dapat mengubah ukuran dan 

bentuk sel darah merah ini (Sastrawijaya, 2000). 

Kondisi daerah tersebut akan menjadi buruk, bila perubahan temperatur 

mengakibatkan dekatnya bahan pencemaran dengan permukaan tanah dan hanya 

terdapat sedikit angin atau bahkan tidak ada sama sekali, sehingga konsentrasi 

menjadi sangat tinggi. Untuk sebagian orang, mata akan menjadi perih dan sulit 

bernafas. Kondisi tersebut menyebabkan usia manusia akan menjadi lebih pendek 

dan sebagian akan meninggal. Selain itu, tumbuhan-tumbuhan tertentu akan mati, 

pertumbuhannya terhalangi, atau daun-daun akan terbakar. 

Dibandingkan orang dewasa, bayi dan anak-anak lebih rentan terhadap 

gangguan lingkungan. Tubuh anak masih dalam tahap perkembangan, hal ini akan 

mailto:dinkes@dinkes-sulsel.go.id
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berpengaruh terhadap kesehatan dan pertumbuhan anak. Mekanisme detoksifikasi 

mereka masih belum berfungsi sempurna. Aktifitas anak seringkali tidak 

terlindungi dari polusi udara di lingkungannya. Mereka jauh lebih aktif daripada 

orang dewasa dari segi aktifitasnya. Semakin banyak pejabat kesehatan 

masyarakat, dokter, CMA (perkumpulan produsen bahan kima) mengakui kurang 

adekuatnya peraturan-peraturan lingkungan dalam melindungi anak-anak (Hunter, 

2004). 

Sindroma Gedung Sakit (Sick Building Syndrome) adalah kumpulan gejala 

yang dialami oleh seseorang yang bekerja di kantor atau tinggal di apartemen 

dengan bangunan tinggi dimana di dalamnya terjadi gangguan sirkulasi udara 

yang menyebabkan keluhan iritasi dan kering pada mata, kulit, hidung, 

tenggorokan disertai sakit kepala, pusing, rasa mual, muntah, bersin, dan 

terkadang disertai sesak nafas. Keluhan ini biasanya tidak terlalu berat walaupun 

bisa menetap sampai 2 minggu, sehingga akan berpengaruh terhadap produktivitas 

kerja (Mukono, 2000).  

Istilah Sindroma Gedung Sakit pertama kali diperkenalkan oleh para ahli 

dari Negara Skandinavia pada awal tahun 1980-an. Istilah ini kemudian dipakai 

secara luas dan kini telah tercatat berbagai laporan tentang terjadinya Sindroma 

Gedung Sakit dari berbagai negara di Eropa, Amerika dan bahkan dari negara 

Singapura. 

Penyebab terjadinya Sindroma Gedung Sakit berkaitan sangat erat dengan 

ventilasi udara ruangan yang kurang memadai karena kurangnya udara segar 

masuk ke dalam ruangan gedung, distribusi udara yang kurang merata, serta 
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kurang baiknya sarana ventilasi. Di lain pihak, pencemaran udara dapat berasal 

dari dalam gedung itu sendiri, misalnya asap rokok, pestisida, bahan pembersih 

ruangan, dan sebagainya.  

Bahan pencemar udara yang mungkin ada dalam ruangan dapat berupa gas 

CO, CO2, beberapa jenis bakteri, jamur, kotoran binatang, formaldehid dan 

berbagai bahan organik lainnya yang dapat menimbulkan efek iritasi pada selaput 

sendir dan kulit. Keluhan yang timbul dapat berupa mata pedih, hidung berlendir 

(running nose) dan bersin, kulit kering dan luka, sakit kepala, serta badan terasa 

lemah (Mukono, 2000). 

Kualitas udara dalam ruangan ( indoor air quality) sebenarnya ditentukan 

secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh penghuni ruangan itu sendiri. Ada 

gedung yang secara khusus diatur suhu maupun frekuensi pertukaran udaranya 

dengan memakai peralatan ventilasi khusus. Ada pula yang dilakukan dengan 

mendayagunakan keadaan cuaca alamiah dengan mengatur bagian gedung yang 

dapat dibuka. Kualitas udara dalam ruangan juga dipengaruhi oleh temperatur dan 

kelembaban yang dapat mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan penghuninya. 

Dengan demikian kualitas udara tidak bebas dalam ruangan sangat bervariasi. 

Apabila terdapat udara yang tidak bebas dalam ruangan, maka bahan pencemar 

udara dengan konsentrasi yang cukup memiliki kesempatan untuk memasuki 

tubuh penghuninya. 

Sumber pencemaran udara dalam ruangan menurut penelitian The 

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) dirinci menjadi 5 

sumber menurut Aditama (dalam Keman: 2005) meliputi : (1) pencemaran akibat 
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kegiatan penghuni dalam gedung seperti asap rokok, pestisida, bahan pembersih 

ruangan; (2) pencemaran dari luar gedung meliputi masuknya gas buangan 

kendaraan bermotor, cerobong asap dapur karena penempatan lokasi lubang 

ventilasi yang tidak tepat; (3) pencemaran dari bahan bangunan ruangan seperti 

formaldehid, lem, asbestos, fibreglass , dan bahan lainnya; (4) pencemaran 

mikroba meliputi bakteri, jamur, virus atau protozoa yang dapat diketemukan di 

saluran udara dan alat pendingin ruangan beserta seluruh sistemnya; dan (5) 

kurangnya udara segar yang masuk karena gangguan ventilasi udara dan 

kurangnya perawatan sistem peralatan ventilasi. 

Kualitas udara dalam ruangan yang baik didefinisikan sebagai udara yang 

bebas bahan pencemar penyebab iritasi, ketidaknyamanan atau terganggunya 

kesehatan penghuni. Temperatur dan kelembaban ruangan juga mempengaruhi 

kenyamanan dan kesehatan penghuni. Baku mutu bahan pencemar tertinggi yang 

diperkenankan dari beberapa bahan pencemar udara ruangan telah dideskripsikan 

dalam American Society of Health, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers 

(ASHRAE) 62 tahun 1989. Sedangkan baku mutu tertinggi yang diperkenankan 

untuk kelompok bahan pencemar spesifik dan pedoman kenyamanan dalam 

ruangan untuk parameter fisik yang spesifik diuraikan dalam Guideline for good 

indoor Air Quality Lily at al, (dalam Keman: 2005).  

 

2.4.3 Pengendalian Pencemaran Udara  

Empat kategori untuk mengurangi pencemaran menurut Oglesby dan 

Garry (1996) antara lain mengurangi hasil bahan pencemar dari suatu kendaraan 

dengan mengusahakan agar kendaraan tersebut lebih hemat bahan bakar dan 
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mengendalikan pengeluaran bahan pencemar, membatasi penjalaran kendaraan 

dengan mengurangi kebutuhan atau keinginan melakukan perjalanan melalui 

penghimbauan kesadaran pribadi masyarakat, memotong konsumsi bahan bakar 

dan pengeluaran bahan bakar, serta pengeluaran bahan pencemar bagi kendaraan 

sisanya dengan memperbaiki kondisi-kondisi arus lalu lintas. 

Implikasi yang lebih luas dari pengendalian kualitas udara yang ketat 

mencapai banyak segi pertumbuhan dan perkembangan perkotaan, dan mungkin 

juga mencapai daerah luar kota pada masa mendatang. Seperti telah ditunjukan, 

tingkat maksimum bagi suatu pencemar untuk periode ulang yang telah ditetapkan 

standar juga harus dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan yang baru, ketentuan bagi 

kendaraan-kendaraan yang tidak baru. 

 

2.4.4 Sintesis  

Polusi udara darikendaraan bermotor adalah masuknya bahan-bahan 

pencemar kedalam udara  yang dapat mengakibatkan rendahnya bahkan rusaknya 

fungsi udara. Kendaraan bermotor merupakan sumber utama dari kedua bentuk 

pencemaran udara tersebut, yang menyebabkan sekitar 70% dari CO, 50 % dari 

HC, dan 30% dari NO, sedangkan sumber-sumber transportasi yang lain 

menyebabkan sekitar 20% lebih banyak. Golongan yang mudah terkontaminasi 

pencemaran udara adalah bayi dan anak-anak yang sedang mengalami masa 

pertumbuhan dan perkembangan.  

Pencemaran udara dapat mengakibatkan hujan asam dan dapat mencemari 

lingkungan. Kandungan timbel pada asap kendaraan bermotor dikhawatirkan akan 
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menurunkan kualitas sumber daya manusia, karena akan menurunkan tingkat 

kecerdasan anak-anak. Ciri-ciri keracunan timbal ialah pusing, kehilangan selera, 

sakit kepala, sukar tidur, lemah, dan keguguran. Bahaya paling besar ialah 

terhadap sel darah merah, timbal dapat mengubah ukuran dan bentuk sel darah 

merah. Pencemaran udara diluar ruangan bisa saja masuk kedalam ruangan hingga 

terperangkap di dalam ruangan dan dapat menyebabkan Sindroma Gedung Sakit 

(Sick Building Syndrome). Hal tersebut menyebabkan keluhan iritasi dan kering 

pada mata, kulit, hidung, tenggorokan disertai sakit kepala, pusing. 

 

2.5 Kebisingan 

2.5.1 Pengertian Kebisingan 

Salim (2002) mengemukakan, kebisingan adalah suara-suara yang tidak 

dikehendaki bagi manusia sehingga tetesan air pun pada malam hari akan 

merupakan gangguan tidur bagi orang-orang tertentu. Kebisingan didefinisikan 

sebagai suara yang tidak diinginkan (Oglesby dan Garry, 1996), sedangkan 

menurut Sasongko (2000),  kebisingan adalah bunyi yang tidak dikehendaki 

karena tidak sesuai dengan konteks ruang dan waktu sehingga dapat menimbulkan 

gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan. Keputusan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup No: Kep-48/ /MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat 

Kebisingan menyebutkan: 

“Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan 

dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan 

kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.” 
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Dari pengertian di atas terlihat bahwa kebisingan terjadi bila ada 

bunyi/suara di lingkungan.  Lapisan perapatan dan peregangan udara yang 

bergerak ke arah luar menyebabkan terjadinya rambatan gelombang bunyi. 

Perambatan gelombang bunyi yang mencapai telinga diterima oleh gendang 

telinga, lalu diperbesar oleh tulang kecil di telinga bagian tengah, dan diteruskan 

lewat cairan ke ujung saraf yang ada di bagian telinga bagian dalam. Saraf 

meneruskan implan ke otak. Proses mendengar terjadi di otak berupa sensasi 

mendengar (Suharsono, 1990).  

Kebisingan diukur dalam satuan decibel, dengan satuan yang bisa 

digunakan adalah dBa. Satuan tunggal ini menggabungkan intensitas kebisingan 

dari seluruh frekuensi, tetapi lebih ditekankan pada frekuensi yang di atas dari 

1000 per detik karena manusia bereaksi lebih kuat pada frekuensi ini.  

Kepekaan telinga terhadap tingkat tekanan bunyi berbeda antar frekuensi. 

Pada frekuensi 1000 Hz, tingkat tekanan bunyi yang dapat didengar adalah 

minimum 4 dB. Pada frekuensi 63 Hz, tingkat tekanan bunyi yang dapat didengar 

minimum 34 dB (Suharsono, 1990). Perbedaan  frekuensi dan intensitas bunyi 

menyebabkan adanya jenis-jenis kebisingan yang memiliki karakteristik yang 

berbeda. Jenis kebisingan dapat dibedakan menjadi empat bagian (Mulia, 2005), 

yaitu: 

1) Kebisingan kontinyu dengan specktrum frekuensi sempit, misalnya suara 

mesin gergaji sirkuler. 

2) Kebisingan terputus-putus (internitternt), misalnya arus lalu lintas, suara 

pesawat terbang di bandara. 
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3) Kebisingan impulsif (impact or impulsive noise), misalnya tembakan meriam, 

ledakan. 

4) Kebisingan impulsif berulang, misalnya suara mesin tempa. 

 

2.5.2 Peraturan, Sumber dan Dampak Kebisingan Bagi Kesehatan dan 

Lingkungan 

 

Pengaruh utama kebisingan terhadap manusia adalah kerusakan indera 

pendengaran secara sementara hingga permanen. Kebisingan juga dapat 

mengakibatkan gangguan fisiologis terhadap pengaturan saluran darah, 

ketegangan otot, sistem hormon adrenalin yang mempengaruhi saraf, dan 

kebisingan juga dapat mengakibatkan tekanan psikologis (Suratno, 1995). 

Secara umum dampak kebisingan bisa dikelompokkan dalam dua 

kelompok besar (Hargiyarto, 2005), yaitu: 

1) Dampak auditorial (Auditory effects), dan 

Dampak ini berhubungan langsung dengan fungsi (perangkat keras) 

pendengaran, seperti hilangnya/berkurangnya fungsi pendengaran, suara 

dering/ berfrekuensi tinggi dalam telinga. 

2) Dampak non auditorial (Non auditory effects) 

Dampak ini bersifat psikologis, seperti gangguan cara berkomunikasi, 

kebingungan, stress, dan berkurangnya kepekaan terhadap masalah keamanan 

kerja. 

Pengaruh kebisingan terhadap manusia tergantung pada karakteristik fisis, 

waktu berlangsung dan waktu kejadiannya. Pengaruh tersebut berbentuk 
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gangguan yang dapat menurunkan kesehatan dan rasa aman manusia. Beberapa 

bentuk gangguan diakibatkan oleh kebisingan adalah sebagai berikut: 

1) Gangguan Pendengaran 

Sensitivitas pendengaran manusia yang dikaitkan dengan suara paling lemah 

yang masih didengar disebut ambang pendengaran, sedangkan suara paling 

tinggi yang masih dapat di dengar tanpa menimbulkan rasa sakit disebut 

ambang rasa sakit. Kerusakan Pendengaran (dalam bentuk ketulian) 

merupakan penurunan sensitivitas yang berlangsung secara terus menerus. 

2) Gangguan Percakapan 

Kebisingan bisa mengganggu percakapan sehingga mempengaruhi 

komunikasi yang sedang berlangsung (tatap muka/via telepon) (Sasongko, 

2000). Untuk keperluan-keperluan komunikasi di tempat kerja suatu perkataan 

yang diucapkan baru dapat dipahami apabila intensitas ucapan paling sedikit 

10 dB lebih tinggi dari latar belakang suara. Pengaruh komunikasi pada 

pembicaraan dapat dilakukan dengan mengakui rata-rata intensitas oktaf-oktaf 

diantara 600-1.200 Hz, 1.200- 2.400 Hz, dan 2.400 – 4.800 Hz. Nilai ini 

disebut tingkat gangguan pembicaraan ( speech Interferrence Level) 

(Suma‟mur P.K, 1996). 

3) Gangguan Tidur 

Kebisingan bisa menyebabkan gangguan dalam bentuk perubahan tahap tidur. 

Gangguan yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain motivasi 

bangun, kenyaringan, lama kebisingan, fluktuasi kebisingan dan umur 

manusia. Gangguan tidur yang terus menerus menjadi sebab penurunan 
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produktivitas tenaga kerja karena proses pemulihan keadaan tubuh tidak 

terjadi sebagaimana mestinya (Suma‟mur P.K, 1996: 99). 

4) Gangguan Psikologis 

Kebisingan bisa menimbulkan gangguan psikologis seperti kejengkelan, 

kecemasan, dan ketakutan. Gangguan psikologis akibat kebisingan tergantung 

pada intensitas, frekuensi, periode, saat dan lama kejadian, kompleksitas 

spectrum/kegaduhan dan keikutsertaan kebisingan (Sasongko, 2000). Perasaan 

yang memberatkan dan disebabkan oleh suara merupakan pengaruh yang 

paling penting, karena mereka tersebar, dan mereka harus dianggap sebagai 

faktor yang menentukan dalam mengembangkan teknik dalam melawan suara, 

dan merumuskan peraturan melawannya. 

5) Gangguan Produktivitas 

Kebisingan dapat menimbulkan gangguan terhadap pekerjaan yang sedang 

dilakukan seseorang melalui gangguan psikologi dan gangguan konsentrasi 

sehingga menurunkan produktivitas kerja. 

6) Gangguan Kesehatan 

Kebisingan berpotensi untuk mengganggu kesehatan manusia terpapar atas 

suara dalam suatu periode yang lama dan terus menerus. Arus suara 75 dB 

untuk 8 jam per hari jika hanya terpapar satu hari saja pengaruhnya tidak 

signifikan terhadap kesehatan, tetapi bila berlangsung setiap hari terus 

menerus minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun maka 

suatu saat akan melewati suatu batas dimana paparan kebisingan tersebut akan 

menyebabkan hilangnya pendengaran seseorang (tuli) (Sasongko, 2000). 
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Kebisingan di daerah pemukiman merupakan suatu gabungan dari tingkat 

latar belakang sekeliling yang  relatif berkelanjutan dan puncak-puncak yang 

sporadis dan seketika. Kebisingan ini sampai ke telinga dari berbagai sumber pada 

jarak dan arah yang berlainan. Selain itu, kebisingan dicatat pada skala logaritma, 

jadi hubungan tingkat kebisingan sangat rumit. 

Menurut Oglesby dan Garry (1996), beberapa kebisingan yang 

berlangsung terus-menerus selalu terjadi. Misalnya di lingkungan pemukiman 

yang tenang pada malam hari, kebisingan terletak antara 32 sampai 43 dBa, 

sedangkan batas kebisingan di daerah pemukiman perkotaan pada siang hari 

sekitar 41 sampai 53 dBa. Reaksi manusia terhadap kebisingan yang dihasilkan 

oleh transportasi adalah subyektif dan sangat rumit. Singkatnya, beberapa studi 

telah menunjukan umumnya keluhan berpusat pada terganggunya pembicaraan, 

pendengaran televisi, tidur, dan berhubungan dengan peningkatan sampai di atas 

tingkat kebisingan sekelilingnya. 

Pada tahun 1996 telah ditetapkan baku tingkat kebisingan melalui 

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-48/MNLH/11/1996. 

Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa baku tingkat kebisingan yang 

diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak 

menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. 

Tabel 2.1 Baku Tingkat Kebisingan  

No. Perutukan Kawasan/lingkungan Kegiatan Tingkat Kebisingan dB(A) 

A. 

Peruntukan kawasan 

1. -Perumahan dan Pemukiman  

2. -Perdagangan dan Jasa 

3. -Perkantoran dan Perdagangan 

4. -Ruang terbuka dan hijau 

 

55 

70 

65 

50 
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LANJUTAN… 

 

5. -Industri 

6. -Pemerinrtahan dan fasilitas umum 

7. -Rekreasi 

8.  

9. Khusus 

- Bandar udara* 

- Stasiun Kereta Api* 

- Pelabuhan Laut 

- Cagar Budaya 

70 

60 

70 

 

 

 

70 

60 

B. 

Lingkungan Kegiatan 

1 -Perumahan  dan Pemukiman 

2 -Sekolah atau Sejenisnya 

3 -Tempat Ibadah atau Sejenisnya 

 

55 

55 

55 

Keterangan : 

*) disesuaikan dengan ketentuan Menteri Perhubungan 

 

Suatu pendekatan awal terhadap pengendalian kebisingan jalan raya 

adalah pembatasan atau pengurangan pengeluaran kebisingan dari kendaraan itu 

sendiri dengan desain yang baru. Kebisingan dari kendaraan memiliki beberapa 

sumber: mesin, pemindah daya (drive train), kipas, roda, knalpot, dan terkadang 

klakson (Oglesby dan Garry, 1996). Kebisingan akibat pembuangan udara dari 

knalpot merupakan komponen yang penting dan rumit karena terjadi sekitar 8ft 

diatas permukaan perkerasan. Kebisingan ini mungkin tingkatannya rendah di 

dekat tepi jalan pada permukaan, tetapi menimbulkan protes dari para penghuni 

yang tinggal di sekitarnya. Sepeda motor dan scooter telah menjadi sumber 

kebisingan yang utama. Banyak diantaranya bahkan lebih bising dari mobil, dan 

hampir setara bisingnya dengan truk diesel. 
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2.5.3 Pengendalian Kebisingan 

Mengendalikan kebisingan pada kendaraan itu sulit dilakukan, walaupun 

kendaraan dan saringan knalpot didesain agar memenuhi standar yang tepat, 

pengemudi sering gagal dalam merawatnya, bahkan mereka sering mengubahnya.  

Pendekatan-pendakatan umum lain pada pengendalian kebisingan telah 

diterapkan oleh jawatan-jawatan transportasi. Pendekatan itu dilakukan dengan 

mendesain fasilitas dan perlengkapan-perlengkapannya, sehingga kebisingan yang 

sampai ke telinga manusia tidak melebihi tingkat yang dapat diterima. Usaha-

usaha yang dapat dilakukan sebagai berikut. 

1. Memasukkan pengendalian tingkat kebisingan ke dalam desain fasilitas. 

Alternatif-alternatifnya antara lain membangun jalan pada tempat yang rendah 

dan menutupnya, atau memasang penghalang kebisingan dari tanah atau 

pasangan batu. Sayangnya, penghalang ini akan menangkap bahan pencemar. 

2. Menjaga agar pembangunan terletak pada jarak yang cukup dari sumber 

kebisingan dengan cara mengatur penempatan atau izin bangunan. Cara 

lainnya adalah menetapkan agar bangunan-bangunan baru atau pusat-pusat 

kegiatan lainnya diarahkan dan didesain untuk mengendalikan tingkat 

kebisingan. 

3. Mendesain ulang atau mengisolasi bangunan-bangunan yang ada. 

 

2.5.4 Sintesis 

Kebisingan didefinisikan sebagai suara yang tidak diinginkan. Kebisingan 

dari kendaraan memiliki beberapa sumber: mesin, pemindah daya (drive train), 

kipas, roda, knalpot, dan terkadang klakson. Jenis kebisingan dibedakan menjadi 
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empat, yaitu kebisingan kontinyu, kebisingan terputus-putus, kebisingan impulsif, 

dan kebisingan impulsif berulang. Beberapa bentuk gangguan diakibatkan oleh 

kebisingan adalah gangguan pendengaran, gangguan percakapan, ganguan tidur, 

gangguan psikologis, gangguan produktivitas, dan gangguan kesehatan. 

 

2.6 Dampak Psikologi 

2.6.1 Stress  

Stress sebagai keadaan yang terjadi ketika seseorang mengalami peristiwa-

peristiwa yang dirasakan sebagai keadaan yang mengancam baik fisik maupun 

psikologis, dan ketidakyakinan akan kemampuannya dalam mengatasi peristiwa-

peristiwa yang dialaminya (Atkinson, 1987). Stress merupakan tanggapan 

seseorang terhadap suatu perubahan di lingkungannya yang dirasakan 

mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam (Anoraga, 2006).  

Sumber stress dapat berubah-ubah sejalan dengan perkembangan manusia, 

tetapi kondisi stress juga dapat terjadi sepanjang kehidupan. Sarafino (1994) 

membedakan sumber-sumber stress, yaitu dalam diri individu, keluarga, 

komunitas dan lingkungan.  Interaksi subyek di luar lingkungan keluarga 

melengkapi sumber-sumber stress yang berasal dari lingkungan yang 

dimaksudkan adalah lingkungan fisik, seperti: kebisingan, suhu yang terlalu 

panas, kesesakkan, dan angin badai (tornado, tsunami). Stressor lingkungan 

mencakup juga stressor secara makro seperti migrasi, kerugian akibat teknologi 

modern seperti kecelakaan lalu lintas, dan bencana nuklir (Sarafino, 1994). 
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Hardjana (2002) mengelompokam gejala-gejala stress menjadi empat, 

yaitu: 

a. Gejala fisikal, yang ditandai oleh sakit kepala, tidur tidak teratur, sakit 

punggung, gangguan pencernaan, urat tegang-tegang pada leher dan bahu, 

tekanan darah tinggi, bertambah banyak melakukan kesalahan dalam kerja dan 

hidup. 

b. Gejala emosional, yang ditandai oleh : gelisah, cemas, sedih, depresi, mudah 

menangis, mood mudah berubah-ubah secara cepat, mudah marah, gugup, rasa 

harga diri menurun, mudah tersinggung, mudah menyerang orang lain, dan 

kehabisan daya mental. 

c. Gejala intelektual,  yang ditandai oleh: sulit berkonsentrasi, sulit membuat 

keputusan, mudah lupa atau daya ingat menurun, pikiran kacau, melamun 

secara berlebihan, pikiran dipenuhi oleh satu pikiran saja, kehilangan rasa 

humor yang sehat, produktivitas atau prestasi kerja menurun, mutu kerja 

rendah, dan jumlah kekeliruan bertambah dalam bekerja. 

d. Gejala interpersonal, yang ditandai oleh: kehilangan kepercayaan kepada 

orang lain, mudah mempersalahkan orang lain, mudah membatalkan janji atau 

tidak memenuhinya, suka mencari-cari kesalahan orang lain atau menyerang 

dengan kata-kata, mengambil sikap terlalu mempertahankan diri, dan 

mendiamkan orang lain. 
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2.6.2 Kecemasan 

Kecemasan  atau dalam bahasa inggrisnya “anxiety” berasal dari bahasa 

Latin “angustus” yang berarti kaku, dan “ango, anci” yang berarti mencekik 

(Trismiati, 2004). Konsep kecemasan memegang peranan yang sangat mendasar 

dalam teori-teori tentang stres dan penyesuaian diri , Lazarus (dalam Trismiati, 

2004). 

Kecemasan terjadi sebagai akibat dari ancaman terhadap harga diri atau 

identitas diri yang sangat mendasar bagi keberadaan individu. Kecemasan 

dikomunikasikan secara interpersonal dan merupakan bagian dari kehidupan 

sehari-hari, menghasilkan peringatan yang berharga dan penting untuk upaya 

memelihara keseimbangan diri dan melindungi diri (Suliswati, 2005). 

Tingkat kecemasan seseorang dapat diketehui dari gejala-gejalanya baik 

secara fisik maupun psikis. Menurut Meher (dalam Calhoun dan Acocella,1995) 

menyatakan bahwa reaksi kecemasan yang kuat mempunyai tiga komponen antara 

lain: 

a. Emosional, orang tersebut mempunyai ketakutan yang amat sangat dan secara 

sadar. 

b. Kognitif, ketakutan tersebut meluas dan sering berpengaruh terhadap 

kemampuan berpikir jernih, memecahkan masalah dan mengatasi tuntutan 

lingkungan. 

c. Fisiologis, tanggapan tubuh terhadap rasa takut berupa pengerasan diri untuk 

bertindak, baik tindakan yang dikehendaki atau tidak. Pergerakan tersebut 
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merupakan hasil kerja dari sistem syaraf otonom yang mengendalikan 

berbagai otot dan kelenjar tubuh. 

Ramaiah (2003) menjabarkan pengertian lingkungan, yaitu salah satu 

faktor yang mempengaruhi perkembangan pola dasar yang menunjukan reaksi 

rasa cemas, yaitu: 

1. Lingkungan atau tempat tinggal sekitar mempengaruhi cara berfikir tentang 

diri sendiri dan orang lain. 

2. Pengalaman seseorang dengan keluarga, sahabat, dan rekan kerja. 

3. Merasa tidak aman terhadap lingkungannya. 

 

2.7 Kampus Konservasi 

Universitas Negeri Semarang, disingkat Unnes, adalah sebuah perguruan 

tinggi di Indonesia. Kampus utamanya terletak di daerah Sekaran (Gunungpati), 

bagian Selatan dari Semarang, Jawa Tengah. Kampus lainnya terletak di Ngaliyan 

(Semarang) dan di Kemandungan, Tegal Barat, Tegal. 

Sejak 2010 Universitas Negeri Semarang (Unnes) menetapkan visi 

universitas konservasi. Lengkapnya, universitas konservasi bertaraf internasional 

yang sehat, unggul, dan sejahtera. Cita-cita ini dideklarasikan Prof. Sudijono 

Sastroatmodjo, M.Si bersama unsur pimpinan dan mahasiswa dengan disaksikan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh. Universitas konservasi adalah 

Universitas yang memiliki kepedulian dan keramahan terhadap persoalan 

lingkungan, dengan menyadari bahwa persoalan lingkungan merupakan persoalan 

dunia. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi
http://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Gunungpati,_Semarang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Ngaliyan,_Semarang
http://id.wikipedia.org/wiki/Ngaliyan,_Semarang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kemandungan,_Tegal_Barat,_Tegal
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Salatin (2011) berpendapat bahwa untuk mewujudkan konsep seperti 

kampus ramah lingkungan, kampus berkelanjutan, kampus konservasi atau istilah-

istilah lainnya yang sebenarnya memiliki prinsip yang sama, yaitu berwawasan 

lingkungan, maka perlu didukung oleh setiap civitas akademika yang ada di 

dalamnya. Merujuk pada pengertian kampus dan kawasan konservasi, maka 

kampus atau universitas konservasi adalah sebuah univeritas yang dalam 

pelaksanaannya sebagai tempat aktivitas pendidikan berlangsung tetap mengacu 

pada prinsip perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari, sumber 

daya alam dan seni budaya, serta berwawasan lingkungan. Pada dasarnya, kampus 

konservasi merupakan bentuk turunan dari konsep kampus berkelanjutan. Kampus 

konservasi yang mengacu pada asas pembangunan berkelanjutan berarti kampus 

tersebut harus dapat menyelaraskan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, 

sehingga tercipta kampus yang ramah lingkungan tapi tetap produktif dengan 

suasana kampus yang nyaman untuk beraktivitas.  

Salah satu pilar utama sebagai universitas konservasi adalah arsitektur 

hijau dan transportasi internal. Arsitektur hijau, secara sederhana mempunyai 

pengertian bangunan atau lingkungan binaan yang dapat mengurangi atau dapat 

melakukan efisiensi sumber daya material, air dan energy. Pengertian Arsitektur 

hijau yang lebih luas adalah bangunan atau lingkungan binaan yang efisien dalam 

penggunaan energi, air dan segala sumber daya yang ada, mampu menjaga 

keselamatan, keamanan dan kesehatan penghuninya dalam mengembangkan 

produktivitas penghuninya, mampu mengurangi sampah, serta polusi dan 

kerusakan lingkungan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian terhitung mulai dari tanggal 10 Agustus 

2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013, yaitu dari uji coba instrumen 

hingga pengambilan data penelitian. Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah 

jalan Cempakasari, Sekaran, Gunung Pati. Jalan Cempakasari merupakan jalan 

yang menjadi jalur utama menuju tempat parkir di titik sisi Selatan lapangan 

atletik FIK (lihat lampiran 2). 

 

3.2 Pendekatan Penelitian 

3.2.1 Populasi Penelitian  

Sudjana (1996) menjelaskan pengertian populasi, yaitu totalitas semua 

nilai yang mungkin, hasil menghitung ataupun pengukuran, kuantitatif ataupun 

kualitatif mengenai karakterisitik tertentu dari semua anggota kumpulan yang 

lengkap dan jelas yang ingin dipelajari. Adapun yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah 170 orang yang dihitung dari setiap bangunan rumah di 

sekitar jalan Cempakasari pada radius 35 m dari jalan Cempakasari (lihat lampiran 

2).  

 

3.2.2 Sampel Penelitian  

Sampel merupakan sebagian individu yang dapat dianggap memiliki dan 

mencerminkan keadaan populasi atau sebagai wakil populasi yang diteliti 
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(Arikunto, 2006). Sudjana (1996) memaparkan bahwa sampel adalah sebagian 

besar dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sebagai 

bagian dari jumlah yang dimiliki populasi, bila populasinya besar dan peneliti 

tidak mungkin mempelajari semua yang ada di dalam populasi, misalnya 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel 

yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2007). Menurut  Arikunto (2006), 

sampel didapatkan dari 25% populasi, sehingga didapat 42 sampel. 

 

3.2.3 Variabel Penelitian  

Variabel penelitian ialah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik 

pusat perhatian peneliti (Arikunto, 2006). Penelitian ini menggunakan satu 

variabel yaitu persepsi masyarakat terkait arus lalu lintas kendaraan bermotor di 

jalan Cempakasari. Aplikasinya meliputi, keamanan (keamanan beraktivitas), 

polusi udara (dampak polusi udara yang dirasakan), kebisingan (dampak bising 

bagi masyarakat), dampak psikologis, dan ekonomi. 

 

3.2.4 Instrumen Penelitian  

Pengumpulan data penelitian diperoleh dengan menggunakan dua 

instrumen, instrumen yang pertama adalah angket dan istrumen yang kedua adalah 

alat penguji kadar CO (carbon monoksida).  Angket ditujukan kepada masyarakat 

sekitar jalan Cempakasari, Sekaran, Gunung Pati, angket tersebut akan mengulas 

hal-hal yang berkaitan dengan dampak dari parkir alternatif di titik parkir sisi 

Selatan lapangan atletik FIK yang menggunakan jalan Cempakasari sebagai jalur 
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menuju titik parkir tersebut, serta  mengungkap persepsi masyarakat tentang 

kebijakan tersebut mengenai dampak yang dirasakan oleh masyarakat. 

Angket ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah bahan pertimbangan dan 

masukan mengenai persepsi masyarakat tentang kebijakan parkir terpusat 

khususnya di titik parkir sisi Selatan lapangan atletik kepada Universitas Negeri 

Semarang. Untuk memperoleh gambaran umum tentang instrumen penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut. 

Angket pada tabel 3.1 terdiri atas beberapa aspek yang merupakan dampak 

dari kepadatan arus lalu lintas kendaraan bermotor. Dari setiap aspek memiliki 

indikator-indikator yang menunjukan pengaruhnya terhadap masyarakat disekitar 

jalan Cempakasari. Angket ini terdiri dari dua bagian yang saling berintegrasi, 

bagian pertama adalah mengenai persepsi masyarakat tentang peningkatan 

dampak dari arus lalu lintas kendaraan bermotor. Sedangkan bagian kedua adalah 

mengenai dampak yang dirasakan dalam kegiatan sehari-hari. 

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Angket 

Bagian I : persepsi masyarakat terkait dampak arus lalu lintas 

Aspek  Indikator No. soal 

Polusi Udara - Ada peningkatan polusi udara disekitar 

jalan Cempakasari 

1 

Kebisingan - Ada peningkatan kebisingan disekitar jalan 

Cempakasari 

2 

Kemanan 

beraktivitas 

- Ada penurunan kualitas keamanan 

beraktivitas di jalan Cempakasari 

3 

Kecemasan  

- Ada peningkatan rasa kekhawatiran akibat 

arus lalu lintas kendaraan di jalan 

Cempakasari 

4 

Indikasi Stres 
- Ada peningkatan indikasi stres akibat arus 

lalu lintas kendaraan di jalan Cempakasari 

5 

Ekonomi  
-  Ada dampak positif di bidang ekonomi 

akibat arus lalu lintas kendaraan di jalan 

Cempakasari 

6 
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Lanjutan… 

Konservasi 
- Ada penurunan kualitas terhadap 

konservasi lingkungan di pemukiman 

akibat arus kendaraan bermotor 

7 

Bagian II: dampak yang dirasakan oleh masyarakat 

Aspek Indikator No. soal 

Polusi udara 

- Polusi udara di jalan Cempakasari 

mengganggu kenyamanan pemukiman 

- Polusi udara di jalan Cempakasari 

mengganggu kenyamanan bernafas 

- Polusi udara di jalan Cempakasari telah 

mengganggu kesehatan khususnya 

pernafasan (sesak nafas) 

- Polusi udara di jalan Cempakasari juga 

menyebabkan iritasi mata 

- Dampak lain dari asap kendaraan bermotor  

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

Kebisingan  

- Kebisingan di jalan Cempakasari 

menggangu kenyamanan pemukiman 

- Kebisingan di jalan Cempakasari 

menggangu disaat beristirahat 

- Kebisingan di jalan Cempakasari 

mengganggu kelancaran berkomunikasi 

- Kebisingan membuat telinga sakit 

- Kebisingan di jalan Cempakasari juga 

mengganggu balita 

- Pengaruh kebisingan terhadap kemampuan 

konsentrasi 

- Dampak lain dari kebisingan 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

10 

 

11 

 

Keamanan 

beraktifitas 

- Pengaruh arus lalu lintas di jalan 

Cempakasari terhadap keamanan 

beraktivitas. 

- Keamanan beraktifitas bagi anak 

- Kondisi tempat bermain bagi anak 

- Ada peningkatan tindak kriminalitas 

(pencurian/pelecehan seksual/kekerasan) 

- Peningkatan kecelakaan lalu lintas 

13 

 

 

14 

15 

16 

 

17 

Psikologis 

- merasa khawatir terhadap dampak 

kepadatan arus lalu lintas (Polusi udara, 

Kebisingan, dan keamanan beraktifitas) 

- Tingkat kekhawatiran terhadap kesehatan 

balita 

- Tingkat kekhawatiran terhadap segala 

aktifitas anak(berangkat sekolah, melewati 

jalan Cempakasari) 

 

 

18 

 

 

19 

 

20 

 

 



 

 
 

41 

Lanjutan . . . 

 

- Tingkat kekhawatiran pada kesehatan 

jangka panjang dengan dampak arus lalu 

lintas di jalan Cempakasari 

- Anda mulai merasakan gejala stress pada 

diri anda(sering pusing, sering mual, 

21 

 

 

22 

Ekonomi dan 

bisnis 

- Dampak ekonomi yang dirasakan setelah 

diterapkannya parkir terpusat yang 

menyebabkan arus lalu lintas di jalan 

Cempakasari menjadi lebih padat 

- Keinginan untuk menciptakan 

usaha/lapangan usaha disekitar jalan 

Cempakasari 

- Terjadi peningkatan pendapatan yang 

signifikan setelah diterapkannya sistem 

parkir terpusat bagi masyarakat 

23 

 

 

 

24 

 

 

25 

 

 

 

Konservasi - Kenyamanan dan kelestarian lingkungan 26 

Simpulan 
- Persepsi dirasakan dari seluruh dampak 

yang ada 
27 

 

 Instrumen yang kedua adalah alat penghitung kadar CO (carbon 

monoksida) merk yang digunakan adalah Krisbow-092. Dengan alat ini, peneliti 

dapat mengukur kadar CO di jalan Cempakasari yang dihasilkan oleh kendaraan 

bermotor. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam proses pengumpulan data, peneliti  menggunakan beberapa metode 

yang dibagi menjadi data primer dan data sekunder. 

3.3.1 Data Primer 

3.3.1.1 Observasi 

Teknik observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke tempat 

penelitian untuk mengetahui secara umum keadaan dari wilayah studi. Teknik 
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observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data-data 

pendukung yang tidak diperoleh melalui kuesioner. Data yang diperoleh adalah 

tentang pola hubungan antara dampak langsung dan tidak langsung bagi 

masyarakat yang tinggal di sekitar jalan Cempakasari, Sekaran, Gunung Pati (lihat 

lampiran 3) 

 

3.3.1.2 Angket  dan Kuesioner.  

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawab 

(Sugiyono, 2009).  Kuesioner bertujuan untuk memperoleh informasi yang 

relevan dengan tujuan penelitian yaitu persepsi masyarakat di sekitar jalan 

Cempakasari pada radius 35 meter terhadap arus lalu lintas kendaraan bermotor 

menuju titik parkir di sisi Selatan lapangan atletik FIK yang melewati jalan 

Cempakasari (lihat lampiran 9). 

 

3.3.2 Data Sekunder 

3.3.2.1 Dokumentasi  

Dokumentasi  digunakan untuk mengumpulkan data yang sifatnya 

documenter dari instansi-instansi yang terkait, misalnya jumlah penduduk, 

pendapatan penduduk, peraturan-peraturan pemerintah, surat kabar, majalah, 

prasasti, dan sebagainya.  

 

3.4 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei yaitu 

pengamatan secara langsung di lapangan tentang persepsi masyarakat terhadap 
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dampak kebijakan Unnes terkait sistem parkir terpusat (studi kasus arus lalu lintas 

menuju parkir sisi Selatan lapangan atletik FIK melewati jalan Cempakasari). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk penginderaan (deskriptif) 

mengenai situasi atau kejadian-kejadian. 

Penelitian deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas 

mengenai persepsi masyarakat sekitar jalan Cempakasari terkait arus lalu lintas 

menuju tempat parkir di sisi Selatan FIK melalui jalan Cempakasari. Sedangkan 

metode survei digunakan untuk memperoleh sampel dari populasi dengan 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok. Pengertian 

kuesioner atau angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden (Arikunto, 2006). 

Data pokok dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan angket, 

yakni angket yang diajukan kepada responden dengan mengidentifikasi fakta yang 

terjadi di lapangan menurut pengakuan masyarakat. Angket ini berisi pernyataan 

dengan menyediakan lima alternatif jawaban yang bersifat menyetujui dan tidak, 

serta beberapa alternatif jawaban dari pengakuan masyarakat. Hasil penelitian 

didapat dari pengakuan masyarakat mengenai dampak yang dirasakan setelah 

diberlakukannya sistem parkir terpusat dari Unnes. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan setelah data-data penelitian terkumpul secara 

lengkap, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis untuk menghasilkan 
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kesimpulan yang benar sehingga dapat menjawab persoalan yang diteliti dan 

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tujuan analisis dalam penelitian ini 

adalah menyempitkan dan membatasi penemuan sehingga menjadi data tersusun  

teratur dan berarti.  

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif persentase yang 

didasarkan untuk mengetahui keadaan sesuatu yang bersifat kualitatif dengan 

penafsiran persentase data kuantitatif melalui metode pengumpulan data yang 

berupa angket (kuesioner). 

Untuk memperoleh angket atau kuesioner dengan hasil yang memuaskan, 

maka angket perlu dilakukan uji coba. Sampel yang diambil untuk keperluan uji 

coba haruslah dari populasi dimana sampel penelitian akan diambil (Arikunto, 

2006). Data dari hasil uji coba kemudian dianalisis untuk memperoleh instrumen 

yang valid dan reliabel, oleh karena itu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. 

 

3.5.1 Validitas Instrumen 

Validitas instrumen adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkatan-

tingkatan kevalidan suatu instrumen (Arikunto, 2006). Sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan atau bila dapat 

mengungkap data variable yang teliti secara tetap. Tinggi rendahnya validitas 

instrumen menunjukan sejauh mana data yang terkumpul dan tidak menyimpang 

dari gambaran variabel yang dimaksud. 

 Suatu instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari 

variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 2006). Teknik analisis yang 
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digunakan untuk mengukur validasi item yakni dipakai rumus korelasi product 

moment, yaitu mengkorelasi skor-skor yang ada pada faktor. Berikut rumus 

korelasi product moment: 

 

rxy = 
  

     2222 YYNXXN

YXXYN





 

Keterangan : 

rxy      = Koefisien korelasi antara X dan Y 

N        = Jumlah obyek uji coba 

X        = Nilai dari X (skor tiap item) 

Y        = Nilai dari Y (skor total item) 

∑X
2     

= Jumlah kuadrat nilai X 

∑Y
2  

  = Jumlah kuadrat nilai Y 

∑XY
2 

= Jumlah perkalian antara nilai X dan nilai Y 

Cara menentukan valid atau tidaknya instrumen adalah dengan 

mengkonsultasikan hasil perhitungan korelasi dengan tabel nilai koefisien korelasi 

pada taraf kesalahan 5% atau taraf signifikasi 95%. Apabila                  

dengan taraf signifikan 5% maka soal dinyatakan valid, apabila                  

maka soal tidak valid. 

Penentuan validitas angket diperleh dengan cara menghitung rxy tiap item. 

Hasil rxy tersebut dikonsultasikan dengan r tabel dengan n= 20 dan α= 0,05 yang 

besarnya adalah 0.444. Item dikatakan valid apabila rxy > r tabel. Dari perhitungan 

diperoleh item angket yang memenuhi kriteria valid dengan nilai sebesar 0,643 
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adalah sebanyak 29 Item dari 34 item yaitu pada bagian pertama 1, 2, 3, 4, 5, 7, 

serta pada angket bagian kedua adalah 1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  25, 27. Sedangkan item yang tidak valid pada angket 

bagian pertama adalah nomer  6 dan pada bagian kedua adalah nomer 12, 23, 24, 

dan 26 (lihat halaman 40 dan lampiran 6). 

 

3.5.2 Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas instrumen menunjuk pada satu pengertian bahwa instrumen 

memiliki tingkat kepercayaan tinggi untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data.  Instrumen dikatakan reliabel bila data yang dihasilkan stabil atau konstan 

(Arikunto, 2006). 

Untuk menguji reliabilitas angket penelitian, maka penelitian 

menggunakan teknik analisa alpha. Rumus alpha digunakan untuk mencari 

instrumen yang skornya bukan 1 dan 0. Uji coba dapat dilakukan dengan teknik 

„sekali tembak‟, yaitu diberi sekali saja. Untuk  melakukan uji reliabilitas, dipakai 

rumus Alpha Crhonbach, berikut ini adalah rumus alpha crhonbach : 

      [
 

   
] [1-

 
   

   
] 

Keterangan : 

         = Reliabilitas Instrumen 

k         = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

     = Jumlah Varians butir 

      = Varians Total (Arikunto, 2006) 
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Cara untuk menetukan reliabel tidaknya instrumen dilakukan dengan cara 

mengkonsultasikan dengan       . Jika             maka instrumen dinyatakan 

reliabel dan dapat digunakan untuk mengambil data dari penelitian. Hasil yang 

diperoleh dikonsultasikan r tabel product moment. Dari perhitungan diperoleh r 

11= 0,935  sedangkan r tabel= 0,444 sehingga disimpulkan instrumen angket 

tersebut reliabel. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran 7. 

Untuk membahas hasil penelitian dengan deskripsi persentase, terlebih 

dahulu mengkualitatifkan skor pada jawaban melalui angket. Sehingga 

memudahkan dalam menganalisis data, dan mengetahui skor yang diperoleh 

responden dari hasil pengisian angket yang diberikan. Oleh karena itu ditentukan 

penetapan hasil penskorannya yaitu membuat tabulasi angket dari responden 

untuk menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan yang ditetapkan. 

Adapun penentuan skor angket adalah sebagai berikut : 

1. Masing-masing alternatif jawaban tiap item diberi skor sesuai dengan 

tingkatan alternatif jawaban tiap item. 

2. Setiap kode jawaban diberi skor yang berwujut angka berskala 5 yaitu : 

a. Alternatif jawaban yang sangat baik (A) mendapat skor 5 

b. Alternatif jawaban yang baik (B) mendapat skor 4 

c. Alternatif jawaban yang cukup (C) mendapat skor 3 

d. Alternatif jawaban yang cukup baik (D) mendapat skor 2 

e. Alternatif jawaban yang  sangat kurang baik (E) mendapat skor 1 

 

Menjumlah skor yang diperoleh dari tiap-tiap responden, mencari 

persentase skor yang diperoleh dengan menggunakan rumus 
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Keterangan : 

n = Jumlah skor responden 

N = Jumlah skor maksimal 

Hasil kualitatif dari perhitungan rumus tersebut di atas selanjutnya diubah 

atau dari perhitungan dengan kalimat yang bersifat kualitatif. Berikut ini langkah-

langkah yang ditempuh untuk menentukan kriteria kenyamanan pengguna taman. 

1. Menentukan skor maksimal yang diperoleh dari hasil perkalian antara skor 

tertinggi, jumlah item, jumlah responden. 

2. Menentukan skor minimal yang diperoleh dari hasil perkalian antara skor 

terendah, jumlah item, jumlah responden. 

3. Menetapkan rentang skor yang diperoleh dari skor maksimal dikurangi skor 

minimal. 

4. Menetapkan jenjang interval kelas, interval kelas diperoleh dari rentangan 

dibagi jenjang kriteria. 

5. Menetapkan persentase maksimal yaitu 100% 

6. Menetapkan persentase minimal, persentase minimal diperoleh dari skor 

minimal dibagi skor maksimal dikalikan 100%. Presentase minimal : 1/5 X 

100%  = 20% 

7. Menetapkan rentangan persentase, yaitu diperoleh dari persentase maksimal 

dikurangi persentase minimal. Rentangan persentase : 100% -20% = 80% 

8. Menetapkan interval kelas persentase, yaitu rentangan persentase dibagi 

kriteria. Interval kelas persentase : 
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9. Menetapkan kriteria yaitu sangat tidak baik, tidak baik, cukup baik, baik, 

sangat baik. 

Berdasarkan langkah-langkah di atas, diperoleh kriteria dampak arus lalu 

lintas kendaraan di titik parkir sisi Selatan lapangan atletik terhadap masyarakat 

sekitar jalan Cempakasari dan didukung dengan pernyataan dari warga. Berikut 

adalah penjabaran dari kriteria yang menjelaskan persepsi masyarakat. 

Tabel 3.2 Kelas Kriteria Baik 

No. Interval Kelas Persentasi Kriteria 

1. 20% - 35% Sangat Tidak Baik 

2. 36% - 51% Tidak Baik 

3. 52% - 67% Cukup Baik 

4. 68% - 83% Baik 

5. 84% - 100% Sangat Baik 

 Sumber: Hasil Analisis Data 

 

Tabel 3.3 Kelas Kriteria Mengganggu 

No. Interval Kelas Persentasi Kriteria 

1. 20% - 35% Sangat Tidak Mengganggu 

2. 36% - 51% Tidak Mengganggu 

3. 52% - 67% Cukup Mengganggu 

4. 68% - 83% Mengganggu 

5. 84% - 100% Sangat Mengganggu 

 Sumber: Hasil Analisis Data 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum 

4.1.1 Gambaran Umum Parkir Terpusat 

Parkir terpusat merupakan salah satu kebijakan yang ditetapkan 

Universitas Negeri Semarang di bidang konservasi. Parkir terpusat bertujuan 

untuk menciptakan  lingkungan kampus yang sehat, meningkatkan kualitas 

udara, dan mengurangi polusi udara. Selain itu, kebijakan ini juga berpengaruh 

terhadap tingkat kenyamanan proses belajar mengajar di dalam kampus karena 

tidak terganggu oleh suara bising kendaraan bermotor. 

 Parkir terpusat dibagi menjadi enam titik parkir, yaitu titik parkir Gedung 

Serba Guna (GSG) untuk mobil dan sepeda motor, area parkir Masjid Ulul Albab 

untuk mobil dan motor, parkir Timur FMIPA untuk sepeda motor,  sisi Selatan 

lapangan FIK untuk sepeda, sisi Utara gerbang utama/Barat untuk mobil, dan sisi 

Selatan atau dekat PKM untuk sepeda motor. 

Titik parkir sisi Selatan lapangan FIK adalah area parkir yang difungsikan 

untuk menampung kendaraan bermotor roda dua milik warga FIK dan FT, yaitu 

mahasiswa, karyawan, dan dosen yang mengendarai sepeda motor. Jalan 

Cempakasari merupakan jalan yang harus dilewati untuk sampai ke titik parkir 

sisi Selatan lapangan FIK.  

 

 



 

 
 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1  Peta Titik Parkir Unnes 

Dari gambar 4.1, dapat dilihat bahwa untuk menuju titik parkir sisi Selatan 

lapangan atletik FIK, pengendara bermotor harus melewati Jalan Cempakasari. 

 

4.1.2 Kondisi Jalan Cempakasari 

4.1.2.2 Kondisi Jalan 

Jalan Cempakasari terletak di Selatan area kampus. Jalan ini berada di 

daerah pemukiman warga yang berfungsi untuk memudahkan arus lalu lintas 

manusia maupun barang. Jalan ini memiliki panjang kurang lebih 900 meter 

dimulai dari Jalan Taman Siswa hingga ke titik parkir sisi Selatan lapangan atletik 

FIK. Konstruksi perkerasan Jalan Cempakasari terdiri dari dua bahan material 

penyusun, yaitu bahan aspal dan paving block.  

Pada observasi yang dilakukan di Jalan Cempakasari, jalan tidak  disertai 

dengan perangkat pedestrian. Jalan Cempakasari digunakan oleh kendaraan 
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bermotor beroda dua, beroda empat, dan pejalan kaki. Pengguna Jalan 

Cempakasari ditunjukan pada gambar 4.2 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Kondisi Jalan Cempakasari 

 

4.1.2.3 Kondisi Arus Lalu Lintas 

Arus lalu lintas di Jalan Cempakasari terlihat cukup padat pada siang hari. 

Kendaraan yang melewati jalan ini adalah kendaraan beroda dua dan beroda 

empat. Jalan Cempakasari didominasi oleh kendaraan beroda dua yang menuju ke 

titik parkir samping lapangan atletlik.  Beberapa pejalan kaki juga terlihat 

menggunakan Jalan Cempakasari dan berdampingan dengan arus lalu lintas 

kendaraan bermotor.  

Dari arus lalu lintas kendaraan yang terpantau, kendaraan bermotor 

menimbulkan suara yang cukup keras. Beberapa kendaraan bermotor yang telah 
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dimodifikasi di bagian knalpot menimbulkan suara yang lebih keras.  Selain suara 

dari kendaraan bermotor, asap yang keluar dari knalpot juga terlihat dalam bentuk 

asap hitam. Asap yang keluar dari knalpot juga terdeteksi melalui indera 

penciuman saat berada di Jalan Cempakasari. 

Jumlah kendaraan yang melewati Jalan Cempakasari mengalami 

peningkatan setelah diterapkan kebijakan parkir terpusat di titik parkir sisi Selatan 

lapangan atletik FIK. Sebelum parkir terpusat diterapkan, tercatat jumlah 

kendaraan motor beroda dua yang melewati Jalan Cempakasari pada pagi pukul 

06:00 WIB hingga sore hari pukul 16:00 WIB sebanyak 5.200 kendaraan (Badan 

Pengembang Konservasi Unnes, 2010). Jumlah ini mengalami peningkatan 

setelah diterapkannya kebijakan parkir terpusat, yaitu sebanyak 15.972 kendaraan 

pada pukul 06:00 WIB sampai pukul 16:00 WIB (sumber: data primer, observasi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Kondisi Arus Lalu Lintas di Jalan Cempakasari 
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4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Persepsi Masyarakat Terkait Dampak yang Ditimbulkan dari Arus 

Lalu Lintas 

 

Penelitian ini mendeskripsikan data-data dari dampak yang ditimbulkan 

oleh kepadatan arus lalu lintas di Jalan Cempakasari, yaitu polusi udara yang 

disebabkan asap dari kendaraan bermotor, kebisingan dari suara knalpot, 

keamanan beraktivitas, dampak psikologis masyarakat, dan dampak ekonomi serta 

bisnis bagi masyarakat.  

Data yang diperoleh dari hasil pengisian angket tersebut diuraikan menjadi 

lima aspek, yaitu polusi udara, kebisingan, keamanan beraktivitas, dampak 

psikologis, dan dampak ekonomi. Berikut penjabaran dari lima aspek tersebut. 

 

4.2.1.1 Polusi Udara 

Pemukiman adalah satu hal penting dan mendasar dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari. Pemukiman yang layak untuk tempat tinggal adalah 

pemukiman yang memenuhi syarat kesehatan, sehingga penghuninya tetap sehat 

(Keman, 2005). Selain itu, keberadaan pemukiman yang sehat, aman, dan serasi 

sangat diperlukan agar fungsi rumah dapat terpenuhi dengan baik. 

Salah satu persyaratan kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman 

menurut Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) adalah kualitas udara. 

Kualitas udara di lingkungan pemukiman harus bebas dari gangguan gas beracun 

dan memenuhi syarat baku mutu lingkungan sehingga tidak merugikan serta 

membahayakan masyarakat yang bertempat tinggal di pemukiman tersebut. 
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Polusi udara yang disebabkan oleh asap kendaraan bermotor merupakan 

faktor utama yang menyumbangkan gas beracun di daerah pemukiman. 

Pemukiman yang sehat akan tercemar dengan adanya asap dari kendaraan 

bermotor, sehingga menurunkan kualitas udara di daerah pemukiman tersebut. 

Perkiraan polutan di Jalan Cempakasari yang dihitung dengan 

menggunakan alat penghitung kandungan karbon menghasilkan model pada 

gambar 4.4 sebagai berikut. 

 

Gambar 4.4 Grafik Kandungan Polutan di Jalan Cempakasari 

 

Dengan menggunakan model jumlah polutan pada gambar 4.4 yang 

dihasilkan dari pengambilan data polutan pada 2 September 2013, diperoleh rata-

rata polutan CO dengan menggunakan alat pengukur kadar CO dalam kurun 

waktu 8 jam  pada pagi hingga sore hari sebesar 10-14 ppm. Hasil ini didapatkan 

dari jumlah kendaraan yang lewat setiap 5 menit di Jalan Cempakasari,  yaitu 137 
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kendaraan motor dengan kondisi kelembapan udara 36% dan kecepatan angin 1,0 

– 1,4 m/s. Konsentrasi 10-14 ppm merupakan konsentrasi CO yang cukup besar 

dan berbahaya. Efek yang membahayakan manusia telah diamati pada konsentrasi 

10-15 ppm selama 8 jam. Pengaruh kesehatan ini terdiri atas tekanan fisiologikal, 

terutama pada penderita penyakit jantung, keracunan darah (Soedomo, 2001).   

Dari data yang diperoleh melalui angket yang ditujukan kepada 

masyarakat di sekitar Jalan Cempakasari, didapatkan hasil bahwa masyarakat 

memiliki persepsi bahwa terjadi peningkatan polusi udara di Jalan Cempakasari 

dengan persentase nilai total perhitungan jawaban responden mencapai 71,4%. 

Sebanyak 60% dari 42 responden menyatakan asap dari kendaraan bermotor 

meningkatkan polusi udara di Jalan Cempakasari. 

Berdasarkan hasil angket persepsi, masyarakat merasakan bahwa asap dari 

kendaraan motor beroda dua cukup mengganggu masyarakat di sekitar Jalan 

Cempakasari dengan total skor 67,6% (cukup mengganggu). Sebanyak 62% 

responden menyatakan asap kendaraan motor beroda dua mengganggu 

kenyamanan tempat tinggal, sedangkan sebanyak 50% responden menyatakan 

asap dari kendaraan bermotor di Jalan Cempakasari mengganggu kenyamanan 

bernafas. Dari observasi awal yang dilakukan, sebagian besar rumah masyarakat 

berbatasan langsung dengan Jalan Cempakasari sehingga masyarakat terkena 

dampak langsung dari asap yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor. Selain itu, 

jumlah pohon di Jalan Cempakasari yang berfungsi sebagai pereduksi asap dari 

kendaraan bermotor tidak banyak. 
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Gambar 4.5 Posisi Rumah Terhadap Jalan 

Sebanyak 45% responden menyatakan asap kendaraan bermotor 

mengganggu kesehatan pernafasan (sesak nafas), sedangkan 38% responden 

menyatakan asap kendaraan bermotor mengganggu kesehatan mata yang berupa 

iritasi mata. Dari pernyataan responden, mereka mengalami gangguan kesehatan 

mata dan sesak nafas, namun peneliti tidak dapat membuktikan secara medis 

adanya gangguan kesehatan pada masyarakat sekitar Jalan Cempakasari yang 

diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor. Data yang didapatkan melalui angket 

masih berupa pengakuan dari responden dan perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut terkait kesehatan dari masyarakat yang mungkin disebabkan oleh asap 

kendaraan bermotor di Jalan Cempakasari. Tabel 4.1 berikut menjabarkan jumlah 

persentase persepsi masyarakat terkait dampak yang dirasakan masyarakat akibat 

asap kendaraan bermotor. 
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Tabel 4.1 Persepsi Masyarakat Terkait Asap dari Kendaraan Bermotor 

No. Indikator Skor (%) Kriteria 

1. 
Asap dari kendaraan bermotor di Jalan 

Cempakasari mengganggu kenyamanan 

tempat tinggal/pemukiman 

74,3% 
Mengganggu 

2. 
Asap dari kendaraan bermotor di Jalan 

Cempakasari mengganggu kenyamanan 

bernafas 

70,5% 
Mengganggu 

3. 
Asap dari kendaraan bermotor di Jalan 

Cempakasari mengganggu kesehatan 

pernafasan (sesak nafas) 

63,8% Cukup 

Mengganggu 

4. 
Asap dari kendaraan bermotor di Jalan 

Cempakasari mengganggu kesehatan mata 

(iritasi mata) 

61,9% Cukup 

Mengganggu 

Sumber: Data primer 

Tabel 4.1 menjelaskan hasil analisis dari data yang diperoleh. Hasil 

analisis data secara spesifik digambarkan dengan sebuah grafik pada gambar 4.6   

sebagai berikut. 

 

Gambar 4.6 Grafik Distribusi Frekuensi Persepsi Masyarakat Terkait Asap 

Kendaraan Bermotor 

0 0 2 2 
14 

21 

36 
31 

24 

29 

14 29 

38 
26 

26 

31 

24 24 19 
7 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kenyaman
Tempat Tinggal

Kenyamanan
Bernafas

Kesehatan
Pernafasan

Kesehatan
mata

SANGAT
MENGGANGGU

MENGGANGGU

CUKUP
MENGGANGGU

TIDAK
MENGGANGGU

SANGAT TIDAK
MENGGANGGU



 

 
 

59 

Pada gambar 4.6 didapatkan hasil yang menunjukkan tidak terganggunya 

masyarakat sekitar Jalan Cempakasari. Sebanyak 14% dari 42 responden 

menyatakan bahwa asap kendaraan bermotor tidak mengganggu lingkungan 

pemukiman, dan 21 % dari responden juga menyatakan asap kendaraan bermotor 

di Jalan Cempakasari tidak  mengganggu kenyamanan dalam bernafas. Saat 

dilakukan konfirmasi atas pernyataan responden, didapatkan kesimpulan pada 

responden yang tidak merasa terganggu dengan asap kendaraan bermotor, yaitu 

beberapa responden tidak terlalu peduli dengan asap yang ditimbulkan dari 

kendaraan bermotor. Beberapa responden juga menyatakan bahwa asap dari 

kendaraan bemotor merupakan resiko yang harus dihadapi terkait dengan 

peningkatan keuntungan usaha yang mereka lakukan. Dari dampak positif yang 

ditimbulkan, beberapa responden menganggap asap dari kendaraan bermotor 

merupakan hal biasa. 

Berdasarkan indikator yang lain, sebanyak 41% responden menyatakan 

bahwa asap tidak mengganggu kesehatan pernafasan dan 33% responden 

menyatakan hal serupa pada dampak kesehatan mata. Peneliti mengamati bahwa 

pernyataan mengenai beberapa gangguan kesehatan yang dialami sebagian 

responden yang ditimbulkan oleh asap dari kendaraan bermotor di Jalan 

Cempakasari belum bisa dibuktikan dengan ilmu kesehatan.  

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari pengakuan masyarakat yang 

menunjukkan adanya dampak negatif berupa ketidaknyamanan, dapat 

disimpulkan bahwa pemukiman warga di sekitar Jalan Cempakasari mengalami 

penurunan kualitas pemukiman yang sehat dan bebas dari gas beracun. Pernyataan 
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tersebut berbanding lurus dengan hasil pengukuran konsentrasi CO di Jalan 

Cempakasari, yaitu sebesar 10-16 ppm (sumber :data primer, observasi). 

 

4.2.1.2 Kebisingan 

Persyaratan kesehatan lingkungan dari pemukiman menurut Keputusan 

Menteri Kesehatan (Kepmenkes) No.829/Menkes/SK/VII/1999 salah satunya 

tentang kesehatan. Menurut Sasongko (2000), kebisingan adalah bunyi yang tidak 

dikehendaki karena tidak sesuai dengan konteks ruang dan waktu sehingga 

menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan. Kebisingan yang 

terdapat di pemukiman seharusnya tidak boleh mengganggu masyarakat dan 

menbahayakan kesehatan masyarakat. Batas kebisingan yang dianjurkan pada 

suatu pemukiman adalah 45 dB dan maksimum 55 dB (Kepmenkes 

No.829/Menkes/SK/VII/1999). 

Kebisingan di pemukiman sekitar Jalan Cempakasari berasal dari suara 

kendaraan bermotor yang melewati Jalan Cempakasari. Jenis kebisingan yang 

terjadi di Jalan Cempakasari adalah kebisingan terputus-putus (intermittent) yang 

ditimbulkan oleh arus lalu lintas kendaraan bermotor, yaitu intensitas suara yang 

ditimbulkan berbeda-beda tergantung dari jumlah kendaraan bermotor yang lewat 

pada satuan waktu. 

Rata-rata jumlah kendaraan yang melewati Jalan Cempakasari setiap 

jamnya adalah sebanyak 1.998 kendaraan motor beroda dua milik mahasiswa. Jika 

jumlah kendaraan yang lewat dikonversi dengan model NHRCP Report 174 
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menjadi satuan decibel, diperkirakan kebisingan yang ditimbulkan adalah 64 dB 

(lihat lampiran 4). 

Secara umum dampak kebisingan bisa dikelompokkan dalam dua 

kelompok besar (Hargiyarto, 2005), yaitu: 

2) Dampak auditorial (Auditory effects) 

Dampak ini berhubungan langsung dengan fungsi (perangkat keras) 

pendengaran, seperti hilangnya/berkurangnya fungsi pendengaran, suara 

dering/ berfrekuensi tinggi dalam telinga. 

3) Dampak non-auditorial (Non-auditory effects) 

Dampak ini bersifat psikologis, seperti gangguan cara berkomunikasi, 

kebingungan, stress, dan berkurangnya kepekaan terhadap masalah keamanan 

kerja. 

Pada penelitian ini, didapatkan hasil penelitian berupa persepsi masyarakat 

terhadap suara kendaraan bermotor di Jalan Cempakasari yang ditunjukkan 

dengan hasil analisis distribusi frekuensi (lihat tabel 4.2). Pada hasil penelitian,  

menunjukkan bahwa 73% dari seluruh responden menyatakan bahwa terjadi 

peningkatan kebisingan oleh suara kendaraan bermotor di Jalan Cempakasari.  

Sebagian besar responden, yakni sebanyak 55,8 % dari 42 responden 

menyatakan kebisingan telah mengganggu kenyamanan di pemukiman dan 64% 

dari responden menyatakan suara kendaraan bermotor telah mengganggu waktu 

istirahat. Perangkat jalan raya yang dominan mampu mereduksi kebisingan di 

Jalan Cempakasari adalah pohon dan tembok rumah, sedangkan jumlah pohon di 

Jalan Cempakasari jumlahnya tidak banyak, hal ini menyebabkan suara dari 
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kendaraan motor masih terdengar jelas di rumah warga. Keadaan ini 

menyebabkan masyarakat terganggu dengan suara kendaraan bermotor di Jalan 

Cempakasari. Jarak rumah warga dengan Jalan Cempakasari tergolong sangat 

dekat, dan sebagian rumah hanya berjarak 3 meter dari jalan. Hal tersebut sangat 

berpengaruh terhadap kenyamanan warga yang tinggal di Jalan Cempakasari, 

seperti yang ditunjukan pada gambar 4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Letak Rumah Terhadap Jalan 

 

Jumlah persentase yang relatif kecil adalah 45% dari jumlah responden 

yang menyatakan suara kendaraan bermotor mengganggu kelancaran 

berkomunikasi dan membuat telinga tidak nyaman. Kelancaran komunikasi yang 

dimaksud adalah saat mereka berbicara satu dengan yang lain terjadi gangguan 

yang menyebabkan komunikasi tidak lancar. Hal tersebut disimpulkan dari 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti,yaitu beberapa responden menyatakan 
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merasa terganggu dengan adanya saat sedang melakukan telekomunikasi lewat 

handphone. Responden juga menyatakan bahwa suara kendaraan bermotor 

mengganggu konsentrasi ketika sedang melakukan aktivitas atau pekerjaan di 

sekitar Jalan Cempakasari dengan perolehan persentase sebanyak 50% dari 

seluruh jumlah responden.  Kebisingan yang dihasilkan dari intensitas kendaraan 

seperti pada gambar 4.8  di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebanyak 59% responden menyatakan suara kendaraan bermotor 

mengganggu balita dengan perolehan total skor pada indikator ini adalah 78,1% 

yang menyatakan kriteria mengganggu. Dari pertanyaan yang diajukan kepada 

beberapa responden, suara dari kendaraan bermotor sering membuat bayi dan 

Gambar 4.8 Intensitas Kendaraan 
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balita kaget dan menangis. Menurut penuturan salah satu responden saat 

diwawancarai, suara kendaraan bermotor sangat mengganggu balita ketika tidur 

siang.  

Tabel 4.2 menunjukkan jumlah persentase persepsi masyarakat terkait 

dampak yang dirasakan masyarakat akibat suara yang ditimbulkan dari kendaraan 

bermotor di Jalan Cempakasari. 

Tabel 4.2 Persepsi Masyarakat Terkait Suara yang Ditimbulkan dari 

Kendaraan Bermotor 

 

No. Indikator 
Skor(%) Kriteria 

1. 

Suara dari kendaraan bermotor di Jalan 

Cempakasari mengganggu kenyamanan tempat 

tinggal 

80,5% Mengganggu 

2. 
Suara dari kendaraan bermotor di Jalan 

Cempakasari mengganggu waktu istirahat 

79,0% Mengganggu 

3. 

Suara dari kendaraan bermotor di Jalan 

Cempakasari mengganggu kelancaran 

berkomunikasi 

63,8% Cukup 

Mengganggu 

4. 
Suara dari kendaraan bermotor mengganggu 

konsentrasi anda ketika melakukan aktivitas 

67,6% Cukup 

Mengganggu 

5. 
Suara dari kendaraan bermotor membuat telinga 

anda tidak nyaman 

67,1% Cukup 

Mengganggu 

6. 
Suara dari kendaraan bermotor di Jalan 

Cempakasari juga mengganggu balita 

78,1% Mengganggu 

Sumber: Data primer 

Tabel 4.2 menjelaskan hasil analisis dari data yang diperoleh. Spesifikasi 

ditunjukkan pada gambar 4.9 dalam grafik sebagai berikut. 
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Gambar 4.9 Grafik Distribusi Frekuensi Persepsi Masyarakat Terkait suara 

Kendaraan Bermotor 

 

Dari gambar 4.9 diperoleh data bahwa ada beberapa responden yang tidak 

terganggu dengan suara kendaraan bermotor yang melewati Jalan Cempakasari. 

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan responden yang tidak terganggu, 

mereka mengungkapkan bahwa suara dari kendaraan bermotor adalah resiko yang 

dihadapi dengan pekerjaan yang mereka miliki atau tempat usaha yang mereka 

miliki. Suara kendaraan bagi mereka merupakan hal yang lumrah. Dari tinjauan 

peneliti, responden menyatakan tidak terganggu karena rumah mereka tidak 

berhadapan langsung dengan Jalan Cempakasari, melainkan berjarak lebih jauh 

daripada rumah responden yang menyatakan dirinya terganggu. 

Dari hasil yang didapatkan dari angket persepsi tentang dampak 

kebisingan, didapatkan informasi yang cukup jelas bahwa masyarakat telah 

terganggu dengan dampak kebisingan yang ditimbulkan dari arus lalu lintas di 

Jalan Cempakasari. Pernyataan dari responden berbanding lurus dengan perkiraan 
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kebisingan di Jalan Cempakasari yang diperkirakan dengan model NHRCP Report 

174. Hasil perkiraan kebisingan kendaraan pada intensitas 2000 kendaraan per 

jam dengan kecepatan 35 km/jam didapatkan angka kebisingan yang ditimbulkan 

dari arus lalu lintas di Jalan Cempakasari sebesar 62 dB (lihat lampiran 4), 

sedangkan batas maksimum kebisingan di suatu pemukiman adalah 55 dB. 

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa masyarakat terganggu dengan 

kebisingan yang ditimbulkan dari arus lalu lintas kendaraan bermotor di Jalan 

Cempakasari. Selain itu, dari hasil persepsi masyarakat terkait dampak 

kebisingan, diperoleh indikasi bahwa lingkungan pemukiman tidak lagi nyaman 

dan mengalami penurunan kualitas dalam mendukung kegiatan/aktivitas yang 

dilakukan masyarakat. 

 

4.2.1.3 Keamanan Beraktivitas 

Keamanan beraktivitas masyarakat di sekitar Jalan Cempakasari 

merupakan hal yang sangat berkaitan dengan keadaan arus lalu lintas di Jalan 

Cempakasari. Tingkat keamanan beraktivitas masyarakat diperoleh dari beberapa 

indikator yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu arus lalu lintas kendaraan 

bermotor di Jalan Cempakasari yang mengganggu keamanan beraktifitas, arus lalu 

lintas kendaraan bermotor di Jalan Cempakasari yang mengganggu keamanan 

beraktifitas bagi anak, arus lalu lintas kendaraan bermotor di Jalan Cempakasari 

mengganggu keamanan kondisi tempat bermain bagi anak, adanya peningkatan 

tindak kriminalitas (pencurian/pelecehan seksual/kekerasan), dan peningkatan 

kecelakaan di Jalan Cempakasari. 
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Pada hasil angket yang disebarkan ke masyarakat, diperoleh kesimpulan 

bahwa terjadi penurunan tingkat keamanan beraktivitas di Jalan Cempakasari 

dengan skor total 70% (mengganggu keamanan beraktivitas). Sebanyak 56% 

responden menyatakan arus lalu lintas kendaraan di Jalan Cempakasari 

menyebabkan penurunan tingkat keamanan beraktivitas di sekitar jalan tersebut.  

Sebanyak 52% responden menyatakan keamanan beraktivitas terganggu 

akibat arus lalu lintas di Jalan Cempakasari dengan perolehan skor total 71% 

(mengganggu). Sebagian besar responden yang berjumlah 81% dari seluruh 

responden menyatakan bahwa arus lalu lintas mengganggu keamanan beraktivitas 

bagi anak dengan skor total 85,7% (sangat mengganggu). Responden juga 

menyatakan arus lalu lintas mengganggu keamanan kondisi tempat bermain bagi 

anak dengan skor total 81,9% (mengganggu), sedangkan jumlah responden yang 

menyatakan arus lalu lintas mengganggu keamanan kondisi tempat bermain bagi 

anak adalah 80% dari seluruh responden.  

Dari observasi yang dilakukan peneliti, tempat bermain untuk anak yang 

aman hanya ada di dalam rumah atau di halaman rumah, seperti yang ditunjukkan 

pada gambar 4.10. Aktivitas anak seperti halnya bersepeda, dapat dikatakan tidak 

aman dengan kepadatan arus lalu lintas yang ada. Hal tersebut dapat dilihat pada 

gambar 4.11 sebagai berikut. 
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Gambar 4.10 Keamanan Tempat Bermain Anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11Keamanan Bermain Bagi Anak di Jalan Cempakasari 
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Pada indikator tentang adanya peningkatan kecelakaan lalu lintas 

memperoleh skor 62,4% (cukup setuju). Persentase jumlah responden yang 

menyatakan kedua indikator tersebut sebanyak 48% setuju bahwa terjadi 

peningkatan kecelakaan lalu lintas di jalan Cempakasari. Akan tetapi, peneliti 

tidak dapat menunjukkan data terkait jumlah kecelakaan yang terjadi di Jalan 

Cempakasari. Peneliti hanya menyimpulkan dari pernyataan responden bahwa 

terjadi peningkatan kecelakaan lalu lintas di Jalan Cempakasari.  

Pada tabel 4.3, ditunjukkan jumlah persentase persepsi masyarakat terkait 

dampak yang dirasakan masyarakat tentang keamanan beraktivitas di Jalan 

Cempakasari. 

 

Tabel 4.3 Persepsi Masyarakat Terkait Keamanan Beraktivitas 

No. Indikator 
Skor 

(%) 
Kriteria 

1. 
Arus lalu lintas kendaraan bermotor di Jalan 

Cempakasari mengganggu keamanan beraktifitas 
71,0% Mengganggu  

2. 

Arus lalu lintas kendaraan bermotor di Jalan 

Cempakasari menggangu keamanan beraktifitas 

bagi anak 

85,7% 
Sangat 

Mengganggu 

3. 

Arus lalu lintas kendaraan bermotor di Jalan 

Cempakasari menganggu keamanan kondisi tempat 

bermain bagi anak 

81,9% Mengganggu 

4. 

Arus lalu lintas di Jalan Cempakasari sering 

menyebabkan terjadinya peningkatan kecelakaan di 

Jalan Cempakasari 

62,4% 
Cukup 

Mengganggu 

Sumber: Data Primer 

Tabel 4.3 menjelaskan hasil analisis dari data yang diperoleh, dengan lebih 

spesifik ditunjukkan gambar 4.12 dalam grafik sebagai berikut. 
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Gambar 4.12 Grafik Distribusi Frekuensi Persepsi Masyarakat Terkait 

Keamanan Beraktivitas 

 

Pada gambar 4.12, menunjukkan beberapa responden tidak terganggu 

dengan keamanan beraktivitas di Jalan Cempakasari. Dalam wawancara yang 

dilakukan terhadap beberapa responden, peneliti menemukan fakta pada 

responden yang merasa tidak terganggu. Sebagian responden yang tidak 

terganggu mengaku menghabiskan waktunya pada siang hari di tempat usaha 

mereka, sehingga mereka tidak terganggu dengan arus lalu lintas. Sebanyak 17% 

dari responden menyatakan tidak ada gangguan keamanan beraktivitas bagi anak 

karena menurut mereka selama ini anak mereka baik-baik saja, seningga 

mengindikasikan bahwa anak-anak tidak terganggu. 

Analisis data hasil angket persepsi memberikan kesimpulan bahwa 

responden terganggu keamanan berakitivitasnya karena arus lalu lintas. Hal ini 
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menunjukkan penurunan kualitas pemukiman dalam fungsinya memberikan rasa 

aman bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. 

 

4.2.1.4 Dampak Psikologis Masyarakat 

Dampak psikologis merupakan satu hal yang perlu diperhatikan. Dampak 

ini diulas dalam bentuk kekhawatiran dan indikasi stress masyarakat terkait 

dampak dari asap kendaraan, dampak dari suara kendaraan, dan keamanan 

beraktifitas. 

Stress merupakan tanggapan seseorang terhadap suatu perubahan di 

lingkungan yang dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam. 

Salah satu sumber stress berasal dari lingkungan, yang dimaksudkan adalah 

lingkungan fisik, seperti kebisingan, suhu yang terlalu panas, kesesakan, dan 

angin badai.   

Kecemasan terjadi sebagai akibat dari ancaman terhadap harga diri atau 

identitas diri yang sangat mendasar bagi keberadaan individu. Menurut Ramaiah 

(2003), lingkungan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan 

pola dasar yang menunjukkan reaksi rasa cemas, yaitu: 

4. Lingkungan atau tempat tinggal sekitar mempengaruhi cara berfikir tentang 

diri sendiri dan orang lain. 

5. Pengalaman seseorang dengan keluarga, sahabat, dan rekan kerja. 

6. Merasa tidak aman terhadap lingkungannya. 

Berdasarkan pendapat masyarakat sekitar Jalan Cempakasari, ada 

peningkatan rasa khawatir pada diri mereka terkait arus lalu lintas khususnya 

akibat kendaraan yang menuju ke kampus. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan 
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sebanyak 64% responden yang menyatakan mereka mulai khawatir, sedangkan 

dari hasil analisis data diperoleh skor total 75,2% dengan kriteria khawatir. 

Indikasi stress cukup terlihat dari apa yang dinyatakan oleh masyarakat 

sekitar Jalan Cempakasari. Sebanyak 47% dari responden menyatakan ada 

indikasi stress termasuk sulit berkonsentrasi, cepat marah, cemas, dan pusing. 

Dari seluruh data responden yang telah di analisis menunjukkan bahwa 

masyarakat cukup mengalami indikasi stress dengan total skor 66,7%. Saat 

dikonfirmasi kepada beberapa responden, hal utama yang mereka keluhkan adalah 

tidak teraturnya arus lalu lintas. Kendaraan yang melintas sering tidak tertib 

karena dikendarai dengan kecepatan tinggi. Hal ini menyebabkan masyarakat 

marah dan tidak nyaman, seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Bentuk Ketidaknyamanan Masyarakat Terhadap 

Arus Lalu Lintas Kendaraan 
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Sebanyak 67% dari jumlah responden menyatakan bahwa masyarakat 

sekitar Jalan Cempakasari merasa khawatir terhadap dampak kepadatan arus lalu 

lintas terkait asap, suara, dan menurunnya tingkat keamanan beraktivitas yang 

ditimbulkan dari arus lalu lintas kendaraan bermotor di Jalan Cempakasari dengan 

skor total 77,1%. Skor ini digolongkan dalam kriteria mengganggu masyarakat 

yang ditunjukkan dengan rasa khawatir. Skor terbanyak ditunjukkan pada angka 

79,5% yang menunjukkan masyarakat khawatir terhadap kesehatan balita dari 

asap dan suara kendaraan bermotor yang lewat Jalan Cempakasari,  sebanyak 79% 

responden menyatakan hal tersebut.  

Kekhawatiran terhadap semua aktivitas anak di sekitar Jalan Cempakasari 

juga ditunjukkan dengan persentase sebanyak 67% responden yang menyatakan 

hal tersebut. Pada analisis data yang terkumpul, diperoleh total skor pada indikasi 

ini sebesar 76,7% yang tergolong pada kriteria khawatir.  

Rasa khawatir yang ditunjukkan bukan hanya rasa khawatir pada saat itu 

juga, akan tetapi ada rasa khawatir terhadap kesehatan jangka panjang akibat asap 

kendaraan bermotor yang lewat Jalan Cempakasari. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan nilai total skor pada pengisian angket menunjukan skor sebesar 79% yang 

tergolong pada kriteria khawatir. Sebanyak 71% responden menyatakan bahwa 

mereka khawatir dengan kesehatan jangka panjang yang disebabkan oleh asap 

kendaraan bermotor di Jalan Cempakasari. Tabel 4.4 menjelaskan jumlah 

persentase persepsi masyarakat terkait dampak psikologis yang dirasakan 

masyarakat. 
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Tabel 4.4 Persepsi Masyarakat Terkait Dampak Psikologis Akibat Arus Lalu 

Lintas Kendaraan Bermotor di Jalan Cempakasari 

 

No. Indikator Skor(%) Kriteria 

1. 

Khawatir terhadap dampak kepadatan arus lalu 

lintas (Polusi udara, Kebisingan, dan keamanan 

beraktifitas). 

77,1% Mengganggu  

2. 

Khawatir terhadap kesehatan balita dari asap 

dan suara kendaraan bermotor di Jalan 

Cempakasari 

79,5% Mengganggu 

3. 

Khawatir terhadap segala aktifitas 

anak(berangkat sekolah, melewati Jalan 

Cempakasari). 

76,7% Mengganggu 

4. 
Khawatir pada kesehatan jangka panjang akibat 

pencemaran udara oleh kendaraan bermotor. 
79% Mengganggu 

5. 

Gejala stress pada diri anda(sering pusing, sulit 

berkontrasi, sakit punggung, gangguan 

pencernaan, gelisah, cemas, sedih, depresi, 

mudah menangis, mood mudah berubah-ubah 

secara cepat, mudah marah, gugup, rasa harga 

diri menurun, mudah tersinggung, mudah 

menyerang orang lain, dan kehabisan daya 

mental, produktifitas kerja menurun). 

66,7% 
Cukup 

Mengganggu 

Sumber: Data Primer 

` Tabel 4.4 menjelaskan hasil analisis dari data yang diperoleh. Hasil 

analisis data yang lebih spesifik ditunjukkan pada gambar 4.14 dalam grafik 

sebagai berikut. 
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Gambar 4.14 Grafik Distribusi Frekuensi Persepsi Masyarakat Terkait 

Dampak Psikologis yang Dirasakan 

 

Pada gambar 4.14, grafik menunjukkan beberapa responden yang merasa 

tidak khawatir dengan dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan wawancara yang 

telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa alasan yang menyebabkan 

beberapa responden tidak merasa khawatir. Selama ini responden tidak berpikir 

mengenai hal itu, karena mereka merasa baik-baik saja dan tidak mengalami 

gangguan yang berarti. Alasan yang sama juga didapatkan, bahwa hal ini telah 

menjadi resiko dari pekerjaan mereka yaitu tempat usaha yang mereka miliki di 

sekitar Jalan Cempakasari. 

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa arus lalu lintas 

di Jalan Cempakasari memberikan dampak psikologis kepada masyarakat dalam 

bentuk suatu kekhawatiran/kecemasan dan indiksi stress. 
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4.2.1.5 Ekonomi dan Bisnis 

Sebanyak 47% dari jumlah responden menyatakan bahwa mereka 

mengalami peningkatan pendapatan dari dampak arus lalu lintas yang melewati 

Jalan Cempakasari. Dari data angket yang telah dianalisis, diperoleh skor total 

sebesar 66,7% yang dapat digolongkan ke dalam kriteria cukup baik bagi 

masyarakat. Sebagian besar responden memiliki tempat usaha di Jalan 

Cempakasari. Mereka mengaku tempat usaha mereka menjadi lebih ramai sejak 

arus lalu lintas di Jalan Cempakasari meningkat. Tempat usaha yang ada di Jalan 

Cempakasari adalah warung kelontong, jasa fotokopi, warung makan, jasa 

penyewaan internet, jasa cuci motor, dan jasa laundry. 

 

Gambar 4.15 Grafik Distribusi Frekuensi Persepsi Masyarakat Terkait 

Dampak Ekonomi 

 

Jika dilihat dari gambar 4.15, sebanyak 24% dari jumlah responden 

menyatakan tidak adanya peningkatan pendapatan bagi mereka. Hal tersebut 

dikarenakan mereka tidak memiliki tempat usaha di Jalan Cempakasari, sehingga 

arus lalu lintas di Jalan Cempakasari tidak berdampak positif bagi mereka.  
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Berdasarkan hasil analisis yang telah dijabarkan, dapat peneliti simpulkan 

bahwa dampak arus lalu lintas di Jalan Cempakasari memberikan dampak yang 

cukup baik bagi masyarakat. Dampak yang cukup baik tersebut dilihat dari segi 

ekonomi dan bisnis. 

 

4.2.2 Gambaran Umum Terkait Persepsi Masyarakat di Jalan 

Cempakasari 

 

Gambaran umum tentang analisis data penelitian yang diambil dari 

pengisian angket dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini. 

Tabel 4.5 Persepsi Masyarakat Terkait Dampak yang Ditimbulkan 

No. Indikator Skor(%) Kriteria 

1. Asap kendaraan bermotor (polusi udara) 67,6% Cukup mengganggu 

2. 
Suara yang ditimbulkan dari kendaraan 

bermotor (kebisingan) 
71,9% Mengganggu  

3. Keamanan beraktivitas 73,1% Mengganggu 

4. 
Dampak psikologis masyarakat (khawatir 

dan stress) 
75,8% Mengganggu 

5. Dampak ekonomi dan bisnis 61,9 % Cukup baik 

Sumber: data primer 

 

Tabel 4.5 menjelaskan bagaimana hasil analisis dari data yang diperoleh, 

dan secara lebih spesifik akan ditunjukkan pada gambar 4.16 dalam grafik sebagai 

berikut. 
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Gambar  4.16 Grafik Persepsi Masyarakat Terkait Dampak Arus Lalu Lintas 

 

Pada gambar 4.16, grafik menunjukkan dampak yang ditimbulkan dari 

arus lalu lintas kendaraan bermotor di Jalan Cempakasari telah mengganggu 

masyarakat. Akan tetapi, arus lalu lintas kendaraan bermotor juga memberikan 

dampak yang cukup baik bagi masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dapat dikemukakan simpulan yang 

berkaitan dengan persepsi masyarakat dan dampak yang dirasakan akibat arus lalu 

lintas kendaraan dari parkir terpusat di titik parkir sisi Selatan lapangan atletik 

FIK (studi kasus jalan Cempakasari, Sekaran, Gunung pati, Semarang). Simpulan 

tersebut dipaparkan sebagai berikut. 

Masyarakat memiliki persepsi bahwa asap kendaraan bermotor cukup 

mengganggu  kenyamanan di dalam kehidupan sehari-hari dengan skor nilai hasil 

perhitungan adalah 67,6%. Beberapa indikator yang dapat menjelaskan gangguan 

tersebut adalah masyarakat merasakan asap kendaraan bermotor cukup 

mengganggu kenyamanan dalam bernafas dengan skor 70,5%, mengganggu 

kenyamanan pemukiman dengan skor 74,3%, dan cukup mengganggu untuk 

parameter kesehatan pernafasan dengan skor analisis 63,8%, dan asap kendaraan 

cukup mengganggu kesehatan mata dengan perolehan skor sebesar 61,9%   

Masyarakat juga memiliki persepsi bahwa suara dari kendaraan bermotor 

mengganggu  kenyamanan di dalam kehidupan sehari-hari dengan skor nilai hasil 

perhitungan adalah 71,9%. Beberapa indikator yang dapat menjelaskan persepsi 

tersbut adalah masyarakat merasakan bahwa suara dari kendaraan bermotor 

mengganggu kenyamanan pemukiman dengan nilai skor kriteria mengganggu 

80,5%, mengganggu waktu beristirahat dengan skor 79%, mengganggu balita 
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dengan skor 78,1%, cukup mengganggu kelancaran dalam berkomunikasi dengan 

nilai skor 63,8%, cukup mengganggu kenyaman telinga dan mengganggu 

konsentrasi dengan skor 67% 

Persepsi lain dari masyarakat tentang dampak arus lalu lintas kendaraan 

adalah arus lalu lintas kendaraan bermotor mengganggu masyarkat sekitar 

cempakasari kaitanya dengan keamanan beraktivitas dengan skor nilai 73,1%. 

Beberapa indikator yang menunjukan persepsi tersebut adalah arus lalu lintas 

kendaraan mengganggu masyarakat dalam kaitannya dengan keamanan 

beraktivitas di sekitar jalan Cempakasari dengan kriteria skor sebesar 71%. 

Masyarakat menyatakan bahwa mereka merasa arus lalu lintas di jalan 

Cempakasari mengganggu keamanan beraktivitas bagi anak dengan jumlah skor 

85,7% dan menurunkan kualitas kemanan tempat bermain anak dengan skor 

kriteria mengganggu 81,9%. Kecelakaan lalu lintas juga dirasakan cukup 

meningkat dan mengganggu masyarakat dengan skor 62,4%.  

Pada aspek psikologis, masyarakat memiliki persepsi bahwa arus lalu 

lintas kendaraan di jalan Cempakasari memiliki dampak yang mengganggu 

dengan skor hasil penilaian jawaban mencapai 75,8%. Beberapa indikator yang 

menyatakan hal tersebut adalah kekhawatiran dan kecemasan terhadap dampak 

dari asap kendaraan, suara kendaraan terhadap kesehatan mereka dengan skor 

total 77,1%. Kekhawatiran juga dirasakan masyarakat terkait keamanan 

beraktivitas anak dengan kriteria skor 76,7%, kekhawatiran terhadap kesehatan 

balita dengan kriteria skor mengganggu sebesar 79,5%, dan kekhawatiran 

terhadap kesehatan jangka panjang sebesar 79%. Dari penuturan responden, ada 
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indikasi stress yang dialami, hal tersebut ditandai dengan gejala sering pusing, 

jengkel, mudah marah, dan  kesulitan berkonsentrasi dampak dari arus lalu lintas 

yang ditimbulkan dengan kriteria skor sebesar 66,7% (cukup mengganggu). Akan 

dampak positif juga dirasakan masyarakat, yaitu di bidang ekonomi. Masyarakat 

menyatakan arus lalu lintas di jalan Cempakasari menyebabkan peningkatan 

pendapatan mereka dengan nilai skor hasil analisis sebesar 66,7% (cukup baik).  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan dalam penelitian ini, peneliti 

menyampaikan beberapa saran sebagai berikut. 

Pertama, membuat jalan baru yang befungsi untuk mempermudah 

mobilisasi warga kampus, baik mahasiswa, dosen, dan karyawan Unnes 

khususnya di FIK dan FT, sehingga tidak lagi memberikan dampak negatif bagi 

masyarakat sekitar jalan Cempakasari akibat arus lalu lintas kendaraan bermotor. 

Kedua, tetap menggunakan jalan di area kampus FIK dan FT guna 

menghindari kepadatan arus lalu lintas kendaraan bermotor di lingkungan 

pemukiman. 

Ketiga, pemeliharaan jalur hijau oleh Unnes untuk menetralisir CO 

(carbon monoksida) di jalan Cempakasri yang dihasilkan dari asap kendaraan 

bermotor. 

 

 

 



82 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Aditama,TY. 1992. Polusi Udara dan Kesehatan. Jakarta: Arcan. 

Anonim. 2001. Our Planet, Our Health: Report of the WHO comission on health 

and environtment. (Terjemahan Oleh Sri Widiati). Yogyakarta: Gadjah 

Mada Univercity Press. 

Anoraga, Pandji. 2006. Psikologi Kerja. Jakarta: Rineka Cipta. 

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi 

Revisi VI). Jakarta : PT Rineka Cipta. 

Atkinson, dkk. 1987. Pengantar Psikologi, Jilid II. Alih Bahasa: Nurdjanah 

Taufik. Jakarta: Erlangga. 

ASHRAE. 1989. Handbook of Fundamental Chapter 8: Physiological Principles, 

Comfort, and Health, ASHRAE, USA. 

Badan Pengembang Konservasi Unnes. 2010. Data Jumlah Kendaraan. 

Semarang: Universitas Negeri Semarang 

Boedojo. 1986. Arsitektur, Manusia dan Pengamatannya. Jakarta: Jambatan. 

Branca. 1964. The Sciene of Behavior. Boston: Boston Univercity. 

Calhoun, JF dan Acocella, JR. 1995. Psycology Of Adjusment and Human 

Relationship. (Terjemahan oleh Nyonya R.S. Satmoko). Semarang: IKIP 

Semarang. 

Davidoff, Linda L. 1981. Psikologi Suatu Pengantar. (Introduction to 

Phsychology, Second ed). Alih Bahasa, Mari Juniati (ed). Jakarta: 

Erlangga. 

Hardjana, A.M. 2002. Stres Tanpa Distres: Seni Mengelola Stres. Yogyakarta: 

Kanisius. 

Hargiyarto, Putut. 2005. Pelatihan Tenaga Teknisi/Laboran LPTK: Pengamanan 

dan Keselamatan Kerja. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. 

Hunter, Beatrice Trum. 2004. Udara dan Kesehatan. Jakarta: PT Bhuana Ilmu 

Populer. 



 

 
 

83 

Keman, Soedjajadi. 2005. Jurnal Kesehatan Lingkungan Pemukiman Vol. 2, No. 

1: Kesehatan Perumahan dan Lingkungan Pemukiman. Surabaya: 

Universitas Airlangga. 

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-48/MNLH/11/1996 

Tentang Baku Tingkat Kebisingan 

Krieger J and Higgins DL. 2002. Housing and Health : Time Again for Public 

Action. Am J Public Health. 

Mahmud, M. Dimyanti. 1990. Psikologi Suatu Pengantar. Jakarta: Depdikbud. 

Menteri Negara Lingkungan Hidup. 1996. Baku Tingkat Kebisingan, Surat 

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-

48/MNLH/11/1996. Jakarta: Meneg LH. 

M. Mulia, Ricki. 2005. Kesehatan Lingkungan. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Mukono, H.J. 2000. Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan. Jakarta: Airlangga  

Univercity Press. 

Oglesby, Garry H. 1996. Teknik Jalan Raya. Jakarta: Erlangga. 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran 

Udara. Jakarta: Departemen Kesehatan R.I. 

Ramaiah, Savitri. 2003. Kecemasan Bagaimana Mengatasi Penyebabnya. Jakarta: 

Pustaka Populer Obor. 

Salatin, Joey. 2011. Eco-Campus: Thinking Beyond Green to Truly Sustainable. 

Jurnal Agres The Voice of Eco-Agriculture. Volume 41 No.6. Amerika. 

Salim, Emil. 2002. Green Company. Jakarta: PT Astra International. 

Sarafino, E.P.1994. Health Psychology (2.Ed). New York: Willey. 

Sasongko, Dwi P, dkk. 2000. Kebisingan Lingkungan. Semarang: Badan Penerbit 

Universitas Diponegoro. 

Sastrawijaya, Tresna A. 2000. Pencemaran Lingkungan. Jakarta: PT Rineka 

Cipta. 

Soedomo, Moestikahadi. 2001. Pencemaran Udara. Bandung: ITB. 

Sudjana. 1996.  Metode Statistik. Bandung: Tarsito. 



 

 
 

84 

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: CV 

Alfabeta. 

Suharsono, H. 1990. Bunyi dan Kebisingan. Materi Kursus Analisis Dampak 

Lingkungan Angkatan VII. PPLH-IPB, Bogor. 

Suharto. 2011. Limbah Kimia dalam Pencemaran Udara dan Air. Yogyakarta: 

CV Andi. 

Suliswati. 2005. Konsep Dasar Keperawatan Kesehatan Jiwa. Jakarta: EGC. 

Suma‟mur. 1996. Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: PT Toko 

Gunung Agung. 

Suratno, F. G. 1995. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yogyakarta: Gajah 

Mada Univercity Press. 

Trismiati. 2004. “Perbedaan Tingkat Kecemasan antara Pria dan Wanita Akseptor 

Kontrasepsi Mantap di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta”. Jurnal psyche 

(http://psikologi.ninadarma.ac.id/jurnal/jurnal_trismiati.pdf) diunduh 

tanggal 16 Juni 2013, 20:50 WIB. 

Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman. 

Jakarta : Departemen Kesehatan R.I. 

http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/1406 diakses pada 16 Juni 2013 

20:05 WIB 

http://unnes.ac.id/gagasan/mengukuhkan-universitas-konservasi/ diakses pada16 

Juni 2013, 20:32 WIB) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pencemaran_udara diakses pada 14 Juni 2013, 19:21 

WIB) 

 

 

 

 

 

 

http://psikologi.ninadarma.ac.id/jurnal/jurnal_trismiati.pdf
http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/1406
http://unnes.ac.id/gagasan/mengukuhkan-universitas-konservasi/
http://id.wikipedia.org/wiki/Pencemaran_udara


 

 
 

85 

Lampiran 1 

 

 

 

 

 



 

 
 

86 

Lampiran 2 

 

 

 



 

 
 

87 

 

LAMPIRAN 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

G
ra

fi
k 

le
ve

l s
u

ar
a 

ya
n

g 
d

it
im

b
u

lk
an

 d
ar

i k
en

d
ar

aa
n

 



 

 
 

88 

 

LAMPIRAN 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

89 

Lampiran 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

90 

Lampiran 6 

 

 

 

  

 



 

 
 

91 

Lampiran 7 

 

 

 



 

 
 

92 

Lampiran 8 

 

 

 



 

 
 

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

94 

Lampiran 9 

ANGKET PERSEPSI MASYARAKAT SEKITAR JALAN CEMPAKASARI 

TERKAIT DAMPAK DARI KEBIJAKAN PARKIR DI TITIK FIK DAN FT 

MELALUI JALAN CEMPAKASARI 

 

A. Identitas Responden 

Nama   : 

Jenis kelamin   :  

Umur   : 

Status Kependudukan : Penduduk asli / pendatang*(coret yang tidak perlu) 

Pekerjaan   : 

Status   : kawin / belum kawin  *(coret yang tidak perlu) 

Status dalam keluarga : anak/ayah/ibu/kakek/nenek *coret yang tidak 

perlu) 

Pendidikan terakhir : 

 

B. Waktu Pengambilan Data: 

Hari   : 

Jam   : 

 

C. Petunjuk pengisian  

Berikan pendapat dari apa yang anda rasakan mengenai dampak arus lalu 

lintas kendaraan bermotor yang melewati jalan Cempakasari setelah 

diterapkannya sistem parkir terpusat di titik parkir FIK dan FT. 

Dampak yang ditimbulkan ditinjau dari polusi udara, kebisingan, keamanan 

beraktifitas, tingkat kecemasan, stress, ekonomi dan bisinis, serta tentang 

konservasi lingkungan. Jawablah sesuai dengan apa yang anda rasakan dengan 

melingkari pilihan jawaban pada kolom berikut, dengan keterangan: 

 

 SS   (Sangat Setuju) 

 S     (Setuju) 

 CS  (Cukup Setuju) 

 TS   (Tidak Setuju) 

 STS(Sangat Tidak 
Setuju) 

 SB   (Sangat Baik) 

 B     (Baik) 

 CB  (Cukup Baik) 

 TB  (Tidak Baik) 

 STB(Sangat Tidak 
Baik) 

 SM    (Sangat menggangu) 

 M      (mengganggu) 

 CM   (Cukup menggangu) 

 TM   (tidak menggangu) 

 STM (Sangat tidak   
menggangu) 

 

Bagian Pertama : pernyataan tentang ada/tidak nya dampak yang 

ditimbulkan 

No. Pernyataan Kategori 

1 
 

Ada peningkatan polusi udara disekitar jalan 
Cempakasari 

SS S CS TS STS 
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.2 
Ada peningkatan kebisingan disekitar jalan 

Cempakasari 
SS S CS TS STS 

 

.3 
Ada dampak keamanan dalam beraktifitas di sekitar 

jalan cempakasari 

SS S CS TS STS 

 
 

.4 
Ada Kecemasan baik terhadap polusi udara, 

kebisingan, dan keamanan dalam beraktifitas 
SS S CS TS STS 

 

.5 
Ada kecenderungan stress dari dampak yang 
ditimbulkan oleh kepadatan arus lalu lintas 

SS S CS TS STS 

 

.6 Ada dampak positif dibidang ekonomi dan bisnis 
SS S CS TS STS 

 

.7 
Ada penurunan kualitas terhadap konservasi 

lingkungan di pemukiman 
SS S CS TS STS 

 
 

Bagian Kedua: indikator yang dirasakan 

No. Pernyataan 
Kategori 

SM M CM TM STM 

 

 

1 

Apakah asap dari kendaraan bermotor di jalan 
Cempakasari mengganggu kenyamanan tempat 

tinggal/pemukiman? 
 

SM M CM TM STM 

 

2 
Apakah asap dari kendaraan bermotor di jalan 

Cempakasari mengganggu kenyamanan bernafas? 
 

SM M CM TM STM 

 

3 

Apakah asap dari kendaraan bermotor di jalan 
Cempakasari telah mengganggu kesehatan 

pernafasan seperti (sesak nafas)? 
 

SM M CM TM STM 

 

4 

Apakah asap dari kendaraan bermotor di jalan 
Cempakasari juga menggangu kesehatan mata 

seperti iritasi mata? 
 

SM M CM TM STM 

 

5 
Apakah Ada dampak lain dari Asap dari kendaraan 

bermotor di jalan Cempakasari? 
SM M CM TM STM 

 

 

 

6 
Apakah suara dari kendaraan bermotor di jalan 
Cempakasari mengganggu kenyamanan tempat 

SM M CM TM STM 
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tinggal ? 
 

7 
Apakah suara dari kendaraan bermotor di jalan 

Cempakasari menggangu waktu istirahat? 
 

SM M CM TM STM 

 

8 

Apakah suara dari kendaraan bermotor di jalan 
Cempakasari mengganggu kelancaran 

berkomunikasi? 
 

SM M CM TM STM 

 

9 

Apakah suara dari kendaraan bermotor 
mengganggu konsentrasi anda ketika melakukan 

aktivitas? 
 
 

SM M CM TM STM 

 

10 
Apakah suara dari kendaraan bermotor membuat 

telinga anda tidak nyaman? 
 

SM M CM TM STM 

 

11 
Apakah suara dari kendaraan bermotor di jalan 

Cempakasari juga mengganggu balita? 
 

SM M CM TM STM 

 

12 
Apakah ada dampak lain dari Suara dari kendaraan 

bermotor di jalan Cempakasari? 
SM M CM TM STM 

 

 

 

13 
Apakah arus lalu lintas kendaraan bermotor di jalan 
Cempakasari mengganggu keamanan beraktifitas? 

 

SM M CM TM STM 

 

14 

Apakah arus lalu lintas kendaraan bermotor di jalan 
Cempakasari menggangu keamanan beraktifitas 

bagi anak? 
 

SM M CM TM STM 

 

15 

Apakah arus lalu lintas kendaraan bermotor di jalan 
Cempakasari menganggu keamanan kondisi tempat 

bermain bagi anak ? 
 

SM M CM TM STM 

 

16 
Apakah ada peningkatan tindak kriminalitas 
(pencurian/pelecehan seksual/kekerasan) 

SS S CS TS STS 

Alasan: 
 

17 
Apakah arus lalu lintas di jalan Cempakasari sering 
menyababkan Terjadi peningkatan kecelakaan di 

jalan cempakasari 

SS S CS TS STS 

Alasan: 
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18 

Apakah anda merasa khawatir terhadap dampak 
kepadatan arus lalu lintas (Polusi udara, Kebisingan, 

dan keamanan beraktifitas) 
 

SS S CS TS STS 

Alasan: 
 

19 

Apakah anda merasa khawatir terhadap kesehatan 
balita dari asap dan suara kendaraan bermotor di 

jalan Cempakasari? 
 

SS S CS TS STS 

Alasan: 
 

20 

Apakah anda merasa khawatir terhadap segala 
aktifitas anak(berangkat sekolah, melewati jalan 

Cempakasari) 
 

SS S CS TS STS 

Alasan: 
 
 

21 

Apakah anda merasa khawatir pada kesehatan 
jangka panjang akibat pencemaran udara oleh 

kendaraan bermotor 
 
 
 
 

SS S CS TS STS 

Alasan: 
 

22 

Anda mulai merasakan gejala stress pada diri 
anda(sering pusing, sulit berkontrasi, sakit 

punggung, gangguan pencernaan, gelisah, cemas, 
sedih, depresi, mudah menangis, mood mudah 

berubah-ubah secara cepat, mudah marah, gugup, 
rasa harga diri menurun, mudah tersinggung, 

mudah menyerang orang lain, dan kehabisan daya 
mental, produktifitas kerja menurun). 

SS S CS TS STS 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

23 
Bagaimanakah dampak dibidang ekonomi dan bisnis 

bagi anda setelah diterapkannya parkir terpusat  
 

SB B CB TB STB 

Alasan: 
 

24 
Keinginan untuk menciptakan usaha/lapangan 

usaha disekitar jalan Cempakasari 
 

SS S CS TS STS 

Alasan: 
 

25 
Bagaimana dampak dari arus lalu lintas terhadap 

peningkatan pendapatan anda? 
SB B CB TB STB 

 

   

 

26 
Bagaimana dampak dari kebijakan parkir terpusat 
terhadap kenyamanan dan kelestarian lingkungan 

SB B CB TB STB 
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di sekitar Jalan Cempakasari? 

   

 

28 

Bagaimana dampak yang yang anda rasakan dari 
kebijakan parkir terpusat khususnya di titik parkir 

FIK dan FT? 
 

SB B CB TB STB 
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Lampiran 10 

 


