
233 
 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Emisi SO2 dari 99 sumber emisi tidak bergerak sebesar 9.999,50 ton per tahun dan emisi 

NO2 sebesar 3.398,94 ton per tahun. Emisi SO2 dari 47 ruas jalan utama sebesar 366,095 

ton per tahun dan emisi NO2 sebesar 8.001,165 ton per tahun.  Lokasi sumber emisi tidak 

bergerak lebih banyak di Semarang bagian utara, sedangkan emisi dari sumber bergerak 

cenderung menyebar di seluruh bagian Kota. 

2. Adanya potensi terjadinya hujan asam di Kota Semarang pada hujan yang terjadi di bulan 

Februari – Juni 2013 dengan indikator: 

a. Adanya 3 sampel air hujan (2,6%) dengan pH di bawah 5,6.      

b. Daya hantar listrik (DHL) air hujan tinggi yaitu sebesar 5,9 – 109,2 μS. Besarnya 

nilai DHL menunjukkan bahwa dalam air hujan terdapat senyawa kimia yang dapat 

menghantarkan arus listrik.    

c. Kandungan SO4
2- dalam air hujan dengan konsentrasi 1,69 – 9,17 mg/l.  

d. Kandungan NO3
- dalam air hujan dengan konsentrasi 0,01 – 2,89 mg/l.  

3. Pengaruh sumber-sumber emisi SO2 di Kota Semarang terhadap SO4
2- dalam air hujan 

rerata sebesar 2,65%. Pengaruh sumber-sumber emisi NO2 di Kota Semarang terhadap 

NO3
- dalam air hujan rerata sebesar 33,38%. Sebaran SO4

2- dan NO3
- dalam air hujan 

konsentrasi tertinggi pada daerah Semarang bagian timur laut disebabkan oleh arah angin 

dominan berasal dari barat laut – utara dan topografi Kota Semarang membelokan arah 

gerakan angin yang membawa polutan ke timur laut.  
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4. Model konsentrasi SO2 dan NO2 di udara berdasarkan deposisi basah SO4
2- dan NO3

- 

adalah: 

𝐶𝑆𝑂2,𝑁𝑂2 =
0,117𝑄𝑝

𝑈.𝜎𝑦.𝜎𝑧
. cos 𝛼 (1 − 𝑒−𝐾𝑤.𝑡). 

Sedangkan model SO4
2- dan NO3

- dalam air hujan sebagai fraksi deposisi basah adalah:  

𝐶𝑆𝑂42−,𝑁𝑂3− =
0,117𝑄𝑝
𝑈. 𝜎𝑦.𝜎𝑧

. cos 𝛼 . (𝑒−𝐾𝑤.𝑡) 

5. Sumber emisi dominan konsentrai SO2 dan NO2 di udara Kota Semarang berasal dari 

sumber-sumber emisi di Kota Semarang. Sumber dominan SO2 berasal dari aktifitas 

industri sedangkan NO2 dari aktifitas transportasi. Sebaran SO2 dan NO2 sangat 

dipengaruhi oleh sebaran sumber emisi, keadaan atmosfer, arah angin, kecepatan angin dan 

topografi Kota Semarang. Kandungan SO4
2- dan NO3

- dalam air hujan berasal dari sumber 

emisi di Kota Semarang dan sumber-sumber emisi dari luar yang terkandung dalam awan 

sedangkan SO2 dan NO2 dari sumber-sumber emisi di Kota Semarang turun sebagai SO4
2- 

dan NO3
- di daerah lain.  

 

B. Saran 

1. Dilakukan penelitian pada daerah dengan karakteristik seperti Kota Semarang yaitu pada 

Kota Jepara, Cirebon, Bandar Lampung dan kota lain yang memiliki topografi serupa 

dengan menggunakan model yang telah dirumuskan.  

2. Upaya mencegah terjadinya pencemaran SO2 dan NO2 dan terjadinya hujan asam  

dilakukan dengan:  
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a. Peraturan pembatasan beban emisi tiap sumber eisi atau beban emisi total dari sumber-

sumber emisi di suatu kawasan dan/atau pembatasan penambahan konsentrasi polutan 

(ΔC) pada emisi sumber tidak bergerak.  

b. Penanaman tanaman dengan tajuk rapat sebagai sabuk hujau (Green belt) di sekitar 

sumber emisi tidak bergerak sebagai penahan sebaran polutan di sekitar sumber industri 

dan penanaman tanaman di pinggir jalan terutama pada jalan TOL dan Jalan Arteri 

Primer.  

c. Dilakukan perhitungan daya tampung udara (airshed) pada pembangunan industri baru 

untuk mencegah terjadinya pencemaran udara akibat penambahan sumber emisi. 

3. Mengurangi emisi SO2 dari sumber tidak bergerak melalui konversi bahan bakar 

batubara menjadi bahan bakar gas. 

4. Pembangunan jalan arteri (outer ring road) sebagai jalur kendaraan berat agar tidak 

melintas di tengah kota serta jalur kendaraan untuk mengurangi kepadatan lalulintas di 

tengah kota. 

5. Ditegakannya sanksi administrasi bagi perusahaan yang tidak menyerahkan laporan 

RKL-RPL secara kontinyu kepada instansi terkait (BLH Kota Semarang) sesuai dengan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman 

Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. Laporan RKL-RPL secara kontinyu dapat digunakan sebagai sumber data untuk 

mendeteksi adanya perubahan kualitas udara di Kota Semarang. 
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