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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Emisi karbon dioksida (CO2) adalah salah satu jenis emisi gas rumah kaca yang menjadi 

faktor utama timbulnya fenomena pemanasan global. Pemanasan global adalah perubahan suhu 

bumi menjadi lebih tinggi yang berdampak kepada fenomena-fenomena alam lainnya seperti 

perubahan iklim, perubahan pola curah hujan, serta peningkatan suhu laut (Samiaji, 2011). 

Produksi emisi karbon dioksida (CO2) erat kaitannya dengan aktivitas manusia (anthropogenic 

activities). Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), terdapat 5 sektor yang 

menjadi sumber utama emisi CO2 yaitu penggunaan energi, proses industri dan penggunaan 

produk, PKPL (pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan), serta limbah (Rypdal et al., 2006). 

Masing-masing sektor memiliki kontribusi yang berbeda-beda terhadap pertumbuhan konsentrasi 

gas karbon dioksida (CO2) di atmosfer. Secara garis besar, sektor penggunaan energi dan 

transportasi serta sektor pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan (PKPL) merupakan sektor 

yang memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan konsentrasi emisi karbon dioksida (CO2) 

di atmosfer sedangkan sektor industri memberikan kontribusi terendah terhadap pertumbuhan emisi 

karbon dioksida (CO2).  

Peran dari sektor industri terhadap pertumbuhan emisi karbon dioksida (CO2) di 

Indonesia hanya sebesar 3,12% (Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, 2012). 

Namun berdasarkan komitmen Indonesia yang akan mengupayakan penurunan emisi gas rumah 

kaca khususnya emisi gas karbon dioksida (CO2) hingga 22% pada tahun 2020 (BAPPENAS, 

2011), perlu adanya upaya untuk mengontrol seluruh sektor aktivitas manusia yang berdampak 

terhadap pertumbuhan emisi gas rumah kaca, baik dari sektor yang memberikan kontribusi 

tertinggi maupun  terhadap sektor yang memberikan kontribusi terendah. Walaupun secara umum 

sektor industri memberikan kontribusi rendah terhadap pertumbuhan emisi karbon dioksida (CO2), 

apabila tidak diberlakukannya skenario kebijakan untuk mengontrol aktivitas perindustrian yang 

berkaitan dengan produksi emisi karbon dioksida (CO2), risiko pertumbuhan emisi dari sektor 

industri dapat meningkat.  

Upaya mitigasi terhadap risiko pertumbuhan emisi karbon dioksida (CO2) sektor industri 

sangat diperlukan. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun skenario 

kebijakan yang sesuai dalam penanganan aktivitas industri. Dalam perspektif perencana 

wilayah/kota, upaya mitigasi maupun adaptasi yang dapat dilakukan untuk menekan potensi 
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pertumbuhan emisi karbon dioksida (CO2) dari sektor industri adalah dengan menerapkan strategi 

penataan ruang yang bertujuan dalam penggurangan produksi emisi karbon dioksida (CO2) (Zhang 

et al, 2018). Salah satu strategi penataan ruang dalam penanganan aktivitas perkotaan yang saat ini 

telah banyak diterapkan di berbagai kota dunia dalam upaya pengurangan produksi emisi karbon 

dioksida (CO2) adalah dengan konsep Low Carbon City atau kota rendah karbon. Konsep Low 

Carbon City ini mengacu kepada tujuan Low Carbon atau mendorong pertumbuhan rendah  karbon 

dimana kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menghasilkan arah kebijakan dengan penggunaan 

teknologi rendah karbon, namun lebih utamanya mampu memicu sebuah perubahan ekonomi serta 

struktur industri dan pola konsumsi masyarakat (Lundin, 2009).  

Kabupaten Kendal adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang 

berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal tahun 2011 hingga 2031 

menjadikan pembangunan aktivitas industri menjadi sektor ekonomi utama di Kabupaten Kendal. 

Potensi untuk terus tumbuhnya aktivitas industri di Kabupaten Kendal sangat tinggi. Dukungan 

dari Pemerintah Pusat dalam membangun area industri di Kabupaten Kendal serta menjadikan 

Kabupaten Kendal sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional Kedungsepur 

(cnnindonesia.com, 2018) menjadi salah satu faktor sebagai daya tarik bagi investor industri. Selain 

itu, ketersediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri baik dari segi transportasi darat maupun 

transportasi laut terus dioptimalkan sehingga dapat menjadi nilai tambah lainnya bagi para investor 

lokal maupun asing untuk berinvestasi di Kabupaten Kendal. 

Namun, pertumbuhan aktivitas industri identik dengan pertumbuhan produksi emisi 

karbon dioksida (CO2)  (Lundin, 2009). Tanpa adanya upaya mitigasi dalam mengelola aktivitas 

industri untuk mereduksi produksi emisi karbon dioksida (CO2), potensi pertumbuhan emisi karbon 

dioksida (CO2) sangat besar. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian terhadap aktivitas industri di 

Kabupaten Kendal. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk merumuskan implikasi kebijakan 

dalam pengelolaan area industri di wilayah tersebut. Pengelolaan yang diharapkan adalah mampu 

menjaga produktivitas aktivitas industri baik yang telah ada maupun untuk perencanaan 

pembangunan area industri kedepannya, namun di sisi lain juga mampu menekan pertumbuhan 

emisi karbon dioksida (CO2) khususnya dari aktivitas industri. 

Penelitian yang dilakukan adalah menganalisis persebaran aktivitas industri berdasarkan 

kategori Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC) yang mempengaruhi produksi emisi 

karbon dioksida (CO2) beserta sebaran produksi emisi karbon dioksida (CO2). Selain itu dilakukan 

juga analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan emisi CO2 dari aktivitas 

industri tersebut. Hasil dari kedua analisis digunakan sebagai dasar untuk merumuskan implikasi 

kebijakan penataan ruang yang sesuai untuk penataan area industri di Kabupaten Kendal dalam 

upaya menekan pertumbuhan emisi karbon dioksida (CO2) dari sektor industri. Hasil studi ini 
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diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Kendal dalam 

menyusun kebijakan penataan ruang khususnya bagi aktivitas industri. 

 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Kabupaten Kendal adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang menjadikan 

aktivitas industri menjadi prioritas pembangunan. Pada dasarnya, kontribusi dari sektor industri 

terhadap pertumbuhan emisi karbon dioksida (CO2) termasuk rendah, dimana sektor industri di 

negara Indonesia hanya memberikan kontribusi sebesar 3,12% terhadap produksi emisi karbon 

dioksida (CO2) nasional (Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, 2012). Namun 

apabila tidak ada upaya mitigasi, berdampak terhadap pertumbuhan emisi karbon dioksida (CO2) 

dari sektor industri. Potensi pertumbuhan emisi karbon dioksida (CO2) dari sektor industri sangat 

memungkinkan dikarenakan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, 

produktivitas aktivitas industri akan semakin ditingkatkan, dilihat dari semakin tingginya 

pertumbuhan kawasan-kawasan strategis industri di berbagai wilayah. Peningkatan produktivitas 

aktivitas industri berdampak terhadap pertumbuhan produksi emisi karbon dioksida (CO2). Untuk 

mengantisipasi hal tersebut maka diperlukannya penyusunan kebijakan mitigasi. Bagi para 

perencana wilayah/kota kebijakan mitigasi yang dapat dirumuskan merupakan kebijakan yang 

bersifat spasial berupa strategi penataan maupun pemanfaatan ruang. 

Untuk mampu merumuskan sebuah kebijakan, diperlukan analisis mengenai aktivitas-

aktivitas industri yang menjadi sumber emisi karbon dioksida (CO2) di Kabupaten Kendal terlebih 

dahulu. Perlu dipahami bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi sumber emisi CO2 dari 

aktivitas industri, yaitu faktor penggunaan bahan bakar jenis serta faktor proses industri dan 

penggunaan produk (IPPU). Analisis yang dilakukan tidak hanya sebatas analisis karakteristik 

aktivitas industrinya namun juga menganalisis lokasi keberadaan industri tersebut. Sehingga, dalam 

penelitian rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian adalah, “seberapa besar potensi 

emisi karbon dioksida (CO2) di Kabupaten Kendal dan bagaimana pengaruhnya terhadap 

perkembangan aktivitas industri di masa yang akan datang?” 

 

1.3 Tujuan, Sasaran dan Manfaat Penelitian 

Sub bab ini membahas mengenai tujuan, sasaran serta manfaat dari penelitian mengenai 

sebaran emisi karbon dioksida (CO2) dan implikasinya terhadap penataan area industri di 

Kabupaten Kendal. Penjabaran dari masing-masing tujuan, sasaran serta manfaat penelitian dibagi 

menjadi tiga sub bab pembahasan 
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1.3.1 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi pertumbuhan emisi karbon 

dioksida (CO2) dari sektor industri dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya agar mampu 

merumuskan implikasi kebijakan untuk penataan ruang area industri berdasarkan konsep 

pembangunan rendah karbon.  

 

1.3.2  Sasaran 

Sasaran penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam  mewujudkan 

tujuan dari penelitian yang ingin dicapai, sehingga sasaran dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis sebaran aktivitas industri yang menghasilkan emisi karbon dioksida (CO2) di 

Kabupaten Kendal dan memetakan sebaran produksi emisinya 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan emisi karbon dioksida (CO2) 

dari sektor industri 

3. Menyusun implikasi kebijakan penataan ruang bagi area industri Kabupaten Kendal 

 

1.3.3 Manfaat 

Manfaat dari penyusunan penelitian ini adalah agar hasil dari penelitian dapat dijadikan 

sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kendal dalam  merumuskan kebijakan penataan ruang 

wilayahnya yang memiliki prioritas pembangunan perekonomian di aktivitas industri. Namun disisi 

lain tetap mampu menjaga kestabilan lingkungan dengan meminimalisir dan mengontrol produksi 

emisi gas karbon dioksida yang ditimbulkan. 

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup di dalam penelitian dibagi ke dalam ruang lingkup substansi dan ruang 

lingkup wilayah. Ruang lingkup substansi berisi mengenai poin-poin yang menjadi kajian utama 

pembahasan di dalam laporan. Sementara itu, ruang lingkup wilayah membahas mengenai wilayah 

yang menjadi subjek penelitian dilakukan. 

 

1.4.1 Ruang Lingkup Substansi 

Ruang lingkup substansi yang menjadi pokok bahasan dalam penyusunan laporan tugas 

akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Kajian mengenai karakteristik aktivitas industri yang berperan sebagai sumber produksi emisi 

karbon dioksida (CO2). Karakteristik aktivitas industri disesuaikan dengan sub kategori yang 

termasuk kedalam faktor penyebab timbulnya produksi emisi karbon dioksida (CO2) dari 
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aktivitas industri yaitu dari sektor penggunaan energi dan dari sektor proses industri dan 

penggunaan produk (IPPU) 

2. Kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan emisi karbon dioksida (CO2) 

dari sektor industri. 

3. Kajian mengenai penataan ruang yang mengacu kepada kebijakan low carbon city yang dapat 

diterapkan dalam penataan dan pemanfaatan ruang untuk mengelola area industri. Pada kajian 

ini, yang dipelajari adalah bagaimana bentuk penerapan low carbon city sebagai upaya mitigasi 

produksi emisi karbon dioksida (CO2) yang dapat diterapkan dalam menangani pertumbuhan 

emisi karbon dioksida (CO2) dari aktivitas industri.  

 

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah dalam kegiatan penelitian ini adalah Kabupaten Kendal. 

Kabupaten Kendal adalah salah satu bagian dari wilayah Kedungsepur yang merupakan bagian dari 

Pusat Kegiatan Nasional dimana memiliki fungsi pelayanan sebagai pusat kawasan ekonomi 

strategis dan industri. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011, 

penataan ruang Kabupaten Kendal ditujukan untuk mewujudkan ruang wilayah kota industri 

sebagai aktivitas perekonomian utamanya.  

 

 
Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2018 

 

Gambar 1. 1 

Peta Administrasi Kabupaten Kendal 
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1.5 Kerangka Pikir Penelitian 

Berikut merupakan bagan mengenai kerangka pikir dalam penyusunan penelitian 

mengenai sebaran emisi karbon dioksida (CO2) sektor industri dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi serta implikasinya terhadap penataan ruang aktivitas industri di Kabupaten Kendal. 

 

 
Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2018 

 

Gambar 1. 2 
Kerangka Pikir Penelitian   
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1.6 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah dengan metode kuantitatif. Acuan dalam 

melakukan analisis adalah berdasarkan sintesa literature mengenai low carbon city dalam mewujudkan 

pembangunan wilayah rendah karbon khususnya dari aktivitas industri. Sampel yang digunakan di 

dalam penelitian ini adalah seluruh aktivitas industri yang memiliki data mengenai produksi emisi gas 

karbon dioksida (CO2) dari sektor penggunaan energi, proses produksi dan penggunaan produk (IPPU) 

serta data mengenai produksi emisi karbon dioksida (CO2) yang bersumber dari sektor lainnya.  

 

1.7 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari teknik 

pengumpulan data, data penelitian, teknik sampling serta tahapan analisis. 

 

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data 

Pada tahapan pengumpulan data, data yang dikumpulkan pada umumnya berjenis data 

sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari hasil telaah dokumen yang bersumber 

dari telaah dokumen hasil pendataan instansi yang bersangkutan. 

 

1.7.2 Data Penelitian 

Data penelitian yang digunakan dalam proses penyusunan penelitian mengenai sebaran emisi 

karbon dioksida (CO2) dan implikasinya terhadap penataan ruang area industri di Kabupaten Kendal 

terdiri dari berbagai variasi data. Data-data ini dijadikan informasi yang kemudian diolah untuk 

menjawab pertanyaan penelitian yang menjadi dasar mengapa penelitian ini dilakukan. Berikut pada 

tabel dibawah adalah susunan data penelitian yang dibutuhkan beserta jenis serta teknik pengumpulan 

data dalam penelitian. 
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Tabel I. 1 

Kebutuhan Data Penelitian 

Sasaran Aspek Indikator Kategori 

Jenis dan 
Teknik 

Pengumpulan 
Data 

Sumber 
Data 

Menganalisis 
aktivitas industri 

yang menghasilkan 
emisi karbon 

dioksida (CO2) di 
Kabupaten Kendal 
dan memetakan 

sebarannya 
 

Emisi CO2 yang 
dihasilkan dari 
sektor industri 

Aktivitas Industri 
berdasarkan 
Sektor 
Penggunaan 
Energi 

Industri Besi dan Baja 

Data 
Sekunder 
dengan 
Telaah 

Dokumen 
 

Bappeda 
Kabupaten 
Kendal 

Industri Logam Bukan 
Besi 

Industri Kimia 

Industri Pulp, Kertas Dan 
Bahan Barang Cetakan 

Industri Pengolahan 
Makanan dan Minuman 
serta Tembakau 

Industri Mineral Non-
Logam 

Industri Peralatan 
Transportasi 

Industri Permesinan 

Industri Pertambangan 
dan Bahan Non-Galian 

Industri Kayu dan Produk 
Kayu 

Industri Tekstil dan Kulit 

Industri Lainnya 

Aktivitas Industri 
berdasarkan 
sektor proses 
industri dan 
penggunaan 
produk 

Industri Kaca 

Data 
sekunder 
dengan 
telaah 

dokumen 

Dinas 
Lingkunga
n Hidup 
Kabupaten 
Kendal 

Industri Kimia (Produksi 
Asam Nitrat) 

Industri Besi dan Baja 

Aktivitas 
Industri 
Kabupaten 
Kendal 

Data Aktivitas 
Yang Dijadikan 
Parameter 
Perhitungan  
Emisi Gas Rumah 
Kaca Dari industri 
Sektor Proses 
Industri Dan 
Penggunaan 
Produk (IPPU) 

Total produksi kaca (ton) 

Data 
sekunder 
dengan 
telaah 

dokumen 

Aktivitas 
Industri 
Kabupaten 
Kendal 

Jumlah besi yang 
diproduksi berdasarkan: 

 Produksi besi 

 Jumlah total besi 
ancuran yang diproduksi 
tidak diolah menjadi baja 

 Jumlah total besi 
langsung terkurang 

 Produksi sinter 

 Produksi pellet 

Aktivitas 
Industri 
Kabupaten 
Kendal 

Aktivitas industri 
yang memiliki 
peralatan 

Boiler 
Data 

Sekunder 
dengan 

Dinas 
Lingkunga
n Hidup 
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Sasaran Aspek Indikator Kategori 

Jenis dan 
Teknik 

Pengumpulan 
Data 

Sumber 
Data 

produksi berkaitan 
dengan emisi Gas 
Rumah Kaca 

telaah 
dokumen 

Kabupaten 
Kendal 

 

Produksi Emisi 
Karbon Dioksida 
(CO2) dari 
peralatan 
produksi industri 

Boiler 

Data 
Sekunder 
dengan 
telaah 

dokumen 

Dinas 
Lingkunga
n Hidup 
Kabupaten 
Kendal 

Menganalisis faktor-
faktor yang 

mempengaruhi 
pertumbuhan 
produksi emisi 

karbon dioksida 
(CO2) dari sektor 

industri 
 

Faktor 
Penghambat 
Pertumbuhan 
Emisi Karbon 

Dioksida (CO2) 

Ketersediaan 
Ruang Terbuka 
Hijau 

Industri Kaca 
Data 

Sekunder 
Menggunaka
n Data Peta 

Citra ataupun 
Peta 

Penggunaan 
Lahan 

Kabupaten 
Kendal 

Bappeda 
Kabupaten 
Kendal 

Industri Pengolahan 
Makanan 

Google 
Earth 

Industri Besi dan Baja  

Industri Lain yang Memiliki 
Data Mengenai Produksi 
Emisi CO2 

Data Primer 
dengan 

Observasi 
Lapangan 

Aktivitas 
Industri 
Kabupaten 
Kendal 

Faktor Pemicu 
Pertumbuhan 
Emisi Karbon 

Dioksida (CO2) 

Data Konsumsi 
Bahan Bakar 
Fossil 

Bensin 
Data 

Sekunder 
dengan 
telaah 

dokumen 

Badan 
Pusat 
Statistik 
Jawa 
Tengah 

Minyak Solar 

Minyak Tanah 

Batubara & Briket 

Gas dari PGN & Non PGN 

LPG 

Data Produksi 
Emisi Karbon 
Dioksida (CO2) 
yang dihasilkan 
dari Penggunaan 
Bahan Bakar Fosil 

Bensin Data Primer 
dari Hasil 

Perhitungan 
Menggunaka
n Software 
Kalkulator 

GRK 

Hasil 
Perhitunga
n Peneliti 

Minyak Solar 

Minyak Tanah 

Batubara & Briket 

Gas dari PGN & Non PGN 

LPG 

Data Total 
Pengeluaran 
Aktivitas Industri 

Total Pengeluaran Biaya 
Aktivitas Industri 
Kabupaten Kendal 

Data 
Sekunder 

Hasil Telaah 
Dokumen 

Badan 
Pusat 
Statistik 
Jawa 
Tengah 

Data Pendapatan 
Daerah dari  
Sektor Industri 
dalam 5 tahun 
terakhir 

Data Pendapatan Daerah 
dari Sektor Industri 
Kabupaten Kendal 

Data 
Sekunder 

Hasil Telaah 
Dokumen 

Badan 
Pusat 
Statistik 
Jawa 
Tengah 

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2018 
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1.7.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan non 

probability sampling berupa sampling jenuh. Penggunaan teknik sampling ini dikarenakan 

diperlukannya seluruh data mengenai produksi emisi CO2 dari sektor industri Kabupaten Kendal agar 

mampu memberikan hasil analisis berupa implikasi kebijakan yang tepat bagi pemanfaatan dan 

penataan ruang dalam mengelola area industri di Kabupaten Kendal.  

Aktivitas industri yang menjadi sampel dalam penelitian ini dibedakan ke dalam tiga jenis 

sumber pendataan emisi karbon dioksida (CO2) dari sektor industri, yaitu  industri yang termasuk 

sektor IPPU, industri yang memiliki peralatan yang berkaitan menghasilkan emisi CO2 dari 

proses produksi serta industri yang termasuk sebagai sumber produksi emisi CO2 dari sektor 

penggunaan energi.  

 

Tabel I. 2 

Daftar Industri yang Menjadi Sampel Penelitian  
Sektor Penggunaan Energi Sektor IPPU Kepemilikan Mesin Industri Cerobong Boiler 

CV. Berkat Karunia Sentosa  

Industri produksi 
besi, PT. Abadi 

Jaya Manunggal 

PT. Kayu Lapis Indonesia 

PTP. Nusantara IX (PERSERO) 
KB Sukamangu 

Cahaya Abadi Chip, CV 

Boga Makmur Gracia, PT 

Mahkota Niko Perkasa 

PT. Rimba Partikel Indonesia PT. Mas Sumbiri 

CV. Panen Utama Jaya 

PT. Citra Mas Mandiri 

CV. Merapi PT. Raberindo Pratama 

PT. Tri Sinar Purnama 

PT. Asia Pacific Fibers 

PT. Asia Pacific Fiber 
PT. Kayu Lapis Indonesia 

PT. Rimba Partikel Indonesia 

PT. Samator Gas 

PT. Tossa Shakti Flat Glass 

Industri Produksi 
kaca, PT. Tossa 

Glass Shakti 
Deviasi Glass 

PT. Tri Sinar Purnama 
PT. Abadi Jaya Manunggal 

PT. Texmaco Perkasa 
Engineering 

PT. Sinar Bahari Agung 

PT. Rubberindo Pratama PT. Seafer General Foods 

PT. Tahu Sederhana 
Sumber: Direktori Industri Manufaktur Besar Sedang Jawa Tengah, 2016 dan Dinas Lingkungan Hidup  

Kabupayen Kendal, 2017 
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Jumlah industri yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 22 aktivitas industri. Data 

mengenai aktivitas industri yang menjadi sampel penelitian didapati dari hasil survei data sekunder 

maupun data primer. 

 

1.7.4 Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Teknik analisis yang digunakan dalam melakukan rangkaian analisis penelitian adalah 

dengan menggunakan teknik analisis data kuantitatif. Tahapan analisis kuantitatif dalam penelitian ini 

terdiri dari beberapa model teknik untuk menghasilkan output yang menjadi tujuan utama penelitian. 

Beberapa tahapan tersebut adalah:   

1. Analisis Sebaran Aktivitas Industri Sumber Emisi CO2 beserta Sebaran Intensitas Produksi 

Perhitungan Produksi Emisi CO2 Sektor Industri dengan Metode Perhitungan IPCC 

Teknik analisis kuantitatif yang dilakukan adalah dengan melakukan perhitungan estimasi 

terhadap produksi emisi karbon dioksida (CO2) baik dari sektor penggunaan energi maupun dari sektor 

proses produksi dan penggunaan produk (IPPU). Penggunaan metode teknik kuantitatif ini dilakukan 

disaat pencarian data sekunder di lapangan tidak menemukan data mengenai produksi emisi karbon 

dioksida (CO2) dari sektor industri sehingga diperlukan adanya upaya pendekatan dengan 

menggunakan metode perhitungan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 

Pendekatan metode perhitungan untuk mengetahui tingkat emisi karbon dioksida (CO2) dari 

aktivitas industri adalah dengan mengetahui Data Aktivitas yang dikalikan dengan Faktor Emisi. 

Untuk mengetahui besaran produksi emisi karbon dioksida (CO2) dari sektor penggunaan energi maka 

data aktivitas yang digunakan dapat dilihat dari besaran konsumsi bahan bakar jenis untuk aktivitas 

industri. Faktor emisi yang digunakan adalah faktor emisi dari masing-masing jenis bahan bakar. 

Rumus yang digunakan dalam perhitungan produksi emisi karbon dioksida (CO2) dari sektor 

penggunaan energi adalah sebagai berikut: 

 

EmisiGRK = Ʃ Ai x Efi  

Keterangan: 

EmisiGRK : Jumlah emisi CO2 (satuan massa) 

Ai : Konsumsi bahan bakar jenis (TJ) 

EFi : Faktor emisi dari bahan bakar jenis (kg/TJ) 

Adapun nilai faktor emisi dari setiap bahan bakar dapat dilihat pada tabel dibawah. 
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Tabel I. 3 

Faktor Emisi Jenis Bahan Bakar 
Jenis Bahan Bakar Faktor Emisi 

Minyak  Mentah 73.300 kg/TJ 

NGL 64.200 kg/TJ 

Premium 69.300 kg/TJ 

Avgas 70.000 kg/TJ 

Avtur 71.500 kg/TJ 

Solar/ADO/HSD/IDO 74.100 kg/TJ 

MFO 77.400 kg/TJ 

LPG 63.100 kg/TJ 

Petroleum Coke 97.500 kg/TJ 

Batubara Antrasit 98.300 kg/TJ 

Batubara sub-butiminous 961.100 kg/TJ 

Lignite 101.000 kg/TJ 

Gas Bumi 56.100 kg/TJ 

NGL = Natural Gas Liquids atau Kondensat 
ADO = automotive Diesel Oil (=Solar) 
HSD = High Speed Diesel (= Solar) 
IDO = Industrial Diesel Oil (= Minyak Diesel) 
MFO = Marine Fuel Oil 

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 

 

Sementara untuk mengetahui besaran produksi emisi karbon dioksida (CO2) dari sektor IPPU 

maka data aktivitas yang digunakan adalah data mengenai kapasitas produksi tahunan dari masing 

aktivitas industri. Faktor emisi dari sektor IPPU adalah faktor emisi dari masing-masing jenis aktivitas 

produksi industri. Berikut dibawah dapat dilihat formula yang digunakan dalam melakukan 

perhitungan emisi karbon dioksida (CO2) dari sektor IPPU . Rumus yang digunakan pada perhitungan 

produksi emisi karbon dioksida (CO2) dari sektor IPPU adalah. 

 

E = A x EF 

 

E = Jumlah Emisi 

A = Data Aktivitas (Total produksi dari masing-masing aktivitas industri) 

EF = Faktor Emisi 
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Tabel I. 4 

Data Aktivitas Yang Dijadikan Parameter Perhitungan 

Emisi Grk Dari Sektor Industri 

No Jenis Industri Data Aktivitas 
Faktor 
Emisi 

Rumus  IPCC 

1. Industri Kaca 
Total produksi kaca 
(ton) 

0,20 CO2 = A x EF x (1 – (rasio cullet untuk proses (50%) 

2. Industri Kapur 
Massa kapur yang 
diproduksi 

0,75 CO2 = A x AF 

3. 
Industri Besi 
dan Baja 

Produksi besi 1,46 

CO2 = A x AF 

Jumlah total besi 
ancuran yang 
diproduksi tidak diolah 
menjadi baja 

1,35 

Jumlah total besi 
langsung terkurang 

 

Produksi sinter 0,2 

Produksi pellet  

4. 
Industri Kimia 
Asam Nitrat 

Total produksi asam 
nitrat 

9,27 CO2 = A x AF 

\Sumber: Rypda et al, 2006 

 

Analisis Sebaran Intensitas Produksi Emisi CO2 Sektor Industri dengan Statistik Deskriptif 

Teknik analisis data spasial digunakan untuk mengolah data keruangan berupa persebaran 

sumber aktivitas industri yang berperan sebagai sumber emisi karbon dioksida (CO2) serta persebaran 

dari emisi karbon dioksida (CO2) di Kabupaten Kendal dengan menggunakan bantuan aplikasi 

software Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil dari pengolahan data spasial tersebut adalah untuk 

mampu menunjukkan persebaran spasial sumber produksi emisi karbon dioksida (CO2) berdasarkan 

aktivitas industri yang terdapat di Kabupaten Kendal dan mampu menunjukkan intensitas produksinya.  

Upaya penggklasifikasian nilai intensitas emisi karbon dioksida (CO2) dari masing-masing 

aktivitas industri menggunakan metode kuartil (Novananda & Setiawan, 2015). Kuartil adalah 

sekumpulan data yang telah disusun dari data dengan nilai terkecil sampai dengan data dengan nilai 

terbesar kemudian dibagi menjadi 4 (empat) bagian sama besar. Ada tigas jenis kuartil yaitu kuartil 

bawah, tengah dan atas. Untuk perhitungan kuartil menggunakan rumus sebagai berikut 

 

Qi = 
𝑖(𝑛+1)

4
 

Keterangan: 

Qi : Nilai kuartil ke-i 

i   : Jenis kuartil 

n  : Jumlah data



 

 

 

2. Analisis Faktor Pemicu dan Penghambat Produksi Emisi CO2 di Kabupaten Kendal dengan 

Metode Statistik Deskriptif 

Dalam melakukan analisis mengenai risiko pertumbuhan emisi karbon dioksida (CO2) sektor 

industri di Kabupaten Kendal dengan melihat faktor-faktor yang mampu menjadi pemicu dan 

penghambat produksi emisi karbon dioksida (CO2). Untuk melakukan analisis faktor pemicu 

pertumbuhan produksi emisi karbon dioksida (CO2) dengan melihat pengaruh dari penggunaan energi. 

Data-data yang digunakan adalah data yang yang mampu menunjukkan pertumbuhan penggunaan 

energi dan pertumbuhan aktivitas industri. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Pertumbuhan ekonomi dari sektor industri 

2. Efisiensi energi, yang merupakan hasil dari pertumbuhan ekonomi sektor industri 

dibagi dengan total konsumsi energi. Efisiensi energi menunjukkan upaya yang 

dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan 

3. Struktur energi, yang merupakan hasil perhitungan dari total konsumsi bahan bakar 

per jenis (batubara, gas alam, bensin, solar, LPG dan minyak tanah) dibagi dengan 

total konsumsi energi dari seluruh jenis bahan bakar. 

Sedangkan dalam melakukan analisis terhadap faktor penghambat pertumbuhan emisi karbon 

dioksida  (CO2) sektor industri, menggunakan data mengenai ketersediaan ruang terbuka hijau di 

masing-masing aktivitas industri. Penilaian mengenai ketersediaan ruang terbuka hijau dengan melihat 

standar minimal ketersediaan seluas 10% dari total luas lahan industri dan pemanfaatan ruang terbuka 

hijau dengan penanaman vegetasi penyerap emisi karbon dioksida (CO2).. Seluruh analisis 

menggunakan model analisis statistik deskriptif berdasarkan dengan data yang terkumpul selama 

tahapan pencarian data. 

3. Analisis Faktor Pemicu dan Penghambat Produksi Emisi Karbon Dioksida (CO2) di 

Kabupaten Kendal dengan Metode Analisis Korelasi  

Analisis korelasi digunakan untuk menganalisis data-data yang sesuai untuk digunakan dalam  

melakukan analisis mengenai faktor pemicu dan penghambat pertumbuhan produksi emisi karbon 

dioksida (CO2). Derajat hubungan antar variabel dependent maupun variabel independent ditunjukkan 

dengan: 

- Hubungan positif apabila variabel bebas (x) menunjukkan adanya pertumbuhan naik, 

maka variabel terikat (y) akan mengalami pertumbuhan yang sama, 

- Hubungan negative apabila variabel (x) menunjukkan adanya pertumbuhan naik, 

maka variabel terikat (y) akan mengalami penurunan. 



 

 
 

Dalam melihat hasil analisis korelasi apakah variabel bebas memberikan pengaruh terhadap 

variabel terikat sehingga berpengaruh terhadap apakah dapat digunakan atau tidaknya dalam analisis, 

maka yang dilihat adalah nilai signifikansi dari hasil analisis korelasi. Nilai signifikansi dari variabel 

yang bisa digunakan dalam analisis adalah apabila memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Selain 

itu, untuk melihat ada atau tidaknya korelasi juga dapat dilihat dari nilai Pearson Correlation dimana 

apabila terdapat tanda bintang (*) di belakang nilai signifikansi hasil analisis korelasi maka 

menunjukkan memiliki korelasi yang kuat antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

 

Analisis Time Series 

Analisis time series digunakan untuk melihat asumsi trend pertumbuhan dari data model time 

series yang dimiliki. Dalam penelitian ini, analisis time series digunakan dalam melakukan analisis 

pertumbuhan produksi emisi karbon dioksida (CO2) dari sektor industri. Data yang digunakan adalah 

data time series tahun 2006 hingga tahun 2015 hasil olahan data konsumsi bahan bakar jenis dengan 

menggunakan metode perhitungan IPCC untuk mengetahui produksi emisi karbon dioksida (CO2). 

 



 

 

1.8 Kerangka Analisis 

 
Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2018 

 

Gambar 1. 3 

Kerangka Analisis Tugas Akhir 



 

 
 

1.9 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang termuat dalam  laporan ini adalah : 

BAB I PENDAHULUAN  

Bagian pertama berisi pendahuluan yang digunakan sebagai pengantar, yang berisi mengenai latar 

belakang, rumusan permasalahan, tujuan sasaran dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, ruang 

lingkup penelitian, kerangka pemikiran serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan 

proposal tugas akhir.  

BAB II KAJIAN PUSTAKA KONSEP LOW CARBON CITY DALAM MENDORONG 

PERTUMBUHAN RENDAH KARBON DARI AKTIVITAS INDUSTRI 

Bagian ini berisi mengenai review terhadap teori/ konsep yang terdapat dalam literature tertentu yang 

relevan, yang ada kaitannya dengan tema dari penelitian tugas akhir. Kajian literature ini dapat 

mencakup literature yang berkaitan dengan teori yang melatarbelakangi dan model/ teknik analisis 

yang digunakan dalam metode penelitian studi. Pada bagian ini dapat dipaparkan ringkasan/ 

kesimpulan teori yang dipergunakan langsung dalam studi. 

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN AKTIVITAS INDUSTRI DI KABUPATEN 

KENDAL 

Gambaran umum wilayah studi adalah paparan mengenai wilayah studi untuk menunjukkan lokasi 

penelitian. Disamping itu, penekanan pada bagian ini adalah pemaparan terhadap permasalahan atau 

isu spesifik yang diangkat untuk menunjukkan fokus penelitian.  

BAB IV ANALISIS SEBARAN EMISI KARBON DIOKSIDA (CO2) DAN IMPLIKASINYA 

TERHADAP PENATAAN RUANG AREA INDUSTRI DI KABUPATEN KENDAL 

Pada bab ini berisi mengenai analisis yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Dalam bab analisis 

ini membahas beberapa bahasan analisis yaitu analisis aktivitas industri yang menghasilkan emisi CO2 

di Kabupaten Kendal dan memetakan sebarannya, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan emisi CO2 dari sektor industri dan yang terakhir yaitu menyusun implikasi kebijakan 

penataan area industri di Kabupaten Kendal 

BAB V PENUTUP 

Berisi mengenai kesimpulan yang didapat dari hasil analisis yang telah disusun di dalam laporan 

penelitian ini beserta saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil dari penelitian yang telah didapat. 

Rekomendasi ini dapat ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Kendal yang didasarkan dari hasil 

penelitian yang didapat mengenai sebaran emisi gas karbon dioksida (CO2) dari sektor industri di 

Kabupaten Kendal serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya. Rekomendasi lainnya 

juga ditujukan untuk penelitian selanjutnya untuk  mengembangkan penelitian ini lebih lanjut. 


