
 
 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Salah satu pencemaran udara adalah sulfur dioksida (SO2). Pencemaran 

udara terjadi jika komposisi zat-zat yang ada diudara melampaui ambang batas 

yang ditentukan. Bahan pencemar udara dapat berasal dari kegiatan atau proses 

alam yang berperan dalam pencemaran udara antara lain aktivitas vulkanik, 

pembusukan sampah tanaman, kebakaran hutan dan sebagainya. Aktivitas 

manusia yang turut berperan dalam pencemaran udara antara lain kegiatan rumah 

tangga, lalu lintas kendaraan bermotor dan kegiatan industri (Soedomo, 2001).   

Pencemaran udara adalah jika udara di atmosfer dicampuri dengan zat atau 

radiasi yang berpengaruh jelek terhadap organisme hidup. Jumlah pengotoran ini 

cukup banyak sehingga tidak dapat diabsorbsi atau dihilangkan. Umumnya 

pengotoran ini bersifat alamiah, misalnya gas pembusukan, debu akibat erosi dan 

tepung sari yang terbawa angin. Kemudian ditambah oleh manusia karena ulah 

hidupnya dan jumlah serta kadar bahayanya makin meningkat (Soedomo, 2001). 

Tanpa gangguan ini alam biasanya menyediakan unsur-unsur dasar yang 

diperlukan mahluk hidup dalam jumlah cukup dan berkelanjutan. Tetapi karena 

tambahan pengotoran manusia itu maka udara tidak dapat lagi membersihkan 

dirinya lagi. Pencemar udara ini dapat tersebar kemana-mana, kepekatannya, 

kemudian masuk kedalam air atau tanah dan menambah polusi air atau pun polusi 

tanah (Cahyono, 2011). 

Udara didaerah perkotaan yang mempunyai banyak kegiatan industri dan 

teknologi serta lalu lintas yang padat, udaranya relatif sudah tidak bersih lagi. 

Udara didaerah industri kotor terkena bermacam-macam pencemar. Dari beberapa 

macam komponen pencemar udara, yang paling banyak berpengaruh dalam 

pencemaran udara adalah karbon monoksida (CO), Nitrogen oksida (NOx), 

belerang oksida (SOx), partikulat dan masih banyak lagi komponen lain yang 

berpengaruh terhadap udara (Soedomo, 2001).   
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Sulfur dioksida merupakan gas jernih tidak berwarna yang juga merupakan 

bagian dari pencemar udara. Kadarnya mencapai 48%. Gas ini baunya menyengat 

dan amat membahayakan manusia. Gas ini diproduksi dari pembusukan bahan 

organik, letusan gunung berapi, dan sedikit akibat industri. Jumlah SO2 berasal 

dari ulah manusia adalah akibat bahan bakar yang mengandung belerang dan 

pelelehan logam non-fero, kilang minyak, dan letusan gunung berapi (Cahyono, 

2011). 

Karena sulfur dioksida merupakan polutan yang berbahaya dan terbentuk 

dalam jumlah yang besar, maka diperlukan suatu Model Distribusi untuk 

mengetahui tingkat kadar sulfur dioksida. Dimana diketahui bahwa setiap negara 

atau wilayah pasti memiliki persyaratan batas ambang konsentrasi maksimum 

yang diperbolehkan untuk setiap gas polutan. Sehingga konsentrasinya perlu 

dipantau agar diketahui tingkat polusi yang disebabkan oleh gas polutan tersebut 

dalam hal ini yaitu sulfur dioksida (SO2) (Cahyono, 2011). 

Secara umum, beberapa penelitian terdahulu terkait penelitian tentang 

pemodelan menggunakan distribusi Weibull 3 parameter dan distribusi Gamma 

yang dilakukan oleh : Herawati, dkk  dengan judul “Estimasi Parameter Distribusi 

Weibull 3 Parameter pada Rata-Rata Kecepatan Angin di Kota Makassar”, Vaida 

Bartkute dengan judul “The Method of Three-parameter Weibull distribution 

estimation”, Rani Sari Hermita, dkk dengan judul “Pendugaan parameter 

distribusi Generalized Weibull dengan menggunakan Metode Kemungkinan 

Maksimum”, Gustri Nengsih  mahasiswi UIN suska Riau pada tahun 2013 tentang 

“Pemodelan Kecepatan Angin Menggunakan Distribusi Gamma dan Weibull”. 

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut dan mengingat pentingnya 

analisis data untuk melihat pergerakan atau pola tingkat Sulfur Dioksida (SO2) 

Stasiun Sukajadi Kota Pekanbaru sehingga diperlukannya suatu pemodelan 

matematika. Dalam hal ini,  penulis tertarik memilih model distribusi Weibull 3 

parameter dan distribusi Gamma untuk memodelkan tingkat Sulfur dioksida 

(SO2) Sukajadi Kota Pekanbaru, sehingga penulis mengambil judul “Model 

Terbaik pada Tingkat Sulfur Dioksida (SO2) Kota Pekanbaru dengan 

Menggunakan  Distribusi Weibull 3 Parameter dan Distribusi Gamma. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana menentukan 

perbandingan distribusi yang sesuai antara distribusi Weibull 3 parameter dan 

distribusi Gamma untuk memodelkan data sulfur dioksida (SO2) tahun 2015. 

 

1.3  Batasan Masalah 

Pada tugas akhir ini penulis hanya membatasi pembahasan dalam 

menentukan distribusi yang sesuai untuk memodelkan data sulfur dioksida (SO2) 

tahun 2015 dengan menggunakan dua distribusi yaitu distribusi Weibull 3 

parameter dan distribusi Gamma, estimasi parameter yang digunakan hanya 

metode maksimum Likelihood saja. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh distribusi yang sesuai 

antara distribusi Weibull 3 parameter dan distribusi gamma untuk memodelkan 

data sulfur dioksida (SO2) tahun 2015. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Mendapatkan model distribusi yang sesuai untuk data sulfur dioksida 

(SO2) tahun 2015. 

b. Dapat dijadikan referensi bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian 

berikutnya.  

c. Penelitian ini juga dapat membantu instansi yang memerlukan gambaran 

model distribusi data sulfur dioksida (SO2) tahun 2015. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini terdiri dari beberapa bab, yaitu 

sebagai berikut: 
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BAB I  Pendahuluan 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  Landasan Teori 

Bab ini berisikan landasan teori yang berkaitan dengan 

penyelesaian hasil tugas akhir, seperti distribusi peluang, 

rataan distribusi peluang, variansi distribusi peluang, 

distribusi Weibull 3 parameter, distribusi Gamma, estimasi 

parameter, uji kebaikan (Goodness of Fit). 

BAB III Metodologi Penelitian 

Bab ini berisikan tentang jenis dan sumber data serta 

metode analisis data yang digunakan penulis dalam 

menyelesaikan penelitian ini. 

BAB IV Pembahasan dan Hasil 

  Bab ini berisikan tentang distribusi Weibull 3 parameter 

dan Gamma yang akan digunakan untuk menentukan 

distribusi yang sesuai dalam memodelkan data Sulfur   

Dioksida (SO2) tahun 2015. 

BAB V Penutup 

  Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan 

   dan saran-saran untuk pembaca. 

 


