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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pohon pada lanskap perkotaan merupakan salah satu elemen softscape ruang 

terbuka hijau yang sangat penting. Pada lanskap perkotaan, pohon dapat ditanam 

pada area perkantoran, pemerintahan, pusat-pusat perbelanjaan, kawasan industri, 

jalur-jalur hijau di tepi jalan, di median jalan, dan daerah penyangga dalam bentuk 

taman kota (city park), hutan kota (urban forest); maupun hanya sekadar green 

belt (Arifin dan Nurhayati, 2005). Pohon dalam lanskap  tepi jalan berperan untuk 

menyaring udara dari zat sumber polutan yang dihasilkan kendaraan, sebagai 

peneduh bagi pejalan kaki dari teriknya matahari. Pohon yang ditanam berjajar di 

tepi jalan berfungsi sebagai pengarah jalan dan mengarahkan pandangan bagi 

pengguna jalan.  

Pohon dalam lanskap tepi jalan perlu dilakukan pemeliharaan, terutama 

pada pohon yang besar, ranting banyak, tinggi dan kesejatan pohon buruk. Hal ini 

dikarenakan dari segi keamanan pohon yang berukuran besar perlu dilakukan 

pemangkasan ranting supaya tidak membahayakan pengguna jalan. Pohon yang 

tingginya melebihi batas (lebih dari 15 meter) perlu dilakukan pemangkasan tajuk 

yang dapat membahayakan arus listrik dan bangunan disekitar. Dari segi estetika, 

perlu pemeliharaan pohon supaya tampak hijau, memiliki daun yang lebat, serta 

bunga yang dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan.  Identifikasi 

kondisi kesehatan pohon adalah salah satu dari tindakan pemeliharaan pohon di 

lanskap tepi jalan.  

Pohon yang ada disepanjang pedesterian Jalan Diponegoro Kota memiliki 

keragaman umur, bentuk, kondisi kesehatan pohon dan jenis atau spesies. Dilihat 

dari segi kesehatan masyarakat, pohon dapat mengurangi konsentrasi polutan 

terutama pada artikel debu, melepaskan oksigen, sehingga udara akan bersih dari 

udara yang tercemar (Grey, 1978). Oleh karena itu diperlukan keberadaan pohon 

untuk menjerap partikel udara di Jalan diponegoro Kota Salatiga agar polusi udara 

dapat dihindari atau paling tidak dapat dikurangi. Sedangkan kesehatan pohon 

dapat dilihat secara langsung, yaitu pengamatan mengenai gejala-gejala 
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kerusakannya. Memperhatikan dari fungsi pohon disekitar jalan Diponegoro Kota 

Salatiga maka pohon-pohon yang ada perlu dilakukan identifikasi, inventarisasi, 

dan penilaian mengenai kesehatan pohon. Identifikasi  yaitu suatu proses untuk 

mengetahui ciri, bentuk, sifat, serta fungsi dalam  pengelompokan dan penamaan 

suatu tumbuhan. Tindakan yang dilakukan dalam identifikasi yaitu menanyakan 

kepada seorang ahli dibidangnya, mencocokan secara langsung dengan herbarium 

yang telah di identifikasi, serta menggunakan kunci determinasi. Inventarisasi 

pohon menurut De Vries, (1986), merupakan suatu teknik pengumpulan, evaluasi, 

serta teknik penyajian informasi yang sangat spesifik tentang pohon dari suatu 

kawasan, pada tahap inventarisasi pohon maka data biasanya dikumpulkan dengan 

kegiatan sampling. Sedangkan penilaian kesehatan pohon yaitu penilaian yang 

dilakukan dengan melihat indikator vitalitas pohon (Sitinjak dkk, 2016) tindakan 

yang dilakukan dalam melakukan penilaian kesehatan pohon yaitu dengan 

menggunakan metode Forest Health Monitoring (FHM). FHM merupakan suatu 

tindakan penilaian kesehatan pohon dengan cara pengelompokan jenis pohon serta 

tingkat kerusakan per individu pohon. Dalam metode Forest Health Monitoring 

(FHM), pada kondisi kesehatan pohon dilandasi pada penilaian terhadap 

indikator-indikator terukur yang dapat menggambarkan kondisi pohon secara 

komprehensif. Indikator-indikator tersebut adalah kondisi tajuk, pertumbuhan, 

kerusakan dan mortalitas, sedangkan indikator biologis yaitu tingkat polusi udara 

(Putra, 2004). Tahapan evaluasi diawali dengan penelitian visual gejala kerusakan 

pohon dan dilanjutkan dengan perhitungan nilai kerusakan pohon yang nantinya 

adak didapatkan status kerusakan pohon.  

Hasil dari kegiatan identifikasi, inventarisasi, dan penilaian kesehatan pohon 

dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeliharaan pohon dan atau 

penggantian pohon yang ada disepanjang jalan arteri. Seperti halnya pada pohon-

pohon yang ada di Jalan Diponegoro Kota Salatiga yang pada beberapa waktu 

yang lalu sering mengalami kematian dan roboh atau tumbang. Hal tersebut dapat 

membahayakan pengguna jalan maupun bangunan di sekitarnya. Untuk 

kepentingan itu banyak pohon yang  ditanam di sepanjang jalan Diponegoro Kota 

Salatiga dan harus terjamin kesehatannya sehingga diharapkan dapat berfungsi 

dengan baik sebagaimana mestinya. Oleh karena itu pohon disepanjang Jalan 
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Diponegoro, Kota Salatiga, perlu dilakukan inventarisasi, identifikasi dan 

penilaian kesehatan pohon. Berdasarkan dari latar belakang diatas maka dilakukan 

kajian tentang penilaian kesehatan pohon pada lanskap Jalan Diponegoro Kota 

Salatiga sebagai acuan supaya pemeliharaan dan penanganannya tepat sasaran 

sesuai dengan kebutuhan pada kondisi lapangan. 

 

1.2 Tujuan penelitian  

1. Mengidentifikasi dan inventarisasi jenis pohon pada kawasan Jalan 

Diponegoro Kota Salatiga 

2. Menilai status kesehatan pohon pada kawasan Jalan Diponegoro Kota 

Salatiga 

3. Menganalisis tingkat jerapan debu terhadap pohon pada lanskap Jalan 

Diponegoro Kota Salatiga 

4. Memberikan rekomendasi tindakan dalam pemeliharaan pohon 

 

1.3 Batasan masalah 

1. Lokasi penelitian dilakukan di kawasan sepanjang Jalan Diponegoro Kota 

Salatiga dengan karakteristik: 

a. Panjang Jalan Diponegoro dari pangkal hingga keujung kurang lebih 3 

kilometer 

b. Lebar trotoar bervariasi antara 2,5-3 meter 

c. Tipe jalan yaitu jalan arteri utama 

d. Ujungnya dari kantor kementrian agama kota salatiga hingga bundaran 

Diponegoro 

2. Pohon yang akan dinilai yaitu: 

a. Pohon yang memiliki diameter lebih dari 10 cm atau 

b. Pohon yang memiliki tinggi lebih dari 5 m 

c. Pohon yang dilakukan analisis jenis dan kesehatan pohon adalah 

pohon yang berada di dalam trotoar 

3. Identifikasi jenis pohon yaitu berdasarkan klasifikasi botani hingga tingkat 

spesies  
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4. Inventarisasi jenis pohon adalah kegiatan pengumpulan dan penyusunan 

data dari fakta mengenai pohon yang ada di Jalan Diponegoro, Kota 

Salatiga. Data dan fakta pohon yang dikumpulkan adalah nama pohon 

(nama spesies pohon dan nama lokal), jumlah per nama pohon, lokasi 

pohon berdasarkan titik koordinat pohon.  

5. Penilaian kesehatan pohon dilakukan dengan: 

a. Identifikasi jenis kerusakan pohon, yaitu kegiatan mencari, 

menemukan, menganalisis jenis kerusakan pohon dan mencatat 

data jenis kerusakan pohon serta menginformasikan jenis 

kerusakan pohon. Jenis kerusakan pohon yang diidentifikasi adalah 

bagian pohon yang rusak, tipe kerusakan pohon.  Identifikasi 

kerusakan pohon dilakukan dengan mengamati tipe kerusakan 

pohon dari leher akar, batang pohon, ranting pohon, hingga daun 

pada pohon tersebut. 

b. Penilaian kesehatan pohon berdasarkan tipe kerusakannya 

menggunakan metode FHM (Forest Health Monitoring) yaitu 

merupakan suatu metode penilaian kesehatan pohon dengan cara 

pengelompokan jenis pohon serta tingkat kerusakan per individu 

pohon (Sitinjak dkk, 2016). 

c. Penilaian kemampuan pohon menjerap polusi udara yang 

dilakukan dengan metode pengukuran jerapan debu terhadap daun 

pohon dengan karakteristik: 

 Berdasarkan jenis pohon diambil 1 sampel yang ada di 

sepanjang Jalan Diponegoro Kota Salatiga. 

 Pengambilan sampel dilakukan sebanyak 10 gram yaitu pada 

pukul 08.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. 

6. Rekomendasi adalah pemberian saran atau anjuran yang tepat ke 

Pemerintah Kota Salatiga terhadap tindakan pemeliharaan pohonserta 

pembuatan aplikasi inventarisasi pohon di Jalan Diponegoro, Kota 

Salatiga. 
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1.4 Manfaat 

Dari segi keilmuan, penelitian ini diharapkan akan menambah khasanah 

pengetahuan pada bidang ilmu analisis lanskap. 

Dari segi umum, penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah 

Kota Salatiga dalam menentukan pemilihan dan perawatan pohon yang tepat serta 

mengetahui jenis jenis pohon yang ada pada lanskap Jalan Diponegoro Kota 

Salatiga. 

1.5 Kerangka pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

 

Rekomendasi pemeliharaan atau 

penggantian pohon yang mengalami 

kerusakan ringan, sedang, dan berat 

Jenis dan jumlah pohon yang mengalami 

kerusakan ringan, sedang, dan kerusakan berat 

 

Permasalahan pohon tumbang di kawasan 

Jalan Diponegoro Kota Salatiga serta tingginya 

aktifitas di Jalan Diponegoro Kota Salatiga 

Kondisi fisik pohon 

Kesehatan pohon 

(akar, batang, tajuk, daun) 

 

Kemampuan jerqpqn polusi udara 

pada pohon 

 (jerapan debu pada daun pohon) 

 

Jenis/spesies pohon 


