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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teoritis 

2.1.1 Lanskap Jalan Diponegoro Salatiga 

Menurut Simonds (1983), jalan merupakan suatu kesatuan yang harus 

lengkap, aman, efisien, menarik, memiliki sirkulasi, dan interaksi yang baik serta 

mampu memberikan pengalaman yang menarik pengguna jalan. Lanskap jalan 

merupakan karakter lahan yang terbentuk pada lingkungan jalan, baik yang 

terrbentuk dari elemen lanskap alami   maupun  elemen lanskap buatan  (Simonds, 

1983). Selain itu pada lanskap jalan juga adanya elemen softscape seperti pohon, 

yaitu di pinggir jalan maupun di median jalan. Lanskap jalan pada kawasan 

perkotaan berpotensi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat perkotaan. Di 

jalan perkotaan, pohon harus memiliki jarak tanam ke tepi perkerasan jalan, 

trotoar maupun drainase minimal satu meter supaya tidak rusak oleh perakarannya 

(Departemen Pekerjaan Umum, 1996).  

Sistem klasifikasi dasar jalan dibagi menjadi empat ketegori (Harris dan 

Dines, 1983):  

1. Sistem Jalan Bebas Hambatan 

Sistem  jalan ini menyediakan pergerakan yang efisien dan dalam jumlah 

besar yang melalui lalu lintas di perkotaan serta memiliki batas akses dengan jalan 

yang terpisah  dengan area umum.  

2. Sistem jalan arteri 

Sistem ini memungkinkan melalui gerakan lalu lintas antara dan di daerah 

perkotaan dan menampung jalan-jalan kolektor disekitarnya. Jalan ini ditandai 

dengan adanya pintu masuk, keluar, dan trotoar. 

3. Sistem jalan kolektor 

Sistem ini memungkinkan gerakan lalu lintas antara jalan arteria utama dan 

jalan-jalan lokal dengan akses langsung ke area perumahan. Kontrol lalu lintas 

biasanya ditandai dengan tanda berhenti di sisi jalan.   
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4. Sistem jalan lokal   

Sistem ini memungkinkan gerakan lalu lintas dan akses langsung menuju 

lahan perumahan. 

Jalan Diponegoro Salatiga merupakan salah satu jalan arteri yang 

memegang peranan penting dalam sirkulasi Kota Salatiga. Menurut Gallion dan 

Eisner (1994) jalan arteri adalah jalan yang menampung jalan-jalan kolektor (jalan 

utama dalam kota). Jalan Diponegoro Kota Salatiga memiliki panjang sekitar 3 

kilometer dan lebar jalan kurang lebih 8 m. Batas utama jalan Diponegoro Kota 

Salatiga dimulai dari tugu perbatasan Kota Salatiga dengan Kabupaten Semarang 

hingga menuju ke bundaran patung Diponegoro Salatiga. Pada jalan Diponegoro 

terdapat berbagai sarana ibadah, pendidikan, kantor pemerintahan, perbankan, dan 

masih banyak sarana yang lain yang terdapat pada kawasan tersebut. Beberapa 

contoh sarana yang terdapat disepanjang jalan Diponegoro Kota Salatiga yaitu: 

1. Komplek Rumah Dinas Walikota Salatiga  

2. SD Negeri Salatiga 02-09  

3. Korem 073 Makutarama  

4. Gereja Katholik St. Paulus Miki  

5. Disbudpar Kota Salatiga  

6. Food Court Diponegoro 37 

7. STIE AMA Salatiga  

8. TK & KB Kristen I Satya Wacana  

9. Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW)  

10. SMP Stella Matutina  

11. GKJ Salatiga  

12. Pizza Hut  

13. SD Islam Al-Azhar 22  

14. Unihouse  

15. Satlantas Polres Salatiga  

16. Lapangan Bola Voli  

17. Perum Perhutani SPH III Salatiga  

18. Satlantas Polres Salatiga  

19. SMP Pangudi Luhur Salatiga  

http://wikimapia.org/20160446/id/Komplek-Rumah-Dinas-Walikota-Salatiga
http://wikimapia.org/2724894/id/SD-Negeri-Salatiga-02-09
http://wikimapia.org/4899621/id/Korem-073-Makutarama
http://wikimapia.org/1607706/id/Gereja-Katholik-St-Paulus-Miki
http://wikimapia.org/39329318/id/Disbudpar-Kota-Salatiga
http://wikimapia.org/28130267/Food-Court-Diponegoro-37
http://wikimapia.org/11920217/id/STIE-AMA-Salatiga
http://wikimapia.org/25861578/id/TK-KB-Kristen-I-Satya-Wacana
http://wikimapia.org/348652/id/Universitas-Kristen-Satya-Wacana-UKSW
http://wikimapia.org/2364911/id/SMP-Stella-Matutina
http://wikimapia.org/30199562/id/GKJ-Salatiga
http://wikimapia.org/39312133/id/Pizza-Hut
http://wikimapia.org/3212300/id/SD-Islam-Al-Azhar-22
http://wikimapia.org/39324830/id/Unihouse
http://wikimapia.org/2325054/id/Satlantas-Polres-Salatiga
http://wikimapia.org/5351022/id/Lapangan-Bola-Voli
http://wikimapia.org/34837447/id/Perum-Perhutani-SPH-III-Salatiga
http://wikimapia.org/39354166/id/Satlantas-Polres-Salatiga
http://wikimapia.org/14335407/id/SMP-Pangudi-Luhur-Salatiga
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20. Rumah Khalwat Roncalli (Institut Roncalli)  

21. Puskesmas Sidorejo Lor  

22. Apotek Vitra  

23. Bank BRI 

24. KFC  

Selain sarana, terdapat juga elemen hardscape seperti; trotoar dengan lebar 

2,5-3 m, lampu taman, kursi taman, tempat sampah, bola beton, pot bunga. 

Sedangkan elemen softscape seperti tanaman semak dan pepohonan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                        (b)                                       (c) 

 

 

 

 

 

 

 

         (d)                                        (e)                                          (f) 

Gambar 2.1 Beberapa elemen hardscape dan softscape Jalan Diponegoro Salatiga 

(a) kursi taman, (b) pot bunga, (c) lampu taman, (d) tempat sampah, (e) tanaman 

semak, (f) pepohonan 

 

 

 

 

http://wikimapia.org/1666128/id/Rumah-Khalwat-Roncalli-Institut-Roncalli
http://wikimapia.org/39323583/id/Puskesmas-Sidorejo-Lor
http://wikimapia.org/7224078/id/Apotek-Vitra
http://wikimapia.org/2287705/Bank-BRI
http://wikimapia.org/3798211/id/KFC
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(a) (b) 

Gambar 2.2 Kondisi Jalan Diponegoro Salatiga (a) kondisi trotoar, (b) kondisi 

pohon 

 

2.1.2 Pohon 

Pohon adalah tanaman dengan batang berkayu, berakar dalam, dan memiliki 

percabangan jauh dari tanah serta tinggi lebih dari 3 meter (Hakim dan Utomo, 

2003). Bagian-bagian tubuh pohon diantaranya meliputi akar, batang, cabang, 

ranting, daun, bunga, dan buah. Akar, batang, dan cabang merupakan organ 

terpenting dalam sistem kehidupan tanaman. Bentuk pohon dapat dibedakan 

berdasarkan bentuk tajuknya, beberapa bentuk tajuk pohon seperti, bulat, oval, 

kolumnar, pyramidal, roundweeping, dan bentuk v. Ukuran setiap pohon berbeda-

beda sesuai dengan umur pohon dan maksimal pertumbuhan pohon tersebut. 

Tekstur tiap-tiap pohon pun berbeda sesuai jenis pohon tersebut dan 

lingkungannya. Menurut Motloch (1991), tekstur pohon adalah kualitas yang 

dapat dilihat dan diraba pada suatu pohon yang mengacu pada serat secara fisual, 

yaitu kekasaran dan kelembutan pada permukaan pohon. Tekstur pohon dapat 

ditentukan dari bagian daun, batang maupun ranting pada pohon. Warna setiap 

pohon muncul dari perbedaan bunga, buah, daun, dan cabang. Masing-masing 

pohon yang berbeda jenis memiliki bunga, buah, daun dan cabang yang berbeda 

sehingga warna yang dihasilkan pun berbeda (Esti, 2010). 
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Pohon merupakan salah satu elemen lunak (softscape) yang sering 

digunakan dalam pengembangan suatu tapak (Aziz, Budiarti, & Syartinilia, 2016). 

Penanaman pohon tepi jalan bertujuan untuk memisahkan pejalan kaki dan jalan 

kendaraan untuk keselamatan, kenyamanan, dan memberikan ruang bagi utilitas 

ataupun perlengkapan jalan lainnya (Direktorat Jendral Bina Marga 1996). 

 

2.1.3 Fungsi pohon 

Pohon dalam lanskap memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan 

makhluk hidup lainnya. Bagi satwa liar, pohon berperan sebagai penyedia 

makanan dan tempat berlindung, sedangkan bagi manusia pohon bermanfaat 

untuk kesehatan dan kenyamanan dalam aktivitasnya sehari-hari. Berdasarkan 

pendapat dari Eckbo (1964), Widyarini (2018), dan Booth (1983), Fungsi pohon 

dapat dilihat dari 2 aspek yaitu: 

1. Aspek ekologi 

Dalam aspek ekologi, pohon memiliki beberapa fungsi yaitu: 

a. Fungsi orologis, memberikan manfaat orologis yang penting untuk 

mengurangi tingkat kerusakan tanah terutama longsor dan menjaga 

kestabilan tanah;  

b. Fungsi hidrologis, fungsi ini berkaitan dengan kemampuan tanaman 

untuk menyerap kelebihan air;  

c. Fungsi klimatologis, menekankan bahwa fungsi pohon dapat 

mempengaruhi faktor-faktor iklim;  

d. Fungsi edapis, lebih mengarah pada penyediaan habitat satwa 

perkotaan;  

e. Fungsi higienis, pohon mampu memberikan lingkungan yang lebih 

sehat bagi  manusia;  

f. Fungsi kesehatan individu, fungsi kesehatan masih berhubungan erat 

dengan manfaat higienis, yakni manfaat lanjutan yang ditimbulkannya 

(Eckbo, 1964) 
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2. Aspek estetika 

Estetika dapat diartikan sebagai suatu keindahan yang dapat memberikan 

hubungan yang harmonis dari semua elemen atau komponen yang 

dirasakan (Widyarini, 2018). Secara estetika, pohon dapat berfungsi 

sebagai pelengkap, penyatu, penegas, penanda dan pembingkai terhadap 

lingkungan (Booth, 1983).  

 

2.1.4 Kerusakan Pohon 

Pohon dikatakan tidak rusak jika pohon tersebut dapat melaksanakan fungsi 

fisiologisnya sesuai potensi genetik yang dimiliki serta tidak ditemui tipe 

kerusakan pada pohon tersebut (Safe’i dan Tsani, 2016). Kerusakan pohon adalah 

suatu indikator atau pertanda dimana pohon dapat dikatakan sehat atau sakit 

(Khoiri, 2004). Kerusakan pohon yang terjadi dapat disebabkan oleh adanya 

penyakit, serangan hama, gulma, api, cuaca, maupun satwa. Putra (2004), 

mengatakan bahwa kerusakan pohon dapat berpengaruh terhadap fungsi dari 

kondisi fisiologis pohon, menurunkan laju pertumbuhan pohon dan dapat 

menyebabkan kematian pohon. 

Penurunan kualitas pohon dapat diketahui dengan mengetahui tingkat 

kerusakan yang diderita pohon tersebut. Beberapa jenis atau tipe-tipe kerusakan 

yang biasa terjadi pada pohon menurut Mangold (1997), antara lain: 

a. Kanker 

Kanker merupakan tipe kerusakan pada pohon dimana kulit dan kambium 

mengalami kematian (disfunction), yang kemudian diikuti oleh matinya kayu 

dibawah kulit. Gejalanya ditunjukkan dengan permukaan kulit yang biasanya 

tertekan kebawah atau bagian kulitnya pecah sehingga terlihat bagian kayunya. 

Kanker disebabkan oleh berbagai agen, tetapi paling sering disebabkan oleh fungi. 

Kanker dapat menjangkit musiman atau pun menahun. 

b. Lapuk hati atau konk 

Kerusakan lapuk hati merupakan kerusakan dengan gejala yang ditunjukkan 

yaitu berupa pembusukan yang terjadi dalam batang sehingga sukar diamati dari 

luar, tetapi timbulnya tubuh buah atau konk menjadi indikator lapuk yang sudah 

lanjut yang disebabkan oleh fungi. Tipe kerusakan ini menyebabkan 
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meningkatnya resiko penurunan penyerapan air dan unsur hara serta kerusakan 

sehingga pohon mudah roboh oleh angin. 

c. Luka terbuka 

Luka yang ditunjukkan dengan mengelupasnya kulit atau kayu bagian dalam 

yang telah terbuka dan tidak ada tanda lapuk lanjut. 

d. Dieback 

Dieback merupakan merupakan kerusakan dimana terjadinya kematian 

ranting atau cabang dari bagian ujung dan meluas ke bagian kambium. Dieback 

bukan serta merta hasil dari satu faktor seperti akibat adanya organisme perusak 

atau musim kering berkepanjangan saja, melainkan karena akumulasi dari 

kurangnya nutrisi sehingga memicu organisme perusak. 

e. Resinosis dan Gumosis 

Resinosis merupakan keluarnya cairan yang berupa resin dari bagian 

tanaman yang sakit, dan disebut gumosis apabila berupa gum. Terjadi hanya jika 

batang atau cabang terluka atau dilukai hingga mengenai xylem dan terserang 

patogen. Tipe kerusakan ini akan membuat pohon sakit karena kehilangan banyak 

getah dan mengundang serangan penyakit. 

f. Akar patah atau mati 

Akar patah atau mati baik karena galian atau apapun penyebabnya yang 

melukai, dapat mengundang penyebab penyakit lain untuk datang. 

g. Brum 

Brum terjadi akibat adanya infeksi oleh benalu kerdil. Brum dapat terjadi 

pada akar atau batang, juga di dalam daerah tajuk hidup dimana membentuk suatu 

gerombolan ranting padat yang tumbuh di suatu tempat yang sama dengan di 

dalam daerah tajuk hidup, termasuk juga struktur vegetatif dan organ yang 

bergerombol tidak normal. 

h. Hilangnya dominasi ujung atau mati ujung 

Merupakan kematian dari ujung tajuk atau mati pucuk dapat disebabkan 

oleh faktor cuaca, serangga dan penyakit, ataupun sebab-sebab lainnya. 

i. Kerusakan kuncup, daun atau tunas 

Gejala yag terlihat yaitu daun yang termakan serangga, terkerat atau 

terkeliat ataupun terserang jamur termasuk kuncup atau tunas. 
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j. Perubahan warna daun 

Gejala yang tampak yaitu daun tidak lagi berwarna hijau (khlorosis) atau 

daun menjadi layu. Penyebabnya kemungkinan karena kekurangan cahaya 

matahari, temperatur rendah, kekurangan Fe, virus, gangguan oleh cendawan, 

bakteri atau serangan penyakit, bahan beracun di udara atau tanah, kelembaban 

tanah yang berlebihan, surplus mineral tanah kekurangan atau ketidaktersediaan 

nutrisi (Hartman et al. 2000). 

Kerusakan pohon yang terjadi dapat disebabkan oleh faktor abiotik seperti 

tanah, aerasi atau pertukaran udara di dalam tanah, iklim, polusi udara, bencana 

alam dan faktor biotik yaitu jamur, virus, aktivitas manusia dan aktifitas lain yang 

dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pohon (Bondan, 2019). 

Faktor penyebab kerusakan pohon dibedakan menjadi 2, yaitu: 

1. Faktor lingkungan 

Menurut Widyastuti et al. (2005) faktor fisik penyebab kerusakan pohon 

diantaranya adalah sebagai berikut.  

a. Suhu 

Tiap jenis tumbuhan mempunyai kisaran persyaratan suhu yang dapat 

ditoleransi dalam pertumbuhannya.  Perubahan suhu yang melampaui batas 

toleransi akan menyebabkan tumbuhan mengalami penyimpangan fisiologis dan 

dapat menyebabkan kematian. 

b. Kelembaban 

Saat kelembaban nisbi tinggi, penguapan dari tumbuhan menjadi rendah, 

sehingga dapat terjadi penghambatan penyerapan hara.  Kekurangan hara ini dapat 

berakibat gangguan formasi sel dan daun tumbuhan. 

c. Iklim 

Pada hutan yang jenis tumbuhan penyusunnya merupakan jenis eksotik atau 

dibangun pada lahan-lahan marginal maka faktor iklim atau faktor tempat tumbuh 

dapat merupakan faktor pembatas bagi pertumbuhan tanaman.  Bila faktor 

tersebut berada di atas atau di bawah batas kemampuan adaptasi tumbuhan maka 

dapat terjadi kerusakan fisiologis atau mekanis. 
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d. Unsur hara 

Kerusakan tanaman dapat terjadi jika ketersediaan unsur hara dalam tanah 

tidak mencukupi jumlah yang diperlukan tumbuhan yang hidup di tempat 

tersebut. Selain itu kelebihan unsur hara juga mampu menyebabkan kerusakan 

pada tumbuhan akibat kerusakan sel secara langsung oleh unsur hara tertentu. 

e. Polusi udara 

Kerusakan tumbuhan oleh polutan pada umumnya meningkat seiring 

dengan peningkatan intensitas cahaya, kelembaban tanah dan kelembaban nisbi 

udara, suhu dan keberadaan polutan yang lain. 

f. Kekurangan oksigen 

Kondisi kekurangan oksigen di alam secara umum berasosiasi dengan 

kelembaban tanah atau suhu udara yang tinggi.  Kombinasi antara kelembaban 

dan suhu tinggi dalam tanah atau udara menyebabkan kerusakan perakaran 

tumbuhan. 

g. Cahaya 

Kekurangan cahaya menghambat pembentukan klorofil dan merangsang 

pemanjangan ruas sehingga daun berwarna pucat, jaringan menjadi lemah dan 

daun serta bunga gugur lebih awal. 

2. Faktor Organisme Pengganggu Tanaman 

Menurut Djafaruddin (1996), secara alamiah yang termasuk pengganggu 

tanaman dapat dikelompokkan menjadi : 

a. Pengganggu yang termasuk jasad hidup 

Hama adalah jasad pengganggu yang merupakan makhluk hidup yang 

termasuk dalam kelompok hewan atau binatang.  Serangga dapat merusak 

tanaman dengan cara memakan bagian tanaman, menghisap cairan sel-sel 

tanaman terutama daun, menyebabkan bengkak/puru pada bagian tertentu, 

menyebabkan kanker pada batang/bagian berkayu, meletakkan telur pada bagian 

tanaman, mengambil bagian tanaman untuk dijadikan sarang dan menularkan 

jasad pengganggu. 

Gulma adalah jasad pengganggu yang merupakan sebangsa jenis tumbuhan 

tingkat tinggi yang bukan termasuk ke dalam penyebab penyakit biotis. Gulma 
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bersifat mengganggu, merugikan dan merusak apabila ditinjau dari segi sifat dan 

keberadaannya. 

b. Pengganggu yang bukan jasad hidup 

Bencana alam lingkungan seperti banjir, erosi, kekeringan, longsor yang 

disebabkan oleh faktor dan unsur iklim serta cuaca merupakan factor pengganggu 

yang secara tidak langsung sebagai akibat kurang pekanya terhadap alam.  Unsur 

lain yang berpengaruh terhadap kerusakan pohon yaitu kerusakan mekanis. 

Kerusakan mekanis pada pohon dapat terjadi disebabkan oleh tumbangnya suatu 

pohon yang menyebabkan luka pada kulit dan kayu pohon, kebakaran pada pohon, 

hujan es atau salju yang menyebabkan daun rontok dan sambaran petir (Soeratmo, 

1974). 

 

2.2 Definisi Variabel 

Definisi dari pengukuran variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tinggi pohon adalah jarak tegak dari titik puncak pohon terhadap titik 

permukaan. Metode pengukuran tinggi pohon dapat diukur menggunakan alat 

klinometer dengan satuan pengukuran meter. 

2. Diameter batang adalah panjang antara dua buah titik pada lingkaran di 

sekeliling batang yang melalui titik pusat (sumbu) batang. Metode pengukuran 

diameter dapat diukur dengan metode diameter batang setinggi dada dengan 

satuan pengukuran cm. 

3. Lebar tajuk adalah panjang antara dua buah titik pada lingkaran disekeliling 

ujung batang yang melalui titik pusat sumbu batang. Metode pengukuran 

diameter dukur dengan menggunakan alat rollmeter dengan satuan panjang 

meter. 

4. Bentuk tajuk adalah bentuk keseluruhan bagian pohon yang berada di atas 

permukaan tanah yang menempel pada batang utama. Metode pengukuran 

bentuk tajuk dapat diamati berdasarkan 7 kategori, yaitu bentuk bulat, 

kolumnar, irregular, piramidal, oval, menyebar, dan menjuntai. 

5. Lokasi pohon adalah letak keberadaan geografis pohon berada pada suatu titik. 

Metode pengamatan lokasi pohon dapat diamati dengan menggunakan GPS. 
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6. Identifikasi spesies pohon adalah penentuan nama yang benar dan tepat pada 

pohon berdasarkan klasifikasinya. Metode identifikasi spesies diamati dengan 

mencocokan gambar berdasarkan pustaka yang ada atau dengan menggunakan 

Software PlantNet. Aplikasi PlantNet merupakan sebuah program aplikasi 

berbasis android yang dipergunakan untuk memudahkan ahli botani, pendidik, 

dan peserta didik dalam mengidentifikasi spesies pada suatu tumbuhan (Goëau 

dan Gao, 2017). 

7. Jumlah pohon adalah jumlah seluruh pohon yang berada pada kiri dan kanan 

trotoar Jalan Diponegoro Salatiga. Metode yang digunakan dalam menentukan 

jumlah pohon adalah dengan cara sensus pohon berdasarkan zona yang telah 

dibuat. 

8. Kelas kesehatan pohon adalah pengelompokan tingkat kesehatan maupun 

kerusakan pohon berdasarkan bobot nilai yang sudah ditentukan. Metode 

analisis kelas kesehatan pohon yaitu menggunakan metode FHM (forest Health 

Monitoring). 

9. Kemampuan jerapan debu oleh pohon adalah kemmpuan debu yang dapat 

terjerap pada permukaan daun pohon. Metode pengukuran analisis jerapan 

debu pada pohon menggunakan rumus dari Lilianto, (2018) dengan satuan 

g/cm2 (luas daun). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


