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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dimulai pada bulan September.bertempat di sepanjang 

Jalan Diponegoro Kota Salatiga dengan panjang kurang lebih 3 km, lebar jalan 8 

m, dan lebar trotoar 2,5 - 3 meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Denah Jalan Diponegoro Kota Salatiga 

Sumber: https://peta-hd.com/peta-kota-salatiga/ 

 

3.2 Alat dan Bahan 

Penelitian ini menggunakan alat dan bahan sebagai berikut : 

1. Stiker Label 

2. Plastik 

3. Klip 

4. Kompas 

5. Spidol permanen 

6. Penggaris (30 cm) 

7. Palu 

8. Sekop 

9. Meteran (50 m) 

10. GPS (Global Postioning System) 

https://peta-hd.com/peta-kota-salatiga/
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11. Kamera 

12. Klinometer  

13. Rollmeter  

 

3.3  Metode Penelitian 

Metode penelitian menurut Arikunto (1986) adalah cara berfikir, berbuat 

yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian, dan untuk 

mencapai suatu tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Menurut whitney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta 

dengan interpretasi yang tepat. Sedangkan yang dimaksud dengan metode 

kuantitatif adalah metode penelitian yang menekankan fenomena-fenomena 

objektif dan dikaji secara kuantitatif (Hamdi, 2014), sehingga diperoleh gambaran 

diantara variabel-variabel dalam bentuk angka. 

 

3.4 Data 

Menurut Arikunto (2002), data merupakan segala fakta dan angka yang 

dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan menurut  

Hamidi (2004), data didefinisikan sebagai fakta atau apa yang dikatakan sebagai 

hasil dari suatu observasi terhadap fenomena alam. Data pada penelitian terdiri 

atas 2 tipe data yaitu data utama dan data selintas. Data utama adalah data yang 

digunakan untuk mencapai tujuan penelitian kesehatan Pohon yang terdiri atas 

data identifikasi spesies pohon, diameter Batang Setinggi dada (DBH), tinggi 

pohon, lebar tajuk, bentuk tajuk, jerapan debu pada pohon, dan data Forest health 

monitoring (FHM). Sedangkan data selintas adalah data yang digunakan untuk 

mendukung secara ilmiah untuk pembahasan kesehatan pohon, yang terdiri atas 

data iklim, tanah, kondisi hardscape, kondsi pedestrian, dan data citra satelit pada 

lanskap Jalan Diponegoro Salatiga 
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3.5 Tahapan Penelitian 

3.5.1 Zonasi jalan sebagai satuan pengamatan 

Pada tahapan penentuan zonasi jalan kajian ini bertujuan untuk 

mempermudah melakukan pengambilan data mengenai identifikasi maupun 

analisis pohon dikawasan Jalan Diponegoro Salatiga. Selain itu pembuatan zona 

jalan bentujuan untuk target pencapaian rencana kegiatan pengamatan dan 

penelitian yang dimana dilakukan pengamatan atau penelitian 1 zonasi per hari.  

Penentuan zonasi jalan kajian yang dilakukan yaitu pembagian batas daerah 

pengumpulan data yang dibagi menjadi 3 zona jalan kajian. Pada zona 1 dimulai 

dari depan kantor Kementrian Agama hingga depan Hotel Surya Indah Salatiga, 

pada zona 2 dimulai dari depan Hotel Surya Indah hingga depan kampus UKSW, 

sedangkan pada zona 3 dimulai dari depan kampus UKSW hingga depan Apotek 

Vitra Salatiga. Ukuran batas daerah pengumpulan data tersebut dibagi 

berdasarkan pajang Jalan Diponegoro.  

3.5.2 Survei Lapang 

Survei lapang merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk 

mengidentifikasi secara langsung jenis pohon dan jenis kerusakan pohon pada 

lanskap Jalan Diponegoro Kota Salatiga. Alat utama yang digunakan saat survei 

lapangan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) yang berguna 

untuk memetakan lokasi pohon. Disamping itu digunakan beberapa alat lainnya 

untuk menunjang kegiatan penelitian yaitu; Stiker Label, Plastik, Klip, Kompas, 

Spidol permanen, Penggaris (30 cm), Palu, Sekop, Meteran (50 m), Kamera, 

Klinometer, dan Rollmeter. Tujuan dari survei lapang adalah untuk 

mengumpulkan informasi mengenai kondidi eksisting di Jalan Diponegoro 

Salatiga sehingga diperoleh data penelitian yang detail. Tahapan survei lapang 

meliputi: 

1. Persiapan 

Yaitu mempersiapkan terlebih dahulu mengenai data yang akan 

dilakukan survei, seperti data perijinan, data lokasi pengamatan, alat dan 

bahan yang digunakan dalam survei, serta waktu dan periode 

pengamatan. 

2. Pengambilan data di lapangan 
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Pengambilan data dilapangan dilakukan berdasarkan prosedur-prosedur 

untuk pengambilan data berdasarkan titik tertentu. Pada saat 

pengambilan data di lapangan dilakukan dengan metode sensus pohon 

pada Jalan Diponegoro Salatiga.  

3. Pasca survei 

Pasca survei merupakan tahapan pengolahan data hasil survei di 

lapangan. Pengolahan data yang dilakukan berupa inventarisasi data, 

analisis data, seta rekomendasi dari data yang telah diambil di lapangan. 

3.5.3 Kondisi Iklim 

Pada pengamatan kondisi iklim yang dilakukan adalah pengambilan data 

suhu , kelembaban dan curah hujan pada kawasan penelitian. Pada pengambilan 

data tersebut dilakukan bertujuan untuk mengetahui kondisi iklim yang 

mendukung pertumbuhan pohon serta kerusakan pohon akibat kondisi iklim pada 

kawasan Jalan Diponegoro, Kota Salatiga. Data iklim yang dikumpulkan 

sekurang-kurangnya yang dilakukan selama 30 tahun terakhir pada cakupan 

wilayah Salatiga. Data tersebut diperoleh dari data Badan Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). 

3.5.4 Kondisi Hardscape 

 Pengambilan data kondisi hardscape di Jalan Diponegoro, Kota Salatiga 

berupa identifikasi jumlah, jenis serta kondisi hardscape pada kawasan tersebut. 

Identifikasi hardscape berfungsi sebagai mendukung fungsi estetika pada pohon 

tersebut seperti adanya paving yang membatasi antara pohon dengan trotoar yang 

dapat meningkatkan kualitas lanskap pada Jalan Diponegoro, Kota Salatiga. 

Elemen hardscape pada Jalan Diponegoro Salatiga terdiri dari berbagai macam, 

yaitu: kursi taman, halte bus, lampu taman, bola beton, pot bunga, tempat sampah, 

paving, dll. 

3.5.5 Kondisi Pedestrian 

Identifikasi kondisi pedestrian di Jalan Diponegoro berupa identifikasi 

mengetahui keadaan maupun kerusakan yang ada pada Jalan Diponegoro Salatiga. 

Identifikasi kondisi pedestrian dilakukan dengan cara observasi lapangan dengan 

cara mengamati serta meneliti kondisi pada wilayah tersebut yang berkaitan 

dengan kerusakan maupun aktivitas yang ada pada daerah penelitian. 
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3.5.6 Citra satelit pada lanskap Jalan Diponegoro Salatiga 

Citra satelit digunakan untuk menggambarkan kondisi tampak atas dari 

pembagian zonasi penelitian berupa titik lokasi pohon yang ada di Jalan 

Diponegoro Salatiga. Pada pengamatan citra satelit diperoleh dengan foto peta 

citra dari GPS Garmin dan software Mapinfo. 

3.5.7 Kondisi Tanah 

Pada data pengamatan tanah dilakukan dengan cara pengambilan sampel 

tanah serta analisis kandungan unsur hara yang terdapat pada tanah penelitian. 

Lokasi pengambilan sampel tanah dilakukan berdasarkan pada titik pembagian 

zoasi pengamatan, sedangkan analisis kandungan unsur hara tanah yaitu analisis 

unsur hara N, P, K,. Pengambilan sampel tanah dilakukan pada saat musim 

kemarau pada bulan september.  

3.5.8 Identifikasi dan Inventarisasi Pohon 

Identifikasi yang dilakukan pada pengamatan berupa identifikasi spesies 

pohon berdasarkan sistem klasifikasi pohon. Identifikasi spesies pohon digunakan 

untuk menyediakan data dan informasi mengenai spesies pohon pada Jalan 

Diponegoro salatiga berdasarkan tingkatan taksonomi pohon yaitu dari kerajaan 

(Kingdom), Divisi (Divisio), Kelas (Classis), Bangsa (Ordo), Keluarga (Familia), 

Marga (Genus), dan Jenisnya (Species). Identifikasi pohon diawali dari pendataan 

jenis pohon yang berada Jalan Diponegoro. Kemudian semua jenis pohon yang 

dijumpai diambil herbariumnya dan diambil foto fisik pohon secara utuh untuk 

dicatat informasi pohon tersebut. Metode identifikasi spesies diamati dengan 

mencocokan gambar berdasarkan pustaka yang ada atau dengan menggunakan 

aplikasi PlantNet. Aplikasi PlantNet memiliki tingkat akurasi tinggi. Hal ini 

dikatakan pada Le dkk, (2014) bahwa aplikasi PlantNet telah bekerja lebih dari 

40.000 spesies flora liar pada wilayah Prancis. Aplikasi PlantNet Juga memiliki 

fitur feeds komunitas yang dimana fitur tersebut dapat digunakan untuk 

menunjukkan spesies tanaman terbaru yang sudah diidentifikasi oleh pengguna 

lain disertai dengan keterangan gambarnya.  

Sedangkan inventarisasi pohon dilakukan untuk mengumpulkan data 

mengenai jenis pohon, jumlah pohon, lokasi titik pohon. Data yang sudah 

dikumpulkan digunakan untuk memperoleh data analisis kerusakan pohon. 
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Tahapan dalam identifikasi dan inventarisasi pohon pada Jalan Diponegoro 

Kota Salatiga Yaitu: 

a. Identifikasi Spesies Pohon 

Identifikasi spesies pohon merupakan kegiatan dasar dalam 

taksonomi. Pada penelitian ini identifikasi dilakukan dengan cara, 

penentuan, atau pemastian nama yang benar dan penempatannya 

didalam sistem klasifikasi.berdasarkn tingkatan taksonomi tanaman. 

b. Diameter Batang Setinggi Dada (DBH) 

Diameter at Breast Height (DBH) atau dalam bahasa indonesia 

disebut Diameter Setinggi Dada, adalah standar pengukuran paling 

umum untuk mengitung dimensi suatu pohon. Pengukuran DBH 

biasanya digunakan untuk mengitung pertumbuhan pohon, 

membandingkan dimensi/besar berbagai pohon, dan menghitung 

biomassa atau simpanan karbon. 

c. Tinggi Pohon 

Tinggi pohon merupakan dimensi yang sangat penting 

peranannya dalam pendugaan potensi pohon dan tegakan.  Dalam 

kegiatan pemantauan pohon, data tinggi pohon diperlukan untuk 

penentuan volume pohon dan tegakan serta penentuan kualitas tempat 

tumbuh (melalui hubungan antara umur dan peninggi). Dalam 

prakteknya, pengukuran tinggi pohon seringkali dirancukan dengan 

pengukuran panjang pohon, padahal keduanya memiliki pengertian 

yang berbeda.  Tinggi pohon didefinisikan sebagai jarak terpendek 

antara suatu titik pada puncak pohon (atau titik lain pada pohon 

tersebut) dengan titik proyeksinya pada bidang datar (permukaan 

tanah).  Sedangkan panjang pohon merupakan jarak yang 

menghubungkan dua titik yang diukur baik menurut garis lurus 

maupun tidak.  Secara visual, perbedaan antara tinggi dan panjang 

pohon tersebut dapat dijelaskan seperti terlihat pada gambar di bawah 

ini. 
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Gambar 3.2 Perbedaan antara panjang dan tinggi pohon 

Sumber: modul praktikum inventarisasi hutan, Manajemen Hutan IPB 

 

Rumus untuk mencari tinggi pohon adalah sebagai berikut: 

h= y + (s x tan α) 

keterangan: 

α : sudut yang didapat menggunakan klinometer 

h : tinggi pohon (m) 

y : tinggi pengamat (m) 

s : jarak pengamat dari titik pohon (m) 

 

d. Lebar Tajuk 

Lebar tajuk dapat diukur dengan menggunakan rollmeter. Data 

lebar tajuk dikategorikan menjadi 4 kategori yaitu: 

Tabel 3.1. Kategori lebar tajuk 

Kategori  Kualifikasi  Lebar (M) 

L1 Semai  L < 2 

L2 Tiang (Kecil) 2 ≤ L ≤ 5 

L3 Hampir Dewasa (Sedang) 5 ≤ L ≤ 9 

L4 Dewasa (Besar) L > 9 

Sumber: Carpenter, et. al. (1995) 

 

e. Bentuk Tajuk 

Pada saat pengamatan, bentuk tajuk dapat dibedakan menjadi 7 

kategori, yaitu bulat, kolumnar, irregular, piramidal, oval, menyebar, 

dan menjuntai. 
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Gambar 3.3 Bentuk tajuk pohon 

Sumber: Booth, (1983) 

f. Lokasi Pohon 

Data lokasi pohon diperoleh menggunakan GPS dalam bentuk 

koordinat UTM X dan UTM Y. Data tersebut diolah dengan 

menggunakan software MapInfo Profesional 11.0 dikarenakan 

software tersebut memiliki kapasitas ruang penyimpanan yang tidak 

banyak sehingga lebih mudah untuk dijalankan pada perangkat dengan 

sedikit ruang penyimpanan serta dapat menampilkan gambar peta Jalan 

Diponegoro Kota Salatiga dengan jelas sehingga dapat dipetakan pada 

peta rupa bumi digital. 

 

3.5.9 Pengamatan Polusi udara 

Pengamatan polusi udara diamati menggunakan metode pengukuran 

jerapan debu terhadap daun pohon. Pengukuran jerapan debu terhadap pohon 

dilakukan untuk mengetahui seberapa besar jenis pohon tersebut dapat mengikat 

debu polusi udara disekitar Jalan Diponegoro Kota Salatiga. Pada pengamatan ini 

dilakukan dengan pengambilan sampel daun pada pohon. Adapun teknik 

pengambilan sampel daun dilakukan dengan cara demikian:  

 Dilakukan identifikasi pohon berdasarkan nama pohon di Jalan 

Diponegoro Kota Salatiga.  

 Penentuan pohon sampel yang berada di dalam trotoar memiliki kriteria 

tinggi diatas 5 meter, dan diameter batang lebih dari 10 cm. Pohon 

sampel yang telah ditentukan kemudian diambil sampel daun untuk 

pengukuran jerapan debu. 
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 Daun sampel adalah daun yang terletak pada bagian tengah ketinggian 

tajuk seperti pada Gambar 7. Sampel daun yang digunakan merupakan 

sampel daun yang berada pada luar tajuk. Hal ini dikarenakan daun 

yang berada pada bagian luar tajuk memiliki peluang terpapar debu 

lebih tinggi dibandingkan pada daun bagian dalam tajuk. 

 Pengambilan sampel daun dilakukan serempak di hari yang sama pada 

pagi hari (pukul 08.00 WIB) dan siang hari (pukul 12.00 WIB) karena 

waktu tersebut merupakan waktu awal tingkat kepadatan serta puncak 

kepadatan kendaraan dan aktivitas masyarakat pada Jalan Diponegoro 

Kota Salatiga. Pengambilan sampel daun demikian dilakukan 

pengulangan sebanyak 3 kali dengan interval 2 hari. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Titik pengambilan sampel daun 

 Daun yang akan dijadikan sampel adalah daun dewasa dan sehat (hijau 

segar) sebanyak 3 buah setiap pengambilan seperti pada Gambar 8. 

Daun muda dan tua tidak diambil sebagai sampel karena daun muda 

berwarna hijau kekuningan, daun dewasa berwarna hijau tua segar 

(Sumenda et al., 2011) dan daun tua berwarna kuning kecoklatan 

dikarenakan tidak mampu berfotosintesis akibat rusaknya klorofil dan 

mengalami kehilangan fungsinya (Sestak, 1981). 
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Gambar 3.5 Pengambilan sampel daun 

Pada pengukuran kapasitas daun menjerap debu yang pertamakali 

dilakukan yaitu persiapan bahan dan alat terlebih dahulu. Bahan yang digunakan 

pada penelitian ini adalah sampel daun pohon yang terdapat pada tepi Jalan 

Diponegoro Kota Salatiga. Sedangkan alat yng digunakan adalah gelas beaker 100 

ml, kertas saring, oven, kuas halus, aquades dan software i-daun. Daun sampel 

yang telah diambil diberi kode sesuai nama pohon dan segera dilakukan analisis 

jerapan debu dengan tahapan sebagai berikut: 

 Menyaipkan alat dan bahan yaitu gelas beaker 100 ml, kertas saring, 

oven, kuas halus, aquades, dan sampel daun.  

 Dihitung luas daun (cm2) sampel dengan software i-daun  

 Kertas saring ditimbang dan dicatat bobot kosongnya (bkk). Sampel 

daun yang sudah diambil dipisahkan dari debu yang menempel melalui 

pencucian aquades sebanyak 50 ml dengan bantuan kuas halus. Hasil 

pencucian daun ditampung, kemudian disaring dengan kertas saring 

yang telah dicatat bobot kosongnya, kemudian dioven selama 12 jam 

dengan suhu 105oC. 

 Kertas saring yang telah dioven, kemudian didinginkan dalam eksikator 

dan ditimbang bobot kertas saring akhir (bkd). 

 Hitung jerapan debu oleh daun dengan menggunakan rumus dari 

(Lilianto,2018), yaitu: 
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Jerapan debu =                           

 

Keterangan:  

Bkd = Berat kertas saring setelah dioven (miligram) 

Bkk = Berat kertas saring kosong (miligram) 

Ld = Luas daun (cm2) 

 

3.5.10 Penilaian Kesehatan Pohon Berdasarkan Tipe kerusakan Pohon 

Untuk menganalisis kesehatan pohon digunakan metode Forest Health 

Monitoring (FHM). Kerusakan pohon yang dinilai berdasarkan metode FHM 

terdiri atas tiga kode berurutan, yaitu lokasi terjadinya kerusakan, tipe kerusakan, 

dan tingkat keparahan kerusakan pohon (Halsell, 1994). Mangold (1997) 

mengatakan bahwa data kerusakan pohon yang digunakan untuk mengetahui 

indikator kerusakan pohon adalah tipe kerusakan, lokasi kerusakan dan nilai 

ambang batas keparahan. Lokasi kerusakan pada pohon terdiri atas kerusakan 

akar, batang dan daun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Kode lokasi kerusakan pohon (Halsell, 1994) 
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Tabel 3.2. Kode Lokasi Kerusakan 

Kode Definisi 

1 Akar terbuka dan tunggak (12 inchi (30 cm) di atas permukaan tanah) 

2 Kerusakan pada akar dan antara akar dan batang bagian bawah  

3 Kerusakan pada batang bagian bawah (di bawah pertengahan antara 

tunggak dan dasar tajuk)  

4 Kerusakan pada batang bagian bawah yang terdapat pula pada batang 

bagian atas  

5 Kerusakan pada batang bagian atas (di atas pertengahan antara tunggak 

dan dasar tajuk)  

6 Kerusakan pada batang tajuk (batang utama di dalam daerah tajuk 

hidup, di atas dasar tajuk hidup)  

7 Kerusakan cabang (>2.54 cm pada titik percabangan terhadap batang 

utama atau batang tajuk di dalam daerah tajuk hidup)  

8 Kerusakan kuncup dan tunas (pertumbuhan tahun-tahun terakhir)  

9 Kerusakan daun 

Sumber: Halsell, 1994 

Tabel 3.3. Kode dan Tipe Terusakan Pohon 

Kode  Definisi  

01 Kanker 

02 Heart rot, tubuh buah, indikator lain lapuk lanjut  

03 Luka terbuka  

04 Eksudasi (Resinosis dan gumosis) 

11 Batang patah (kurang dari 0,91) 

12 Malformasi 

13 Akar patah atau mati  

22 Cabang patah atau mati 

24 Daun rusak 

25 Daun berubah warna 

Sumber: Halsell, 1994 
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Tabel 3.4. Kode dan Kelas Keparahan Kerusakan Pohon 

Kode Kelas 

1 01-19 

2 20-29 

3 30-39 

4 40-49 

5 50-59 

6 60-69 

7 70-79 

8 80-89 

9 90-99 

Sumber: Halsell, 1994 

Tabel 3.5. Kode dan Bobot Nilai Indeks Kerusakan Pohon 

Bagian kerusakan Tipe Kerusakan Tingkat Kerusakan 

Kode  Bobot 

Nilai 

Indeks (x) 

Kode Bobot 

Nilai 

Indeks (y) 

Kode  Bobot 

Nilai 

Indeks (z) 

1 2 01 1.9 1 1.1 

2 2 02 1.7 2 1.2 

3 1.8 03 1.5 3 1.3 

4 1.8 04 1.5 4 1.4 

5 1.6 11 1.6 5 1.5 

6 1.2 12 1.3 6 1.6 

7 1 13 1 7 1.7 

8 1 22 1 8 1.8 

9 1 24 1 9 1.9 

  25 1   

 

Menurut Khoiri (2004), dalam penilaian kerusakan digunakan kriteria-

kriteria berdasarkan metode FHM.  Data yang diperoleh dari penilaian kerusakan 

dihitung nilai indeks kerusakannya dengan kode dan bobot nilai indeks kerusakan 

(NIK).  Hasil perhitungan akhir dapat diketahui NIK (nilai indeks kerusakan). 



30 
 

 

𝑁𝐼𝐾 =∑(𝑥𝑖, 𝑦𝑖, 𝑧𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

 

Keterangan:  

NIK  : Nilai Indeks Kerusakan pada level pohon  

xi : Nilai bobot pada tipe kerusakan  

yi : Nilai bobot pada bagian pohon yang mengalami kerusakan  

zi : Nilai bobot pada keparahan kerusakan  

n : Jumlah Pohon 

Hasil yang akhir dari analisis kesehatan pohon akan diperoleh data berupa 

tabel kelas kerusakan pohon berdasarkan nilai indeks kerusakan pohon. 

 

Tabel 3.6. Kelas kerusakan pohon berdasarkan indeks kerusakan 

NIK Status Kerusakan 

0 Sehat 

1-7 Ringan 

8-14 Sedang 

15-21 Berat 

 Sumber: Khoiri, 2004 

 

3.5.11 Rekomendasi  

1. Rekomendasi Perbaikan Pohon 

Rekomendasi perbaikan pohon dilakukan berdasarkan hasil dari kelas 

kerusakan pohon. Hasil dari kelas kerusakan tersebut diperoleh status kerusakan 

pohon apakah tersebut sehat, mengalami rusak ringan, rusak sedang, dan rusak 

berat yang nantinya dapat digunakan untuk melakukan tindakan pemeliharaan 

pohon maupun penggantian pohon. 

2. Pembuatan Aplikasi Inventarisasi Kesehatan Pohon 

Aplikasi inventarisasi disusun menggunakan beberapa software, yaitu (1) 

Microsoft Visual Basic merupakan aplikasi untuk membuat berbagai mascam 

program komputer khususnya yang menggunakan sistem operasi windows, (2) 

Microsoft Access yaitu suatu program aplikasi yang berfungsi untuk mengolah 

data dan basis data serta sebagai penyimpan data berbentuk tabel yang saling 

berhubungan sehingga memperoleh suatu informasi, dan (3) MapInfo 
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Professional merupakan software yang berfungsi untuk membuat peta lokasi 

pohon.  

Data hasil inventarisasi pohon yang diperoleh dari pengamatan di lapang 

kemudian dimasukkan melalui aplikasi inventarisasi pohon sehingga 

memudahkan dalam mencari informasi mengenai pohon kota di Jalan Diponegoro 

Kota Salatiga. Aplikasi inventarisasi ini bertujuan untuk memudahkan dalam 

penyajian data yang sangat banyak sehingga dapat mempermudah dalam 

pelaksanaan. Data yang terkandung didalam aplikasi inventarisasi pohon berupa 

data kondisi fisik pohon, lokasi dan titik koordinat pohon, jumlah pohon per 

spesies, jenis pohon, kondisi pohon, diameter setinggi dada, tinggi pohon, dan 

lebar tajuk pohon. Pohon yang didata diberikan kode pohon supaya 

mempermudah untuk mengkases data tersebut. 

  


