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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kondisi Eksisting Jl. Diponegoro Kota Salatiga 

4.1.1 Kondisi Makroklimat RTH Jalan Diponegoro Kota Salatiga 

Jalan Diponegoro kota Salatiga terletak pada sebelah timur Jalan Fatmawati 

yang dimulai dari kantor kementrian agama kota salatiga hingga bundaran patung 

Pangeran Diponegoro yang terletak di depan rumah dinas walikota Salatiga. Pada 

kawasan Jalan Diponegoro Kota Salatiga tergolong jalan pada kawasan  dataran 

tinggi pada kawasan perbukitan tingg dimana kawasan tersebut memiliki 

ketinggian antara 580-600 mdpl. Hal ini sesuai dengan standar pemetaan 

ketinggian dari (Bermana, 2006) mengatakan bahwa ketinggian kurang dari 50 

mdpl merupakan kategori dataran rendah, ketinggian 50-200 mdpl merupakan 

kategori perbukitan rendah, ketinggian 200-500 mdpl merupakan kategori 

perbukitan, ketinggian 500-1000 mdpl merupakan kategori perbukitan tinggi, dan 

ketinggian diatas 1000 mdpl dikategorikan sebagai pegunungan. dikarenakan 

lokasi Jalan Diponegoro Kota Salatiga berada pada ketinggian antara 580-600 

mdpl. Menurut data  Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, (1990 s/d 2020) Jalan 

Diponegoro Kota Salataiga  memiliki suhu rata-rata sekitar 25,5oC dan 

kelembaban rata-rata sekitar 84,4%. Selain itu rata-rata curah hujan pada kawasan 

tersebut berkisar 2137 mm/tahun. Sedangkan data bulanan berupa rata rata curah 

hujan, rata-rata suhu udara, dan rata-rata kelembaban udara pada kawasan tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1.  Data Rata-rata Curah Hujan, Suhu Udara, dan Kelembaban Udara 

Kota Salatiga Selama Penelitian 2020 

Bulan Rata-rata 

curah hujan 

(mm) 

Rata-rata suhu 

udara 

(oC) 

Rata-rata 

kelembaban udara 

(%) 

Januari 24.44 28 82 

Februari 26.37 28 81 

Maret 33.50 28 82 

April 29.54 29 84 

Mei 24.18 29 85 

Juni 27.00 28 85 
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Bulan Rata-rata 

curah hujan 

(mm) 

Rata-rata suhu 

udara 

(oC) 

Rata-rata 

kelembaban udara 

(%) 

Juli 24.00 28 83 

Agustus 26.00 29 83 

September 10.50 29 85 

Oktober 20.00 29 86 

November 13.92 28 85 

Desember 25.44 28 83 

 24.94 28 84 

 

4.1.2 Kondisi Hardscape dan Softscape Jalan Diponegoro Kota salatiga 

Berdasarkan hasil survei lapang, Jalan Diponegoro Kota Salatiga memiliki 

elemen hardscape yang dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1  Data Infentarisasi Hardscape Zona 1 Pada Jalan Diponegoro Kota 

Salatiga 

N

o 

Nama 

hardscap

e 

Jenis 

bahan 

baku 

hardscap

e 

Jumla

h  

Kondisi 

hardscap

e 

Gambar 

1 Lampu 

jalan 

Besi  15 unit 15 unit 

normal 

 
2 Papan 

penujuk 

jalan 

Besi  1 unit 1 unit 

normal 
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3 Papan 

rambu 

lalu-lintas 

Besi  6 unit 6 unit 

normal 

 
 

 

Tabel 4.2 Data Infentarisasi Hardscape Zona 2 Pada Jalan Diponegoro Kota 

Salatiga 

No Nama 

hardscape 

Jenis 

bahan 

baku 

hardscape 

Jumlah  Kondisi 

hardscape 

Gambar 

1 Lampu 

jalan 

Besi  45 unit 45 unit normal 

 

2 Papan 

penunjuk 

jalan 

besi 8 unit 8 unit normal 
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3 Papan 

rambu 

lalu lintas 

Besi  39 unit 37 unit normal, 

2 unit rusak 

 

4 Lampu 

Traffic 

light 

Besi  2 set  2 set normal 

 

5 Halte bus Beton  1 unit 1 unit normal 

 

6 Lampu 

taman 

model 

klasik 

Besi  36 unit 36 unit normal 
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7 Bollard 

tipe spiral 

Stainless 39 unit 39 unit normal 

 

8 Pot bunga Beton  14 unit 11 unit normal, 

3 unit rusak 

 

9 Bangku 

taman 

Besi  28 unit 28 unit normal 
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Tabel 4.3 Data Infentarisasi Hardscape Zona 3 Pada Jalan Diponegoro Kota 

Salatiga 

No Nama 

hardscape 

Jenis 

bahan 

baku 

hardscape 

Jumlah  Kondisi 

hardscape 

Gambar 

1 Lampu 

jalan 

Besi  40 unit 39 unit normal, 

1 unit rusak 

 

2 Lampu 

taman 

model 

klasik 

Besi  149 

unit 

141 unit 

normal, 8 unit 

rusak 

 

3 Lampu 

taman 

model 

moderen 

Besi  25 unit 17 unit normal, 

8 unit rusak 
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4 Lampu 

Traffic 

light 

Besi  1 set 1 set normal 

 

5 Bangku 

taman 

Kayu  75 unit 68 unit normal, 

7 unit rusak 

 

6 Tempat 

sampah 

Besi  70 unit 68 unit normal, 

2 unit rusak 

 

7 Papan 

penunjuk 

jalan 

Besi  6 unit 6 unit normal 
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8 Papan 

rambu 

lalu lintas 

Besi  35 unit 35 unit normal 

 

9 Pergola  Besi  11 unit 11 unit normal 

 

10 Rak 

sepeda 

Besi  2 unit 2 unit normal 

 

11 Bollard 

tipe spiral 

Stainless  376 

unit 

372 unit 

normal, 4 unit 

rusak 
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12 Bollard 

tipe kubus 

Beton  270 

unit 

267 unit 

normal, 3 unit 

rusak 

 

13 Bollard 

tipe bola 

Beton  183 

unit 

183 unit 

normal 

 

14 Pot bunga Beton  316 

unit 

316 unit 

normal 

 

 

Tabel 4.4 Data Infentarisasi Softscape Zona 1 Pada Jalan Diponegoro Kota 

Salatiga 

No Nama 

Softscape 

Jenis 

Softscape 

Jumlah  Kondisi 

Softscape 

Gambar 
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1 Kiara 

payung 

Pohon  2 

pohon 

2 pohon hidup 

 

2 Mahoni  Pohon  3 

pohon 

3 pohon hidup 

 

3 Saga  Pohon  1 

pohon 

1 pohon hidup 

 

4 Waru  Pohon  2 

pohon  

2 pohon hidup 
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5 Beringin  Pohon  1 

pohon  

1 pohon hidup 

 

 

Tabel 4.5 Data Infentarisasi Softscape Zona 2 Pada Jalan Diponegoro Kota 

Salatiga 

No Nama 

Softscape 

Jenis 

Softscape 

Jumlah  Kondisi 

Softscape 

Gambar 

1 Puring  Tanaman 

dalam pot 

3 pot 3 Pot hidup 

 

2 Bougenvile  Tanaman 

dalam pot 

5 pot  5 pot hidup  
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3 Song of 

india 

Tanaman 

dalam pot 

4 pot  4 pot hidup  

 

4 Mahoni  Pohon  9 

pohon  

8 pohon hidup, 

1 pohon mati 

 

5 Asam 

londo 

Pohon  1 

pohon 

1 pohon hidup 

 

6 Kupu-kupu  2 

pohon 

2 pohon hidup 
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7 Bungur   17 

pohon 

17 pohon 

hidup 

 

8 Tanjung   11 

pohon 

11 pohon 

hidup 

 

9 Angsana   9 

pohon 

8 pohon hidup, 

1 pohon mati 

 

10 Tabebuia 

ungu 

 5 

pohon 

5 pohon hidup 
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11 Tabebuia 

putih 

 4 

pohon 

4 pohon hidup 

 

12 Spatodea   1 

pohon 

1 pohon hidup 

 

13 Gayam   11 

pohon 

11 pohon 

hidup 

 

14 Tabebuia 

kuning 

 6 

pohon 

6 pohon hidup 
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15 Kersen   1 

pohon 

1 pohon hidup 

 

 

Tabel 4.6 Data Infentarisasi Softscape Zona 3 Pada Jalan Diponegoro Kota 

Salatiga 

No Nama 

Softscape 

Jenis 

Softscape 

Jumlah  Kondisi 

Softscape 

Gambar 

1 Walisongo  Tanaman 

dalam pot 

90 pot 89 pot hidup, 

1 pot mati 

 

2 Bougenvil  Tanaman 

dalam pot 

41 pot  41 pot hidup 
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3 Pucuk 

merah  

Tanaman 

dalam pot 

22 pot 22 pot hidup 

 

4 Adam 

hawa 

Tanaman 

dalam pot 

12 pot 12 pot hidup 

 

5 Akalifa    12 pot  

 

6 Iris  Tanaman 

dalam pot 

47 pot 47 pot hidup  
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7 Peace lily Tanaman 

dalam pot 

1 pot 1 pot hidup 

 

8 Sabrina  Tanaman 

dalam pot 

19 pot 17 pot hidup, 

2 pot mati 

 

9 Puring  Tanaman 

dalam pot 

22 pot 19 pot hidup, 

3 pot mati 

 

10 Ervah  Tanaman 

dalam pot 

11 pot 11 pot hidup 
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11 Sambang 

darah  

Tanaman 

dalam pot 

8 pot 8 pot hidup  

 

12 Miana  Tanaman 

dalam pot 

8 pot 8 pot hidup  

 

13 Pisang hias  Tanaman 

dalam pot 

6 pot 6 pot hidup 

 

14 Azalea  Tanaman 

dalam pot 

18 pot  18 pot hidup 
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15 Ruelia  Tanaman 

dalam pot 

5 pot 5 pot hidup 

 

16 Andong  Tanaman 

dalam pot 

3 pot 3 pot hidup 

 

17 Angsana  Pohon  2 

pohon 

1 pohon 

hidup, 1 

pohon mati 

 

18 Tabebuia 

rosea 

Pohon 8 

pohon 

8 pohon hidup 
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19 Mahoni  Pohon 26 

pohon 

25 pohon 

hidup, 1 

pohon mati 

 

20 Tabebuia 

putih  

Pohon 17 

pohon 

17 pohon 

hidup 

 

21 Tabebuia 

ungu 

Pohon 26 

pohon 

25 pohon 

hidup, 1 

pohon mati 

 

22 Palem raja  Pohon 3 

pohon 

3 pohon hidup 
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23 Kedondong  Pohon 1 

pohon 

1 pohon hidup 

 

24 Ketapang 

kencana 

Pohon 5 

pohon 

5 pohon hidup 

 

 

4.1.3 Kondisi Pedestrian Jalan Diponegoro Kota Salatiga 

Brdasarkan penelitian yanga diamati, pada pedestrian Jalan Diponegoro 

Kota Salatiga terdapat 4 parameter pengamatan yaitu keadaan Pedestrian, keadaan 

saluran air/drainase, keadaan vegetasi, serta keadaan elemen keras/hardscape 

pada kawasan tersebut: 

a. Keadaan Pedsestrian 

Berdasarkan penelitian yang diamati, pada pedestrian Jalan Diponegoro 

Kota Salatiga terdapat pengkerasan seperti paving dan lantai. Paving yang 

terdapat pada tepi pedestrian Jalan Diponegoro Kota Salatiga menggunakan 

material beton yang memiliki tingkat kekuatan yang tahan lama sehingga sangat 

cocok digunakan pada kawasan tersebut karena perawatannya sangat mudah. 

Sedangkan lantai yang terdapat pada jalan pedestrian terbuat dari meterial 

keramik dengan permukaan kasar yang dapat mengurangi resiko licin pada saat 

hujan. Selain itu terdapat ubin guide block berwarna kuning yang dipasangkan 

pada lantai pedestrian yang memiliki fungsi sebagai akses untuk memandu pejalan 
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kaki yang berkebutuhan khusus seperti pejalan kaki tunanetra untuk melewati 

jalur tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kondisi pedestrian Jalan Diponegoro Kota Salatiga 

b. Keadaan Saluran Air/Drainase 

Pada Jalan Diponegoro Kota Salatiga terdapat saluran drainaase memiliki 

peran penting untuk mengatur suplai air supaya tidak menggenang di jalan dan 

mencegah terjadinya banjir. Saluran drainase pada kawasan tersebut berupa 

selokan yang berada disampig trotoar dan dibawah trotoar. Pada drainase yang 

berada dibawah trotoar terdapat lubang drainase yang diletakkan dipinggir badan 

jalan. 

Keberadaan saluran drainase harus menjadi perhatian semua pihak, terutama 

pihak pemerintah maupun masyarakat. Hal ini dikarenakan kurangnya perawatan 

mengenai kebersihan saluran drainase pada kawasan tersebut sehingga dapat 

mengurangi fungsi dari drainase tersebut. Pada pengamatan di Jalan Diponegoro 

Kota Salatiga ditemukan adanya sampah yang menyumbat pada saluran kontrol 

drainase tersebut. Selain itu ditemukan adanya sampah, daun kering dan tanah 

yang berada di selokan tersebut. Oleh karena itu dengan adanya drainase yang 

bersih dan tertata rapi, maka akan dapat tercipta suasana jalan yang nyaman 

sehingga dapat meningkatkan nilai estetika suatu kota. 
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Gambar 4.2 keadaan saluran drainase Jalan Diponegoro Kota Salatiga 

c. Keadaan Vegetasi 

Adanya vegetasi pada kawasan pedestrian Jalan Diponegoro Kota Salatiga 

berupa tanaman semak dan tanaman pepohonan yang dapat menjaga kelembaban 

serta dapat menurunkan suhu yang tinggi dari sinar matahari. Hal ini dikatakan 

pula oleh Koerniawan (2016) bahwa, adanya vegetasi memiliki peran sebagai 

penurun temperatur udara terdantung dari jenis vegetasi serta penerapannya.  

Selain itu kenyamanan dan kebersihan lingkungan pada kawasan tersebut cukup 

baik sehingga pengguna jalan sangat nyaman ketika berada di pedestrian jalan 

tersebut. standar keadaan suhu nyaman bagi orang indonesia adalah: a) sejuk 

nyaman, yaitu 20,5oC - 22,8oC; b) Nyaman optimal yaitu, 25,8oC; c) hangat 

nyaman, yaitu 25,8oC – 27,8oC (basaria, 2005). Sedangkan standar kenyamanan 

termal untuk kelembaban sehat bagi orang indonesia, yaitu 40% - 60% (Menkes,  

1998).  

Pada kawasan Jalan Diponegoro Kota Salatiga, vegetasi dimanfaatkan 

sebagai peneduh jalan dan trotoar. Adanya pepohonan yang rindang dapat 

memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan pada kawasan tersebut. Akan tetapi 

perlu adanya himbauan-himbauan terhadap pengguna jalan agar tidak membuang 

sampah sembarangan. Hal ini dikarenakan masih adanya pengguna jalan yang  

membuang sampah di bawah pohon. Sampah yang menumpuk pada bawah pohon 

dapat mengakibatkan adanya patogen penyakit yang dapat mengakibatkan 

kerusakan pada pohon tersebut.  
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Gambar 4.3 kondisi sampah dibawah pohon di Jalan Diponegoro Kota Salatiga 

d. Keadaan Elemen Keras 

Keberadaan elemen hardscape memiliki fungsi sebagai pelengkap 

keindahan pada kawasan Jalan Diponegoro Kota Salatiga. Akantetapi upaya 

pengelola kawasan dalam merawat elemen lanskap masih kurang. Hal ini dapat 

dilihat bahwa beberapa elemen lanskap yang mengalami kerusakan. Beberapa  

kerusakan tersebut diakibatkan faktor usia serta kurangnya perawatan. Salah satu 

elemen lanskap yang mengalami kerusakan adalah bangku taman serta kolam 

yang berada pada Gereja Kristen Jawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 (a)                                                 (b) 

Gambar 4.4 beberapa kondisi elemen hardscape Jalan Diponegoro Kota Salatiga 

yang kurang perawatan: (a) kondisi kolam; dan (b) kondisi bangku taman 
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4.1.4 Analisis Kondisi Tanah Jalan diponegoro Kota salatiga 

Analisis kondisi tanah pada dasarnya merupakan aktivitas menganalisis 

kimia di laboratorium menggunakan sampel tanah untuk mengetahui kondisi dan 

ketersediaan unsur hara tanah (Balittanah, 2021). Sedangkan analisis kondisi 

tanah pada Jalan Diponegoro Kota Salatiga bertujuan untuk mengetahui dan 

mengevaluasi unsur hara dalam tanah pada kawasan tersebut serta memberikan 

rekomendasi pemupukan untuk perbaikan kesuburan tanah pada kawasan tersebut 

yang memiliki kandungan unsur hara rendah. Hasil dari analisis kondisi tanah di 

jalan Diponegoro Kota Salatiga berdasarkan kandungan unsur hara N,P, dan K 

tersedia serta kapasitas tukar kation (KTK) dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.7 Harkat unsur hara N, P, K tersedia dan KTK tanah 

Harkat  N-NO3
-  

Spektofotometri 

(ppm) 

P2O5 

tersedia 

Olsen 

(ppm) 

K-tersedia  

Spektofotometri 

(ppm) 

KTK 

Titrimetri 

(Cmol/kg) 

Sangat 

tinggi 

> 50 > 60  > 500  > 40  

Tinggi 35 – 50  41 – 60  400 – 500 25 – 40  

Sedang  15 – 35  21 – 40  250 – 400  17 – 24  

Rendah  5 – 15  15 – 20  150 – 250  5 – 16  

Sangat 

rendah 

< 5  < 15 < 150 < 5  

Keterangan: 

*) Harkat N-NO3
-, K-tersedia berdasarkan Roesmarkam & Yuwono, 

(2002) 

**) Harkat P2O5 tersedia berdasarkan PPT , (1983) 

***) Harkat KTK tanah berdasarkan CFSAR, (1994) 

 

Tabel 4.8 Hasil Analisis Tanah Jalan Diponegoro Kota Salatiga 

No Parameter Satuan Metode Tanah Selatan Trotoar Tanah Utara Trotoar 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 1 Zona 2 Zona 3 

1 P2O5 tersedia 

Olsen 

ppm Spektofoto

metri 

45,75 40,52 50,31 17,69 40,32 49,66 

2 KTK Cmol(+)kg-1 Titrimetri 13,15 18,77 20,95 25,27 23,42 26,20 

3 Unsur Hara Makro dan Mikro Tersedia 

Ekstrak Morgan-Wolf 

      

 K-tersedia ppm Spektofoto 378,34 345,89 363,81 131,79 253,22 331,51 
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Unsur hara Nitrogen (N), Fosfor (P), dan kalium (K) merupakan unsur hara 

yang sangat dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang besar. Unsur hara N 

sangat penting dalam pembentukan klorofil, protoplasma, protein serta asam 

nukleat. Selain itu unsur hara N mempunyai peran penting dalam pertumbuhan 

dan perkembangan jaringan hidup pohon (Brady and Weil, 2002). Unsur hara N 

diserap tanaman dalambentuk NH4
+ atau NO3

-. Berdasarkan tabel diatas dapat 

diketahui bahwa kandungan NO3
- tertinggi terletak pada tanah zona 3 bagian 

selatan trotoar yaitu sebesar 35,36 ppm termasuk kedalam kategori tinggi.  

sementara kandungan NO3
- terrendah terletak pada tanah zona 2 bagian utara 

trotoar yaitu sebesar 15,44  ppm dengan kategori sedang. Hasil menunjukkan 

bahwa kondisi unsur hara N dalam tanah pada kawasan Jalan Diponegoro Kota 

Salatiga masih tercukupi untuk kesuburan pohon pada kawasan tersebut. 

Kandungan unsur hara nitrogen sangatlah penting dalam pertumbuhan pohon pada 

kawasan tersebut. Pohon yang tumbuh pada tanah dengan kandungan unsur hara 

nitrogen yang cukup akan memiliki warna daun lebih hijau (Dwidjoseputro dkk, 

1992). Hal ini dapat dilihat dari pohon yang tumbuh pada kawasan Jalan 

Diponegoro Kota Salatiga dimana rata-rata pohon pada kawasan tersebut memiliki 

daun berwarna hijau segar. 

Unsur hara fosfor (P) merupakan unsur hara esensial penyusun beberapa 

senyawa kunci dan sebagai katalis reaksi-reaksi biokimia penting di dalam 

tanaman (Rohmah, 2015). Unsur hara P memiliki peranan penting pada pohon 

dalam proses pembungaan. Roesmarkam & Yuwono (2002) mengatakan bahwa 

unsur hara P sangat berperan penting dalam proses pembentukan bunga dan organ 

tanaman untuk reproduksi. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel 4.2 

kandungan unsur hara P dalam bentuk P2O5 tersedia pada Jalan Diponegoro Kota 

salatiga dengan kandungan tertinggi terletak pada tanah zona 3 selatan trotoar 

yaitu sebesar 50,31 ppm termasuk kedalam kategori tinggi.  Sedangkan 

kandungan P2O5 tersedia yang terrendah terletak pada zona 1 pada bagian utara 

trotoar sebesar 17,69 termasuk kedalam kategori rendah. pada pohon di Jalan 

metri, AAS 

 N-NO3
- 

tersedia 

ppm Spektofoto

metri 

19,44 17,92 35,36 18,20 15,44 20,21 
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Untuk memenuhi kebutuhan unsur hara P pada pohon di Jalan Diponegoro Kota 

Salatiga terutama Pada tanah zona 1 bagian selatan trotoar yang memiliki 

kandungan unsur hara P tersedia rendah dapat dilakukan dengan penambahan 

pupuk fosfat. Menurut Hadi dkk (2014) bahwa jenis pupuk fosfat yang biasa 

dipakai untuk meningkatkan unsur hara P adalah pupuk TSP, SP-36, SP-18, dan 

Rock Fosfat. 

Selain unsur nitrogen dan fosfor,  unsur hara  kalium (K) merupakan unsur 

hara yang berperan mempercepat pembentukan zat karbohidrat dan memperkokoh 

tubuh pada pohon (Sutedjo dan Kartasapoetra, 2002). Berdasarkan hasil pada 

tabel 4.2 diperoleh hasil penelitian kadar unsur hara K tertinggi pada zona 1 

trotoar bagian selatan sebesar 378,34 ppm dimana kandungan tersebut termasuk 

kedalam kategori sedang. Sedangkan kadar unsur hara K terrendah yaitu pada 

tanah zona 1 trotoar bagian utara yaitu sebesar 131,79 ppm termasuk kedalam 

kategori sangat rendah. Dari hasil tabel diatas, pada tanah dengan kandungan hara 

K rendah dapat dilakukan pemberian pupuk kalium. Pemberian pupuk kalium (K) 

dapat menyebabkan bertambahnya konsentrasi kalium dalam tanah sehingga akan 

meningkatkan serapan kalium pada tanaman (Darlison, 1988). Pemberian pupuk 

kalium dapat dilakukan menggunakan pupuk KCL. Hasil penelitian dari Silahooy 

(2018) mengatakan bahwa sifat pupuk KCL yang dapat melarutkan serta 

membebaskan ion K+ sebagai kation basa dan sifat pupuk ini bereaksi netral 

(mendekati pH 7.0). 

Hasil Analisis tanah di Jalan Diponegoro Kota Salatiga memperlihatkan 

bahwa kapasitas tukar kation (KTK) yang berbeda pada setiap tempat. Tanah yang 

memiliki KTK tertinggi adalah tanah pada zona 3 trotoar bagian utara yaitu 26,20 

Cmol/kg sedangkan KTK terrendah terletak pada tanah zona 1 trotoar bagian 

selatan sebesar 13,15 Cmol/kg. Rata-rata hasil KTK tanah Jalan Diponegoro Kota 

Salatiga tergolong kategori sedang yaitu sebesar 21,35 Cmol/kg. Menurut CFSAR 

(1994) mengkategorikan KTK dalam lima kategori yaitu kategori sangat rendah 

(<5 Cmol/kg), rendah (5-16 Cmol/kg), sedang (17-24 Cmol/kg), tinggi (25-40 

Cmol/kg), dan sangat tinggi (>40). 
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4.2 Inventarisasi Pohon 

Berdasarkan data hasil inventarisasi pohon pada jalan Diponegoro Kota 

Salatiga khususnya yang berada pada dalam trotoar bagian utara maupun bagian 

selatan terdapat sebanyak 175 pohon yang diantaranya sebanyak 173 pohon 

dengan status hidup dan 3 pohon dengan status mati. Pohon dengan status mati 

diantaranya adalah pohon angsana, mahoni, dan pohon tabebuya ungu. Pada (tabel 

4.3), ditunjukan daftar dari jenis-jenis pohon, jumlah status hidup dan mati pohon 

serta jumlah keseluruhan pohon pada yang berada di sepanjang trotoar Jalan 

Diponegoro Kota Salatiga melalui pengamatan secara lansung. 

Tabel 4.9 Inventarisasi Pohon pada Jalan Diponegoro Kota Salatiga Zona 1 

No Jenis Pohon Hidup Mati Jumlah 

1 Mahoni  3 0 3 

2 Kiara payung 2 0 2 

3 Waru  2 0 2 

4 Saga 1 0 1 

5 Beringin 1 0 1 

Jumlah 9 0 9 

 

Tabel 4.10 Inventarisasi Pohon pada Jalan Diponegoro Kota Salatiga Zona 2 

No Jenis Pohon Hidup Mati Jumlah 

1 Angsana 8 1 9 

2 Mahoni  8 1 9 

3 Tabebuya putih 4 0 4 

4 Tabebuya ungu 5 0 5 

5 Tabebuya kuning 6 0 6 

6 Spatodea 1 0 1 

7 Kupu-kupu 2 0 2 

8 Asam londo 1 0 1 

9 Bungur 17 0 17 

10 Gayam 11 0 11 

11 Tanjung 11 0 11 

12 Kersen 1 0 1 
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Jumlah 75 2 77 

 

Tabel 4.11 Inventarisasi Pohon pada Jalan Diponegoro Kota Salatiga Zona 3 

No Jenis Pohon Hidup Mati Jumlah 

1 Angsana 1 1 2 

2 Mahoni  26 1 27 

3 Tabebuya putih 17 0 17 

4 Tabebuya ungu 25 1 16 

5 Tabebuya Rosea 9 0 9 

6 Ketapang kencana 5 0 5 

7 Kedondong 1 0 1 

8 Palem raja 3 0 3 

Jumlah 86 3 89 

 

4.2.1 Identifikasi Jenis Pohon 

Dari total pohon yang terdapan pada kawasan Jalan Diponegoro Kota 

Salatiga terdapat sebanyak 20 jenis pohon diantaranya adalah pohon angsana, 

mahoni, kiara payung, tabebuya putih, tabebuya ungu, tabebbuya kuning, 

tabebuya rosea, ketapang kencana, spatodea, waru, kedondong, palem raja, kupu-

kupu, asam londo, saga, bungur, gayam, tanjung, kersen, dan pohon beringin. 

Pada tabel (4.4) didapatkan data berupa nama lokal pohon beserta nama ilmiah 

pohon yang berada pada kawasan tersebut. Adapun jenis pohon berdasarkan 

tingkatan taksonomi dapat dilihat pada bagian Lampiran penelitian. 

 

Tabel 4.12 Nama Pohon dan Nama ilmiah Pohon pada  Jalan Diponegoro Kota 

Salatiga Zona 1 

No Jenis Pohon Nama Ilmiah Pohon 

1 Mahoni Swietenia Macrophylla 

2 Kiara payung Filicium Decipien 

3 Waru Hibiscus tiliaceus L. 

4 Saga Adenanthera pavonina 

5 Beringin Ficus benjamina 
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Tabel 4.13 Nama Pohon dan Nama ilmiah Pohon pada  Jalan Diponegoro Kota 

Salatiga Zona 2 

No Jenis Pohon Nama Ilmiah Pohon 

1 Angsana Pterocarpus indicus 

2 Mahoni Swietenia Macrophylla 

3 Tabebuya putih Tabebuia roseo-alba 

4 Tabebuya ungu Tabebuia impetiginosa 

5 Tabebuya kuning Tabebuia chrysantha 

6 Spatodea Spathodea campanulata 

7 Kupu-kupu Bauhinia purpurea 

8 Asam londo Pithecellobium dulce 

9 Bungur Langerstroemia speciosa 

10 Gayam Inocarpus fagiferus 

11 Tanjung Mimusops elengi 

12 Kersen Muntingia calabura 

 

Tabel 4.14 Nama Pohon dan Nama ilmiah Pohon pada  Jalan Diponegoro Kota 

Salatiga Zona 3 

No Jenis Pohon Nama Ilmiah Pohon 

1 Angsana Pterocarpus indicus 

2 Mahoni Swietenia Macrophylla 

3 Tabebuya putih Tabebuia roseo-alba 

4 Tabebuya ungu Tabebuia impetiginosa 

5 Tabebuya Rosea Tabebuia rosea 

6 Ketapang kencana Terminalia mantaly 

7 Kedondong Spondias dulcis 

8 Palem raja Roystonea regia 

 

4.2.2 Identifikasi Lokasi Pohon 

Berdasarkan hasil inventarisasi pohon, total ponon yang ada pada kawasan 

tersebut sebanyak 175 pohon. Dari data jumlah pohon yang berada pada kawasan 

tersebut terbagi menjadi 3 lokasi zonasi yaitu zona 1 (1S, 1U), zona 2 (2S, 2U) 

dan zona 3 (3S, 3U). Pada zona 1 terdapat sebanyak 9 individu pohon yaitu 8 
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pohon di bagian selatan trotoar dan 1 pohon di utara trotoar. Kemudian pada zona 

2 terdapat sebanyak 77 individu pohon yaitu 46 pohon pada bagian utara trotoar 

dan 31 pohon pada bagian selatan trotoar. Lalu pada zona 3 terdapat sebanyak 89 

individu pohon yaitu sebanyak 38 pohon pada utara trotoar dan 51 pohon pada 

selatan trotoar. Dari jumlah keseluruhan pohon dapat diketahui perbandingan 

pohon pada ketiga lokasi zona tersebut dapat dilihat pada (gambar 4.3) terlihat 

bahwa jumlah pohon yang paling banyak di ketiga lokasi tersebut adalah pada 

zona 3 yaitu sebanyak 89 pohon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Peta lokasi pohon pada Jalan Diponegoro Kota Salatiga Zona 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Peta lokasi pohon pada Jalan Diponegoro Kota Salatiga Zona 2 
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Gambar 4.7 Peta lokasi pohon pada Jalan Diponegoro Kota Salatiga Zona 3 

 

4.3 Jerapan Debu 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tiap jenis pohon yang berada di 

dalam trotoar Jalan Diponegoro Kota Salatiga sebagai tempat pengamatan jerapan 

debu pada daun. Polusi debu utama kawasan tersebut terdapat pada asap 

kendaraan yang berlalu lalang. Pemilihan waktu pengambilan sampel berdasarkan 

waktu padatnya kegiatan masyarakat yaitu pada pagi hari pukul 08.00 dan siang 

hari pada pukul 12.00. Hasil dari nilai jerapan debu pada jenis pohon dapat dilihat 

pada (tabel 4.15). 

Tabel 4.15 Nilai jerapan debu pohon pada Jalan Diponegoro Kota Salatiga 

No Nama pohon Pagi (mg/cm2) Siang (mg/cm2) 

1 Tabebuia kuning 0,326 0,215 

2 Bungur 0,306 0,455 

3 Mahoni 1,322 1,127 

4 Tabebuia putih 0,412 0,550 

5 Gayam 1,660 0,893 

6 Angsana 2,706 2,150 

7 Kedondong 3,639 2,890 

8 Kiara payung 6,976 4,887 

9 Beringin 4,772 2,035 

10 Ketapang kencana 9,825 6,739 

11 Tabebuia rosea 0,568 0,513 
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12 Asam londo 12,386 7,493 

13 Palem raja 0,842 1,282 

14 Kupu-kupu 0,631 0,788 

15 Tanjung 1,988 2,164 

16 Saga  16,246 14,737 

17 Kersen 2,575 1,913 

18 Waru 0,500 0,467 

19 Tabebuya ungu 0,515 0,554 

20 Spatodea 1,276 0,848 

 

Berdasarkan hasil dari nilai jerapan debu pada tabel diatas dapat diketahui 

bahwa pohon yang memiliki nilai jerapan debu tertinggi pada pagi hari (pukul 

08.00 WIB) adalah pohon saga pada zona 1, yaitu sebesar 16,246 mg/cm2, 

kemudian dilanjut pada pohon yang memiliki nilai jerapan debu tertinggi 

berikutnya adalah pohon ketapang kencana pada zona 3 dan pohon asam londo 

pada zona 2 yaitu sebesar 9,825 mg/cm2 dan 12,386 mg/cm2. Sedangkan nilai 

jerapan debu pada siang hari (pukul 12.00 WIB) adalah pohon saga yang terdapat 

pada zona 1 sebesar 14,737 mg/cm2, kemudian pohon ketapang kencana pada 

zona 3 sebesar 6,739 mg/cm2 dan pohon asam londo pada zona 2 yaitu sebesar 

7,493 mg/cm2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     (a)                                                 (b) 

Gambar 4.8 Beberapa pohon dengan nilai jerapan debu tertinggi: (a) pohon 

ketapang kencana dan (b) pohon asam londo 
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Peluang jerapan debu paling tinggi pada Jalan Diponegoro Kota Salatiga 

terdapat pada jenis pohon yang memiliki daun yang rimbun dengan permukaan 

daun kasar dan luas daun yang kecil. Hal ini dikarenakan debu dapat tersaring dan 

mengendap di permukaan daun oleh bantuan angin. Selain itu morfologi 

permukaan daun dapat mempengaruhi kemampuan daun untuk menjerap debu. 

Daun yang memiliki permukaan kasar memiliki potensi lebih tinggi untuk 

menjerap debu dibandingkan daun dengan permukaan licin. Hesaki (2004), 

mengatakan bahwa tumbukan pada partikel debu terhadap bagian daun dapat 

mengikat seiring dengan kasarnya permukaan daun tersebut. Hal ini sesuai dengan 

hasil jerapan debu pohon pada Jalan Diponegoro Kota Salatiga, yaitu pohon 

ketapang kencana dan asam londo pada kawasan tersebut memiliki morfologi 

permukaan daun yang kasar dan arah percabangan yang mengarah keatas (gambar 

4.8). 

Hasil nilai rata-rata jerapan debu terhadap daun terkecil pada pagi hari 

(pukul 08.00 WIB) di kawasan Jalan Diponegoro Kota Salatiga adalah pohon 

bungur yang terdapat pada zona 2 yaitu sebesar 0,306 mg/cm2, terendah kemudian 

yaitu pohon tabebuya kuning pada zona 3 yaitu sebesar 0,326 mg/cm2, dan pohon 

tabebuya putih pada zona 3 sebesar 0,412 mg/cm2. Sedangkan pohon yang 

mempunyai jerapan debu terrendah pada siang hari (pukul 12.00 WIB) yaitu 

pohon tabebuya kuning yang terdapat pada  pada zona 3 yaitu sebesar 0,215 

mg/cm2, kemudian pohon bungur pada zona 2 yaitu sebesar 0,455 mg/cm2, dan 

dilanjut pohon waru yang terdapat pada zona 1 yaitu sebesar 0,467 mg/cm2. 

Pohon-pohon tersebut memiliki jerapan debu rendah dikarenakan walaupun pohon 

tersebut memiliki permukaan daun yang lebar, akantetapi arah percabangan daun 

tersebut mengarah kebawah sehingga debu yang terjerap akan mudah jatuh dan 

terbang terkena angin.  
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                                          (a)                                               (b) 

Gambar 4.9 Beberapa pohon dengan nilai jerapan debu terrendah: (a) pohon 

waru; dan (b) pohon tabebuya ungu 

Dari hasil pengamatan jerapan debu pada Jalan Diponegoro Kota Salatiga 

dapat direkomendasikan bahwa jenis pohon saga, kiara payung dan asam londo 

dapat menjadi alternatif apabila adanya penanaman pohon maupun redesain pohon 

pada kawasan tersebut. Hal ini dikarenakan ketiga pohon tersebut memiliki daya 

jerap debu paling tinggi pada kawasan tersebut. menurut penelitian Hakim (2014), 

terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih jenis pohon 

penjerap debu yaitu dapat mengugurkan daunnya dalam periode waktu tertentu, 

memiliki tajuk yang rimbun dan rapat, serta memiliki daya tahan yang tinggi. 

 

4.4 Forest Health Monitoring (FHM) 

Hasil dari analisis Forest Health Monitoring (FHM) di kawasan Jalan 

Diponegoro Kota Salatiga secara visual berdasarkan tipe kerusakan pohon yaitu 

Kanker, heart root, luka terbuka, eksudasi, batang patah, malformasi, akar patah 

atau mati, cabang patah atau mati, daun rusak, serta daun berubah warna. Data 

hasil analisis ditampilkan dalam bentuk tabel yang menunjukkan jumlah 

kerusakan pada bagian poho tersebut berdasarkan jenis pohon. 

 

4.4.1 Kanker 

Pada tipe kerusakan kanker lebih sering terdapat pada organ tanaman 

berkayu seperti batang dan akar. Menurut Simajorang dan Safe’i (2018) tipe 



67 
 

 

kerusakan kanker merupakan tipe kerusakan pada pohon yang berupa matinya 

kulit kambium pada pohon serta dikuti oleh matinya kayu di bawah kulit pohon. 

Hasil dari analisis tipe kerusakan kanker pada pohon di Jalan Diponegoro Kota 

Salatiga didapatkan  32 (22%) kasus dari 10 jenis pohon mengalami tipe 

kerusakan tersebut. Jenis pohon yang mengalami kerusakan kanker diantaranya 

adalah: pohon mahoni, angsana, kiara payung, tabebuya ungu, kupu-kupu, asam 

londo, saga, bungur, gayam dan pohon tanjung.   

Tabel 4.16 Jenis pohon dan jumlah kerusakan kanker pada pohon 

Jenis 

Pohon 

Jumlah pada 

Bagian Pohon 

Zona 1 

Jumlah pada 

Bagian Pohon 

Zona 2 

Jumlah pada 

Bagian Pohon 

Zona 3 

Bag 

1 

Bag 

2 

Bag 

3 

Bag 

1 

Bag 

2 

Bag 

3 

Bag 

1 

Bag 

2 

Bag 

3 

Mahoni 0 0 0 3 0 0 3 1 0 

Angsana 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Kiara 

payung 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabebuya 

putih 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabebuya 

ungu 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Tabebuya 

rosea 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ketapang 

kencana 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Waru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spatodea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kedondong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Palem raja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kupu-kupu 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Asam londo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Saga 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bungur 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Gayam 0 0 0 7 6 0 0 0 0 

Tanjung  0 0 0 1 3 0 0 0 0 

Beringin  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Keterangan: 

Bag 1 : bagian akar hingga banir pohon 

Bag 2 : bagian batang hingga cabang pohon 

Bag 3 : bagian ujung cabang dan daun pohon 

 

Berdasarkan hasil dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa Pohon gayam 

yang terdapat pada lokasi zona 2 merupakan pohon dengan kasus kerusakan 
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kanker tertinggi yaitu 13 kasus. Keusakan kanker yang terjadi pada pohon gayam 

memiliki gejala yang muncul berupa benjolan/pembengkakan jaringan batang dan 

serat kayu sehingga nampak seperti penebalan pada pinggir dan adanya celah 

semakin dalam ditengah. Pada bagian yang mengalami pembengkakan apabila 

dibuka akan tampak bahwa dinding celah pada bagian tersebut dilapisi oleh jamur. 

Menurut Haris dkk. (2004) tipe kerusakan kanker lebih sering diakibatkan oleh 

jamur/cendawan. Kanker batang disebabkan oleh jamur Phytophthora palmivora 

(Butl.) (Semangun, 2008). cabang pohon yang terinfeksi P palmivora dapat 

terinveksi juga dengan organisme sekunder seperti Nectria flavolanata, dan 

Gliocladium sp. (Johnston, 1961). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                             (b) 

Gambar 4.10 Kerusakan kanker pada pohon gayam: (a) kerusakan pada 

bagian akar; dan (b) kerusakan pada bagian batang 

Kerusakan kanker yang terjadi pada pohon di jalan Diponegoro Kota 

Salatiga dapat dikendalikan dengan cara membersihkan kulit batang yang 

terinveksi kanker dengan cara dikorek, sehingga bagian kulit dalam terlihat. Kulit 

dalam yang sudah terbuka segera dilakukan pelumasan menggunakan fungisida 

(Semangun, 2008). Pemberian fungisida bertujuan supaya jamur yang 

menginveksi segera mati dan tidak berkembang. Kerusakan anker akan mengering 

dengan sendirinya, hal ini dikarenakan dalam keadaan tersebut jamur telah 

menginveksi tidak dapat berkemang lagi (Chan dkk,1978). 
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4.4.2 Heart Root, Tubuh Buah, Indikator Lain Lapuk Lanjut 

Tipe kerusakan heart root sering disebut dengan busuk hati yaitu tipe 

kerusakan yang disebabkan oleh adanya cendawan/jamur yang merupakan tanda 

terjadinya lapuk lanjut pada batang pohon.  Susanto dkk. (2013) mengatakan 

bahwa kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh jamur/cendawan ini dapat 

mematikan tanaman sehingga penyebarannya sulit dikendalikan. Pada kawasan 

Jalan Diponegoro Kota Salatiga, ditemukan sebanyak 51 (35%) kasus dari 13 

pohon yang mengalami tipe kerusakan tersebut (tabel 4.7). 

 

Tabel 4.17 Jenis pohon dan jumlah kerusakan heart root, tubuh buah, indikator 

lain lapuk lanjut pada pohon 

Jenis Pohon Jumlah pada 

Bagian Pohon 

Zona 1 

Jumlah pada 

Bagian Pohon 

Zona 2 

Jumlah pada 

Bagian Pohon 

Zona 3 

Bag 

1 

Bag 

2 

Bag 

3 

Bag 

1 

Bag 

2 

Bag 

3 

Bag 

1 

Bag 

2 

Bag 

3 

Mahoni 0 2 0 0 1 0 0 12 5 

Angsana 0  0 3 2 1 0 0 1 

Kiara payung 0 1 0 0 0 0 0 0  

Tabebuya 

putih 

0 0 0 2 0 0 2 0 1 

Tabebuya 

ungu 

0 0 0 2 1 0 0 0 0 

Tabebuya 

rosea 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ketapang 

kencana 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Waru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spatodea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kedondong 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Palem raja 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Kupu-kupu 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Asam londo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bungur 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Gayam 0 0 0 2 0 2 0 0 0 

Tanjung  0 0 0 1 2 0 0 0 0 

Beringin  0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Keterangan: 

Begian 1 : bagian akar hingga banir pohon 

Bagian 2 : bagian batang hingga cabang pohon 

Bagian 3 : bagian ujung cabang dan daun pohon 



70 
 

 

Berdasarkan hasil dari tabel diatas, Pohon yang dominan terkena kerusakan 

heart root adalah pohon memiliki diameter batang besar dan tinggi pohon lebih 

dari 10 meter seperti pohon mahoni dan pohon angsana. Pohon mahoni yang 

berada pada kawasan zona 3 merupakan pohon yang mengalami kerusakan heart 

root terbesar. Hal tersebut dikarenakan pohon memiliki tajuk yang besar dan 

berdaun lebat sehingga menutupi bagian bawah pohon. Akibatnya kondisi pada 

bagian bawah pohon seperti batang dan akar manjadi terlalu lembab dan 

memungkinkan munculnya jamur/cendawan. 

Kerusakan heart root pada kawasan tersebut ditandai dengan gejala 

munculnya cendawan/jamur, benalu, serta tanaman poarasit lainnya yang 

menempel pada bagian batang atau pada bagian akar pohon. Apabila pohon sudah 

terserang jamur atau tanaman parasit akan menyebabkan terjadinya pelapukan 

pada batang maupun pada cabang pohon. Pelapukan yang taerjadi pada batang 

pohon dapat menyebabkan meningkatnya resiko penurunan penyerapan air dan 

unsur hara serta mengakibatkan kerusakan pada batang sehingga dapat 

memungkinkan terjadinya resiko pohon tumbang. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Munculnya cendawan pada pohon tanjung pada bagian bawah pohon 

tanjung 

Kerusakan heart root yang terjadi pada pohon di Jalan Diponegoro Kota 

Salatiga dapat dikendalikan dengan cara pemangkasan cabang pohon yang terlalu 

rimbun. Hal ini bertujuan supaya sirkulasi udara dan cahaya matahari dapat masuk 

ke bawah sehingga dapat mengurangi serangan jamur/cendawan akibat 

kelembaban terlalu berlebihan. 
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4.4.3 Luka Terbuka 

Kerusakan Luka terbuka dapat diartikan sebagai suatu luka pada pohon yang 

ditandai dengan terkelupasnya kulit atau kayu bagian dalam pohon tegakan yang 

telah terbuka dan tidak ada tanda-tanda lapuk lanjut. Hasil dari analisis kerusakan 

luka terbuka pada pohon di Jalan Diponegoro Kota Salatiga didapatkan sebanyak 

9 (6%) kasus dari 5 jenis pohon yang mengalami kerusakan tersebut. pohon yang 

mengalami kerusakan luka terbuka diantaranya adalah: mahoni, tabebuya putih, 

ketapang kencana, palem raja, dan pohon gayam. 

Tabel 4.18 Jenis pohon dan jumlah kerusakan luka terbuka pada pohon 

Jenis Pohon Jumlah pada 

Bagian Pohon 

Zona 1 

Jumlah pada 

Bagian Pohon 

Zona 2 

Jumlah pada 

Bagian Pohon 

Zona 3 

Bag 

1 

Bag 

2 

Bag 

3 

Bag 

1 

Bag 

2 

Bag 

3 

Bag 

1 

Bag 

2 

Bag 

3 

Mahoni 0 0 0 1 2 0 0 0 0 

Angsana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiara payung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabebuya 

putih 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Tabebuya 

ungu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabebuya 

rosea 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ketapang 

kencana 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Waru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spatodea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kedondong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Palem raja 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Kupu-kupu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Asam londo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bungur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gayam 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Tanjung  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Beringin  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Keterangan: 

Begian 1 : bagian akar hingga banir pohon 

Bagian 2 : bagian batang hingga cabang pohon 

Bagian 3 : bagian ujung cabang dan daun pohon 
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Berdasarkan tabel diatas, tipe kerusakan Luka terbuka yang terbanyak 

ditemukan pada pohon mahoni pada kawasan zona 2 yaitu 3 kasus. Gejala dari 

tipe kerusakan ini yaitu ditandai dengan adanya luka akibat sayatan benda tajam 

atau vandalisme (golok, pisau, paku, kawat, dll) serta adanya teknik pemangkasan 

pohon yang tidak tepat. Pemangkasan pohon yang tidak tepat dapat 

mengakibatkan batang/cabang terinfeksi oleh patogen penyakit. Luka yang 

terbuka akan menjadi media masuknya patogen penyakit ke dalam bagian pohon 

sehingga mengakibatkan kesehatan pohon tersebut mengalami penurunan (Safe’i 

et al., 2019). Infeksi patogen dapat disebabkan oleh jamur/cendawan, bakteri, 

virus, serta hama yang menjadikan luka sebagai tempat berkembang (Rikto, 

2010). Tipe kerusakan inilah yang dapat menjadi faktor awal bermulanya 

kerusakan lain pada pohon seperti pelapukan dan tumbangnya pohon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Luka terbuka pada pohon mahoni 

 

Tipe kerusakan luka terbuka di Jalan Diponegoro Kota Salatiga dapat 

dikendalikan dengan cara teknik pemangkasan pohon secara tepat, serta 

pengurangan kegiatan vandalisme terhadap pohon. Pohon yang mengalami 

kerusakan luka terbuka dapat dilakukan tindaka penutupan luka seperti 

semenisasi. Penutupan luka dengan cara semenisasi dilakukan dengan menutup 

luka atau goresan yang terbuka dengan semen sehingga dapat menekan terjadinya 

inveksi patogen pada luka tersebut. 
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4.4.4 Eksudasi (Resinosis dan Gumosis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Resinosis merupakan  tipe kerusakan pohon yang terjadi pada pohon akibat 

terluka oleh hama maupun patogen sehingga batang pohon mengeluarkan cairan 

tidak berwarna atau berwarna kecoklatan (Pracaya, 2008). Berdasarkan jenis 

cairannya, eksudasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu gumosis dan resinosis. 

Gummosis adalah suatu kelainan yang dimana pohon mengeluarkan gum atau 

belendok, sedangkan resinosis yaitu kelainan yang terjadi apabila pohon 

mengeluarkan cairan yang mengkristal atau resin (Martoredjo, 1984). 

Berdasarkan data penelitian tidak ditemukannya tipe kerusakan eksudasi 

pada pohon di Jalan Diponegoro Kota Salatiga (0 kasus). Gejala yang terjadi pada 

tipe kerusakan eksudasi ditandai dengan batang yang mengeluarkan zat ekstraktif 

(gumosis dan resinosis), setelah itu batang, cabang menjadi lapuk, daun-daun 

berguguran dan akhirnya pohon tersebut mati. 

Kerusakan eksudasi akibat serangan hama dapat dikendalikan dengan cara 

penyemprotan insektisida sistemik. Hal ini bertujuan supaya mengurangi populasi 

serangan hama yang mengakibatkan terjadinya luka pada bagian pohon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Contoh kerusakan eksudasi pada pohon akasia 

Sumber gambar: https://www.flickr.com/photos/ 

scotnelson/33983655255/in/photostream/ 

 

 

https://www.flickr.com/photos/
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4.4.5 Batang Patah (Kurang Dari 0,91 m) 

Berdasarkan tipe kerusakan pohon yang terjadi pada bagian batang, Halsell 

(1994) medefinisikan beberapa tipe kerusakan pohon, salah satunya adalah tipe 

kerusakan batang patah (kurang dari 0,91 m). Kerusakan batang patah (kurang 

dari 0,91 m) merupakan tipe kerusakan yang disebabkan oleh beberapa faktor 

yaitu: hama/penyakit, kondisi lingkungan, serta pemeliharaan pohon yang kurang 

tepat.  

 

Tabel 4.19 Jenis pohon dan jumlah kerusakan batang patah (kurang dari 0,91 m) 

pada pohon 

Jenis Pohon Jumlah pada 

Bagian Pohon 

Zona 1 

Jumlah pada 

Bagian Pohon 

Zona 2 

Jumlah pada 

Bagian Pohon 

Zona 3 

Bag 

1 

Bag 

2 

Bag 

3 

Bag 

1 

Bag 

2 

Bag 

3 

Bag 

1 

Bag 

2 

Bag 

3 

Mahoni 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Angsana 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Kiara payung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabebuya 

putih 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabebuya 

ungu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabebuya 

rosea 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ketapang 

kencana 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Waru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spatodea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kedondong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Palem raja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kupu-kupu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Asam londo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bungur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gayam 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Tanjung  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Beringin  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Keterangan: 

Begian 1 : bagian akar hingga banir pohon 

Bagian 2 : bagian batang hingga cabang pohon 

Bagian 3 : bagian ujung cabang dan daun pohon 
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Hasil dari analisis kerusakan batang patah (kurang dari 0,91 m) pada pohon 

di Jalan Diponegoro Kota Salatiga didapatkan sebanyak 3 (2%) kasus dari 3 jenis 

pohon yang mengalami kerusakan tersebut. Pohon yang mengalami kerusakan 

batang patah (kurang dari 0,91 m) diantaranya adalah pohon yang berada pada 

kawasan zona 2 seperti mahoni, angsana, dan pohon gayam.  

Ketiga pohon tersebut mengalami kerusakan yang ditandai gejala pada 

kondisi lingkungan yaitu terjadinya angin kencang serta adanya cuaca yang 

berubah-ubah  (hujan dan panas). Angin kencang dapat memicu patahnya batang 

pohon sehingga dapat membahayakan pengguna jalan disekitar pohon tersebut. 

Batang patah dapat terjadi akibat pemeliharaan pohon yang tidak tepat, salah 

satunya sdalah pemangkasan. Penmangkasan pohon yang kurang merata dapat 

mengakibatkan luka pada bagian pohon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Batang patah pada pohon mahoni 

Beberapa upaya yang harus dilakukan untuk mencegah batang patah 

kembali yaitu dilakukannya pengecekan batang serta pemeliharaan pohon setiap 

memasuki musim penghujan dan musim kemarau. Kerusakan akubat luka dari 

pemangkasan pohon yang tidak merata hendaknya dilakukan upaya penutupan 

luka  dengan cara semenisasi pada batang sehingga luka tidak dapat menjalar dan 

mengurangi terjadinya batang patah. 
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4.4.6 Malformasi 

Malformasi merupakan perubahan bentuk, ukuran, maupun pada pohon 

yang tidak pada biasanya. Malformasi dapat terjadi akibat jarak tanam terlalu 

rapat sehingga mengakibatkan arah pertumbuhan pohon terganggu sehingga 

tanaman dapat mengalami perubahan bentuk (malformasi). Selain itu infeksi virus 

juga dapat mengakibatkan terjadinya malformasi pada bagian daun. Gejala yang 

diakibatkan pada daun tanaman yang terinfeksi virus mengalami penurunan 

fotosintesis. Menurut Andayanie dkk (2019), penurunan proses fotosintesis yang 

terjadi pada tanaman akibat terinfeksi virus merupakan akibat dari menurunnya 

efisiensi kloroplas, sehingga pada bagian daun tanaman yang terinfeksi virus akan 

mengakibatkan terjadinya malformasi atau perubahan bentuk.  

Berdasarkan hasil penelitian, pohon asam jawa merupakan satu-satunya 

pohon yang mengalami tipe kerusakan malformasi. Pohon tersebut mengalami 

malformasi batang yang dimana pada bagian batang pohon tersebut mengalami 

pertumbuhan menyamping. Hal ini dikarenakan pohon jarak tanam pohon asam 

jawa sangat berdekatan dengan pohon mahoni yang memiliki ukuran jauh lebih 

besar. Jarak tanam yang begitu rapat mengakibatkan tajuk pohon asam londo 

bersentuhan dengan pohon mahoni sehingga mengakibatkan pertumbuhan batang 

pohon tersebut mengalami perubahan arah tumbuh (malformasi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Malformasi pada pohon asam londo 

Tipe kerusakan Malformasi dapat dikendalikan dengan cara pemeliharaan 

pohon secara terpadau, seperti pemangkasan batang, pemupukan, pengaturan jarak 
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tanam pohon, pemberian pestisida, serta penyiangan gulma. Pohon yang 

mengalami malformasi pada bagian percabangan batang dapat dilakukan 

pemangkasan cabang yang bertujuan supaya memunculkan cabang baru yang 

tumbuh normal sesuai pertumbuhan pohon tersebut.  

 

4.4.7 Akar Patah atau Mati 

Tipe kerusakan akar patah atau mati disebabkan karena adanya penyakit 

seperti busuk akar dan akar putih. Jamur rhizoctonia bataticola merupakan salah 

satu jenis jamur yang dapat mengakibatkan kerusakan pada akar pohon. Selain itu 

jenis hama seperti uret juga dapat mengakibatkan busuknya akar pohon kaerna 

mengerat akar yang dapat melukai akar tersebut. Tipe kerusakan pada akar ini 

mudah dikenali gejalanya, dikarenakan pada bagian kayu yang sakit berwarna 

kelabu muda. Pada umumnya bagian akar pohon yang terserang penyakit terlihat 

kering dan rapuh, sehingga mudah patah (Semangun, 2008). Selain itu tipe 

kerusakan akar patah atau mati dapat diakibatkan oleh teknik pemeliharaan pohon 

yang kurang tepat.  

Hasil dari analisis tipe kerusakan akar patah atau mati pada pohon di Jalan 

Diponegoro Kota Salatiga didapatkan sebanyak 19 (13%) kasus dari 8 jenis pohon 

yang mengalami kerusakan tersebut. Pohon yang mengalami kerusakan akar patah 

atau mati diantaranya adalah pohon yang berada pada kawasan zona 2 seperti 

mahoni, angsana,tabebuya putih, tabebuya ungu, tabebuya rosea, ketapang 

kencana, gayam dan pohon beringin. 

Tabel 4.20 Jenis pohon dan jumlah kerusakan akar patah atau mati pada pohon 

Jenis Pohon Jumlah pada 

Bagian Pohon 

Zona 1 

Jumlah pada 

Bagian Pohon 

Zona 2 

Jumlah pada 

Bagian Pohon 

Zona 3 

Bag 

1 

Bag 

2 

Bag 

3 

Bag 

1 

Bag 

2 

Bag 

3 

Bag 

1 

Bag 

2 

Bag 

3 

Mahoni 0 0 0 1 0 0 4 0 0 

Angsana 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Kiara payung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabebuya 

putih 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Tabebuya 

ungu 

0 0 0 0 0 0 6 0 0 

Tabebuya 

rosea 

0 0 0 0 0 0 2 0 0 
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Ketapang 

kencana 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Waru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spatodea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kedondong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Palem raja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kupu-kupu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Asam londo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bungur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gayam 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Tanjung  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Beringin  1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Keterangan: 

Begian 1 : bagian akar hingga banir pohon 

Bagian 2 : bagian batang hingga cabang pohon 

Bagian 3 : bagian ujung cabang dan daun pohon 

 

Hasil dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kerusakan akar patah atau mati 

yang paling banyak terjadi adalah pada kawasan zona 3 terutama pada pohon 

mahoni dan pohon tabebuya ungu yaitu sebanyak 4 dan 6 kasus. Kerusakan akar 

pada pohon yang dijumpai merupakan akibat pemeliharaan yang kuang tepat. 

Gejala kerusakan yang muncul  berupa bagian akar yang mucul di permukaan 

dipangkas akantetapi tidak dilakukan tindakan penutupan luka pada akar tersebut 

sehingga mengakibatkan terjadinya infeksi dan memudahkan serangan patogen 

penyakit khususnya kerusakan akar patah atau mati. Rusak dan matinya bagian 

akar pada pohon tersebut akan membahayakan kestabilan tegaknya pohon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Akar patah pada pohon mahoni 
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Cara untuk mengendalikan kerusakan akar patah atau mati yaitu dengan cara 

mendeteksi sumber infeksi serta teknik perawatan yang terjangkit secara benar. 

Tanaman yang rusak akibat serangan hama atau penyakit dapat dilakukan 

penyemprotan menggunakan fungisida apabila terserang jamur atau insektisida 

apabila terkena serangan hama. Teknik perawatan pohon yang terjangkit jika 

masih dapat dipertahankan yaitu dengan memotong bagian akar yang sakit. 

Semangun, (2008) mengatakan bahwa setelah akar-akar yang sakit dipotong, 

bagian ujung potongan akar serta luka pada leher akar ditutup dengan 

menggunakan ter. Selanjutnya pada bagian leher akar, pangkal akar tunggang, dan 

akar-akar samping dilumas menggunakan bahan pelindung akar (collar 

protectant) yang mengandung bahan aktif PCNB (pentachloronitrobenzene) dan 

ditutup kembali dengan tanah yang baru. 

 

4.4.8 Cabang Patah atau Mati 

Tipe kerusakan cabang patah atau mati adalah tipe kerusakan yang 

disebabkan oleh penyakit parasit dan non parasit atau hama yang menyerang 

pohon (Pracaya, 2003). Hasil dari analisis tipe kerusakan cabang patah atau mati 

pada pohon di Jalan Diponegoro Kota Salatiga didapatkan sebanyak 68 (47%) 

kasus dari 14 jenis pohon yang mengalami kerusakan tersebut. Pohon yang 

mengalami kerusakan cabang patah atau mati diantaranya adalah pohon mahoni, 

angsana, kiara payung, tabebuya putih, tabebuya ungu, tabebuya rosea, ketapang 

kencana, waru, spatodea, kupu-kupu, saga, bungur, gayam, dan pohon tanjung. 

Tabel 4.21 Jenis pohon dan jumlah kerusakan cabang patah atau mati pada pohon 

Jenis Pohon Jumlah pada 

Bagian Pohon 

Zona 1 

Jumlah pada 

Bagian Pohon 

Zona 2 

Jumlah pada 

Bagian Pohon 

Zona 3 

Bag 

1 

Bag 

2 

Bag 

3 

Bag 

1 

Bag 

2 

Bag 

3 

Bag 

1 

Bag 

2 

Bag 

3 

Mahoni 0 1 0 0 5 0 0 6 0 

Angsana 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

Kiara payung 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Tabebuya 

putih 

0 0 0 0 3 0 0 6 0 

Tabebuya 

ungu 

0 0 0 0 2 0 0 15 0 

Tabebuya 

rosea 

0 0 0 0 0 0 0 5 0 
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Ketapang 

kencana 

0 0 0 0 0 0 0 4 0 

Waru 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Spatodea 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Kedondong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Palem raja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kupu-kupu 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Asam londo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saga 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Bungur 0 0 0 0 5 0 0 0 0 

Gayam 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Tanjung  0 0 0 0 6 0 0 0 0 

Beringin  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Keterangan: 

Begian 1 : bagian akar hingga banir pohon 

Bagian 2 : bagian batang hingga cabang pohon 

Bagian 3 : bagian ujung cabang dan daun pohon 

 

Pohon yang mengalami kerusakan cabang patah atau mati terbanyak adalah 

pohon tabebuya ungu pada kawasan zona 3. Cabang patah yang dijumpai 

diakibatkan  karena mengalami pelapukan  yang akhirnya patah. Pelapukan terjadi 

akibat adanya benalu yang terlalu banyak sehingga akar benalu yang menembus 

cabang pohon dan mengakibatkan kondisi percabangan yang lembab. Lembabnya 

percabangan mengakibatkan terjadinya gejala umum kerusakan, yaitu terlihat 

adanya cabang yang mati disertai daunnya berguguran. Selain itu tipe kerusakan 

cabang patah atau mati pada pohon di kawasan Jalan Diponegoro Kota Salatiga 

juga diakibatkan oleh kondisi alam seprti angin kencang dan sambaran petir yang 

melukai percabangan pada pohon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Batang patah pada pohon tanjung 
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Upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kerusakan 

cabang patah adalah dilakukannya tindakan perawatan pohon berupa 

pemangkasan cabang. Tindakan pemangkasan sebaiknya dilakukan sebelum 

memasuki pada musim penghujan. Hal ini bertujuan untung mengantisipasi 

terjadinya pohon tumbang pada musim penghujan yang dapan menimbulkan 

kecelakaan pada kawasan tersebut. upaya lain juga dapat dilakukan dengan cara 

pembersihan benalu maupun tanaman parasin lainnya yang menempel pada 

bagian cabang pohon yang dapan melukai area ercabangan pohon.  

 

4.4.9 Daun Rusak 

Tipe kerusakan ini dapat terjadi akibat serangan hama atau penyakit yang 

menyerang pada bagian daun. Hama yang menyerang bagian daun pohon adalah 

hama dalam fase larva. Selain hama dalam fase larva dapat dijumpai  juga hama 

lain seperti belalang. Tipe kerusakan daun rusak pada pohon di Jalan Diponegoro 

Kota Salatiga didapatkan sebanyak 73 (51%) kasus dari 16 jenis pohon yang 

mengalami kerusakan tersebut. Pohon yang mengalami kerusakan cabang patah 

atau mati diantaranya adalah pohon mahoni, angsana, kiara payung, tabebuya 

putih, tabebuya ungu, tabebuya rosea, waru, spatodea, palem raja, kupu-kupu, 

asam londo, saga, bungur, gayam, tanjung, dan pohon beringin. 

Tabel 4.22 Jenis pohon dan jumlah kerusakan daun rusak pada pohon 

Jenis Pohon Jumlah pada 

Bagian Pohon 

Zona 1 

Jumlah pada 

Bagian Pohon 

Zona 2 

Jumlah pada 

Bagian Pohon 

Zona 3 

Bag 

1 

Bag 

2 

Bag 

3 

Bag 

1 

Bag 

2 

Bag 

3 

Bag 

1 

Bag 

2 

Bag 

3 

Mahoni 0 0 3 0 0 5 0 0 5 

Angsana 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

Kiara payung 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Tabebuya 

putih 

0 0 0 0 0 1 0 0 3 

Tabebuya 

ungu 

0 0 0 0 0 1 0 0 12 

Tabebuya 

rosea 

0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Ketapang 

kencana 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Waru 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Spatodea 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
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Kedondong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Palem raja 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Kupu-kupu 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Asam londo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Saga 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Bungur 0 0 0 0 0 8 0 0 0 

Gayam 0 0 0 0 0 6 0 0 0 

Tanjung 0 0 0 0 0 11 0 0 0 

Beringin 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Keterangan: 

Begian 1 : bagian akar hingga banir pohon 

Bagian 2 : bagian batang hingga cabang pohon 

Bagian 3 : bagian ujung cabang dan daun pohon 

 

Pohon pada Jalan Diponegoro Kota salatiga ditemukan hampir semua pohon 

yang mangalami tipe kerusakan daun rusak kecuali pada pohon kedondong dan 

pohon ketapang kencana. Tipe kerusakan daun rusak banyak ditemukan pada 

pohon tabebuya ungu pada kawasan zona 3, yaitu sebanyak 12 pohon. Pada 

umumnya gejala yang diakibatkan pada tipe kerusakan daun rusak pada kawasan 

Jalan Diponegoro Kota Salatiga adalah banyaknya benalu yang menempel pada 

tajuk pohon, sehingga dapat menggangu jalannya nutrisi pada bagian daun. 

Akibatnya daun pada pohon mengalami layu dan kemudian gugur. Salain itu 

ditemukannya hama belalang kayu (Valanga nigricornis) yang memakan daun 

pada pohon gayam dan pohon bungur. Hal tersebut mengakibatkan bagian daun 

menjadi berlubang dan kering. Akibat dari tipe kerusakan daun rusak adalah daun 

mengalami kerusakan pada hasil fotosintesis yang sedikit atau kurang optimal, 

sehingga keadaan tersebut mengakibatkan rendahnya energi atau cadangan 

makanan untuk pertumbuhan pohon (Supriyanto, 2018). 
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Gambar 4.18 Daun rusak pada pohon mahoni 

Tipe kerusakan daun rusak pada Jalan Diponegoro Kota Salatiga dapat 

dilakukan pengendalian dengan cara penyemprotan insektisida untuk membasmi 

serangan hama yang dilakukan pada fase larva maupun pada serangga dewasa. 

Perlindungan dengan penyemprotan hanya perlu dilakukan apabila pohon 

mengalami rusak berat atau adanya kerusakan yang berarti saja. Hal ini 

dikarenakan lokasi kerusakan yang sulit untuk dijangkau sehingga diperlukan alat 

penunjang khusus yang dapat menjaga keselamatan. 

 

4.4.10 Daun Berubah Warna 

Tipe kerusakan daun berubah warna merupakan tipe kerusakan yang berupa 

berubahnya warna daun dari kondisi normal yag biasanya disertai layu dan 

berguguran. Pada kawasan Jalan Diponegoro Kota Salatiga jenis kerusakan daun 

berubah warna ditemukan sebanyak 16 (11%) kasus dari 6 pohon yang mengalami 

kerusakan daun berubah warna.  Daun berubah warna terjadi pada pohon mahoni, 

angsana, tabebuya putih, tabebuya ungu, waru, dan pohon gayam (tabel 4.13).  

Tabel 4.23 Jenis pohon dan jumlah kerusakan daun berubah warna pada pohon 

Jenis Pohon Jumlah pada 

Bagian Pohon 

Zona 1 

Jumlah pada 

Bagian Pohon 

Zona 2 

Jumlah pada 

Bagian Pohon 

Zona 3 

Bag 

1 

Bag 

2 

Bag 

3 

Bag 

1 

Bag 

2 

Bag 

3 

Bag 

1 

Bag 

2 

Bag 

3 

Mahoni 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Angsana 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Kiara payung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabebuya 0 0 0 0 0 1 0 0 3 
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putih 

Tabebuya 

ungu 

0 0 0 0 0 3 0 0 3 

Tabebuya 

rosea 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ketapang 

kencana 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Waru 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Spatodea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kedondong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Palem raja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kupu-kupu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Asam londo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bungur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gayam 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Tanjung  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Beringin  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Keterangan: 

Begian 1 : bagian akar hingga banir pohon 

Bagian 2 : bagian batang hingga cabang pohon 

Bagian 3 : bagian ujung cabang dan daun pohon 

 

Gejala yang tampak pada tipe kerusakan ini yaitu daun tidak berwarna hijau 

lagi atau daun menjadi layu dan rontok. Pada sepanjang jalan Diponegoro Kota 

Salaiga ditemukan beberapa pohon angsana yang daunnya berwarna kekuningan. 

Pohon yang mengalami tipe kerusakan daun berubah warna terbanyak terjadi pada 

kawasan zona 2. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil kandungan unsur hara 

NPK tersedia pada tanah di kawasan tersebut diketahui bahwa kawasan zona 2 

merupakan kawasan dengan kandungan unsur hara N dalam kategori sedang dan 

mendekati kategori rendah dibandingkan dengan kawasan zona 1 dan zona 3. 

Perubahan warna daun dapat terjadi kerena beberapa faktor antara lain a) pohon 

mengalami etiolasi yang diakibatkan karena daun kekurangan cahaya; b) 

terjadinya klorosis yang bisa diakibatkan oleh rendahnya temperatur, kurangnya 

unsur Fe, kurangnya unsur hara N, infeksi bakteri, virus dan sebagainya; d) albino 

yang dimana tanaman tersebut gagal membentuk zat warna (Miardini, 2006).   
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Gambar 4.19 Daun berubah Warna pada pohon mahoni 

Pengendalian pada tipe kerusakan daun berubah warna dapat dilakukan 

dengan cara pemberian pupuk dengan kandungan unsur hara yang seimbang 

sehingga pohon yang mengalami gejala kerusakan akibat kekurangan unsur hara 

N dapat terpenuhi kebutuhan haranya. Selain itu apabila kerusakan terjadi akibat 

infeksi bakteri atau virus, maka perlindungan dapat dilakukan dengan cara 

penyemprotan pestisida atau bakterisida untuk mencegah agar kerusakan tidak 

merambat ke pohon yang lainnya. 

 

4.6.11 Nilai Indeks Kerusakan (NIK) 

Dari hasil analisis menggunakan metode FHM berdasarkan tipe kerusakan 

diperoleh data bobot nilai kerusakan. Dari data bobot nilai kerusakan tersebut 

dihitung nilai indeks kerusakan (NIK) berdasarkan kode dan bobot nilai indeks 

kerusakan. Hasil dari nilai indeks kerusakan dapat digunakan untuk menentukan 

tindakan yang dilakukan berikutnya untuk pohon tersebut berdasarkan 

rekomendasi. Pohon dalam kelas kerusakan sehat, ringan dan sedang dapat 

dipertahankan dan dilakukan tindakan pemeliharaan pohon. Sedangkan pohon 

yang mengalami kelas kerusakan berat dapat dilakukan tindakan berupa 

pergantian pohon apabila sudah tidak dapat dipertahankan. Berikut merupakan 

tabel status kerusakan pohon pada Jalan Diponegoro Kota Salatiga. 
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Tabel 4.24 Status kerusakan pohon Jalan Diponegoro Kota Salatiga 

No Jenis Pohon Status Kerusakan 

Sehat Ringan Sedang Berat 

1 Angsana 0 5 3 0 

2 Mahoni  0 34 3 0 

3 Kiara payung 0 1 1 0 

4 Tabebuya putih 0 17 0 0 

5 Tabebuya ungu 0 26 0 0 

6 Tabebuya Rosea 0 7 0 0 

7 Ketapang kencana 0 5 0 0 

8 Spatodea 0 1 0 0 

9 Waru  0 2 0 0 

10 Kedondong 0 1 0 0 

11 Palem raja 0 2 1 0 

12 Kupu-kupu 0 1 1 0 

13 Asam londo 0 0 1 0 

14 Saga 0 1 0 0 

15 Bungur 0 7 1 0 

16 Gayam 0 3 8 0 

17 Tanjung 0 10 1 0 

18 Beringin 0 1 0 0 

 

Berdasarkan hasil perhitungan NIK pada Jalan Diponegoro Kota salatiga 

menunjukkan bahwa pohon pada kawasan tersebut dalam kategori rusak sedang 

dan rusak ringan. Miardini (2006) mengatakan bahwa kategori kelas sehat 

menunjukan bahwa pohon tersebut cukup tahan terhadap kerusakan. Sedangkan 

kelas kerusakan ringan, sedang, dan berat menunjukan bahwa pohon tidak tahan 

terhadap kerusakan. Dari jumlah keseluruhan pohon yang diamati menggunakan 

metode FHM di sepanjang Jalan Diponegoro Kota Salatiga. Pohon yang 

mengalami kerusakan ringan sebanyak 124 pohon (86,11%). Dan pohon yang 

mengalami kerusakan sedang sebanyak 20 pohon (13,89%). Sedangkan tidak ada 

pohon pohon yang mengalami kerusakan sehat dan kerusakan berat. Dengan 



87 
 

 

demikian dapat disimpulkan bahwa diperlukan tindakan rekomendasi berupa 

tindakan pemeliharaan pohon sebanyak 144 (jumlah dari kerusakan ringan dan 

sedang) pohon. 

 

4.5 Tindakan Rekomendasi  

Pemberian tindakan rekomendasi berdasarkan skor dari hasil analisis visual 

kerusakan pohon yang ada pada Jalan Diponegoro Kota Salatiga. Pohon yang 

maengalami tingkat kerusakan ringan dan sedang  hanya dilakukan tindakan 

rekomendasi pemeliharaan pohon tanpa harus mengganti jenis pohon yang rusak. 

Sedangkan pohon yang mengalami kerusakan berat perlu dilakukan rekomendasi 

berupa perlakuan tindakan lebih lanjut mengenai kerusakan pohon dengan cara 

mengganti pohon yang baru untuk menghindari terjadinya kecelakaan pada 

pengguna jalan akibat dari kerusakan tersebut.  

 

4.5.1 Teknik Pemeliharaan Pohon 

Dari analisis visual kerusakan pohon hanya ditemukan status kerusakan 

ringan maupun sedang dan tidak ditemukan hasil status kerusakan berat. Maka 

dari itu  tindakan rekomendasi yang seharusnya dilakukan adalah tindakan teknik 

pemeliharaan pohon secara tepat. Indriyanto (2000), mengatakan bahwa 

penanaman tanpa diikuti dengan pemeliharaan yang tepat niscaya tidak akan 

berhasil. Teknik pemeliharaan pohon secara tepat adalah penyiraman pohon 

(watering), pemupukan (fertilizing), pengendalian parasit (parasites and their 

control), dan perlakuan pemeliharaan secara mekanik (mechanical treatments) 

yang terdiri dari teknik pemangkasan (pruning) dan semenisasi (filling cavaties) 

(Weiner, 1992). Adapun hasil dari rekomendasi pemeliharaan pohon pada Jalan 

Diponegoro Kota Salatiga dapat dilihat pada bagian Lampiran penelitian 

 

1. Penyiraman 

Penyiraman pohon bertujuan untuk menjaga kelembaban tanah, seta 

mencegah layunya pohon pada saat proses evapotranspirasi. Air pada pepohonan 

juga berguna dalam proses fotosintesis. Penyiraman pohon merupakan hal yang 
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perlu dilakukan supaya pohon tidak mengalami kekeringan baik pada akar 

maupun pada batang sehingga dapat mencegah terjadinya kerusakan pohon. 

Pada hasil pengamatan pohon Jalan Diponegoro Kota Salatiga terdapat 89 

individu pohon dari 6 jenis pohon yang perlu diakukan penyiraman diantarannya 

adalah pohon bungur, tanjung, ketapang kencana, tabebuia putih, tabebuia ungu, 

dan pohon tabebuia rosea. Hal ini dikarenakan pohon tersebut masih berukuran 

sedang dan perakarannya masih belum terlalu berkembang. Penyiraman pohon 

pada Jalan Diponegoro Kota Salatiga dapat dilakukan rekomendas yaitu dengan 

penyiraman manual. Pada teknik penyiraman secara manual sudah diterapkan 

pada pihak pengelola di kawasan tersebut yaitu dilakukan dengan cara 

menyemprotkan air menggunakan menggunakan mobil tangki. Akantetapi 

intensitas penyiraman masih belum teratur jadwalnya. Intensitas penyiraman 

secara cukup dan teratur juga sangatlah penting untung menjaga kelembaban 

tanah damengurangi resiko pembusukan akibat kelebihan penyiraman. 

Penyiraman sebaiknya dilakukan pada saat tanaman melakukan fotosintersi yaitu 

pagi hari pukul 08.00 WIB dan sore hari pukul 16.00 WIB. 

2. Pemupukan 

Perlu adanya langkah pada pihak pengelolaan pohon Di Jalan Diponegoro 

Kota Salatiga terkait pemupukan pohon supaya pohon dapat tumbuh dengan baik 

dan tanah tidak mengalami penurunan kesuburan. Pada Jalan Diponegoro Kota 

Salatiga terdapat 40 individu pohon dari 4 jenis pohon yaitu bungur, tabebuia 

putih, tabebuia ungu, tabebuia rosea, dan tabebuia kuning  Hal ini dapat dilihat 

pada kondisi pohon yang baru ditanam atau pohon tersebut memiliki ukuran 

kurang dari 9 meter. Beberapa pohon tersebut mengalami pertumbuhan kurang 

maksimal srerta beberapa daun mengalami klorosis dan berubah warna. Pohon 

yang terdapat pada zona 3 dpat dilakukan rekomendasi pemberian pupuk kalium. 

Hal ini dikarenakan dari hasil analisis unsur hara tersedia pada kawasan tersebut 

memiliki kandungan unsur hara K tergolong rendah yaitu dibawah 250 ppm. 

Pemberian pupuk kalium dapat dilakukan dengan pemberian pupuk KCL. Dosis 

pupuk yang diberikan kepada pohon dapat disesuaikan dengan keperluan atau 

anjuran  penggunaan pupuk tersebut supaya tumbuh dengan baik dan subur. 

(Marsono 1997).  
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Terdapat 2 cara pemberian pupuk pada pohon di Jalan Diponegoro Kota 

Salatiga yaitu dengan pemupukan diatas permukaan dan pemupukan dibawah 

permukaan. Pemupukan diatas permukaan dapat dilakukan dengan cara 

menyebarkan pupuk tersebut dibagian atas banir pohon. Akan tetapi pada metode 

pemupukan ini dapat mengakibatkan ketidakuntungan yaitu rumput atau tanaman 

lain yang berada dibawah pohon dapat tumbuh lebis subur dibandingkan pohon 

tarsebut. Sedangkan pemupukan dibawah permukaan dilakukan dengan cara 

membuat lubang disekitar pohon menggunakan alat cangkul atau auger. 

Kemudian lubang tersebut diberikan pupuk secukupnya dan ditimbun kembali 

menggunakan tanah. 

 

3. Pengendalian Hama dan Penyakit 

Pengendalian hama dan penyakit pada pohon dilakukan bertujuan untuk 

menekan populasi hama atau  penyakit supaya terhindar terjadinya kerusakan 

yang secara ekonomi dapat memberikan kerugian (Suratmo, 1982). Secara umum 

pengendalian hama dan penyakit pada pohon dibagi menjadi dua 

yaitu  pemeberantasan secara alamiah dan pemberantasan secara kimiawi. 

Pemberantasan hama secara alamiah dilakukan dengan cara menggunakan 

predator alami. Pemberantasan secara kimia dapat menggunakan pestisida. 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa pohon yang mengalami 

kerusakan akibat serangan hama dan penyakit. Hal ini dikarenakan 

kurangnyaperhatian akan penanganan hama dan penyakit pada pohon. Pohon 

gayam (Inocarpus fagiferus) merupakan salah satu jenis pohon yang mengalami 

rusak akibat serangan hama belalang kayu (Valanga nigricornis). Hama tersebut 

memakan bagian daun sehingga mengakibatkan daun tersebut mengalami luka 

kemudian mengering. Penyemprotan insektisida diharapkan dapat menjadi 

alternatif untuk menggendalikan dan mengurangi populasi serangga tersebut. 

Salah satu merek insektisida yang dapat digunakan adalah insektisida Decis 25ec 

dengan bahan aktif deltametrin 25 gram/liter. Wulandari dkk (2013), mengatakan 

bahwa insektisida Decis dapat digunakan untuk beberapa serangga hama seperti 

orthoptera (belalang), diptera (lalat), dan thysanoptera (trips). Insektisida ini 

mampu bekerja dengan membuka saluran natrium sehingga serangga secara 
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permanen yang mengakibatkan saraf terangsang terus menerus sehingga 

mengakibatkan hama yang terkena larutan ini menjadi kejang-kejang. Selain itu 

insektisida ini memiliki fungsi untuk menolak hama muncul kembali pada pohon 

yang terkena larutan insektisida ini, efek ini disebut efek repellent. 

Waktu pelaksanaan pada saat melakukan pengendalian hama dengan 

insektisida perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan adanya hama yang kebal 

terhadap pemberian insektisida. Supaya pemberian insektisida dapat efektif 

mengendalian hama, maka insektisida perlu disempritkan pada kurun waktu 

tetrtentu sesuai siklus dari hama tersebut. Carpenter (1975), mengatakan bahwa 

waktu yang tepat untuk melakukan pengendalian hama perlu dijadwalkan supaya 

berjalan efektif. Penyemprotan dapat dilakukan 1 hingga 2 minggu sekali 

tergantung dosis pada insektisida tersebut. 

4. Pembersihan Benalu 

Benalu merupakan kelompok tumbuhan parasit yang termasuk dalam 

famili Loranthaceae dan Viscaceae. Benalu pada umumnya menyerang bagian 

tumbuhan yang berkayu untuk dijadikan sebagai inangnya terutama pada batang, 

bagian cabang, maupun ranting dari tumbuhan inang tersebut. Pada pohon yang 

berada pada Jalan Diponegoro Kota Salatiga dapat mudah ditemukannya benalu 

yang melekat pada batang pohon. pohon yang terdapat benalu diantaranya adalah 

pohon mahoni, pohon angsana, pohon kedondong, dan pohon kiara payung. 

Populasi benalu yang terdapat pada pohon merusak pada bagian batang dan 

percabangan pada pohon. Sehingga dapat mengakibatkan kerusakan lain akibat 

benalu yaitu daun rusak dan berubah warna. Hal ini dikarenakan keberadaan 

benalu dapat merusak percabangan akibat akar benalu yang menancap dan 

semanik banyaknya populasi benalu sehingga jalur nutrisi menuju bagian daun 

dapat terhambat.  

Populasi benalu yang berada pada pohon berukuran besar sangat susah 

dilakukan pembersihan dikarenakan letaknya yang sangat jauh sehingga sangat 

susah untuk menjangkau keberadaan benalu tersebut. tindakan yang harus 

dilakukan adalah menggunakan tindakan secara mekanis yaitu dengan melakukan 

pemangkasan cabang yang ditumbuhi benalu. Serta membersihkan benalu sampai 

keakarnya. Perlu adanya alat penunjang keselamatan pada saat melakukan 
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pembersihan benalu dikarenakan letaknya yang sangat tinggi dan susah dijangkau. 

Alat yang dapat diguinakan adalah sabit, gergaji mesin (chainsaw),tali tambang, 

galah, ataupun dengan mengguanakan mobil crane untuk mempermudah 

menjangkau keberadaan benalu. 

5. Pembersihan vandalisme 

Vandalisme adalah segala macam perilaku yang mengakibatkan kerusakan 

atau penghancuran benda pribadi atau publik (Haryadi dan Setiawan, 1995). 

Vandalisme ini dapat terjadi pada bagian pohon. Pada pohon di jalan Diponegoro 

Kota Salatiga, bentuk vandalisme yang dilakukan pada ponon di kawasan tersebut 

adalah adanya paku bekas pemasangan iklan yang masih menancap pada batang 

pohon tersebut. selain itu adanya goresan bekas benda tajam yang mengakibatkan 

terjadinya luka terbuka pada pohon tersebut. dari hasil pengamatan terdapat 4 

individu pohon dari 3 jenis pohon yaitu pohon mahoni, pohon angsana, dan pohon 

gayam yang mengalami kerusakan akibat vandalisme.  

Perlu adanya tindakan terhadap kegiatan vandalisme oleh pihak pengelola 

kawasan tersebut untuk mencegah terjadinya kegiatan vandalisme, terutama yang 

dilakukan oleh pengguna jalan Diponegoro Kota Salatiga. Tahapan dalam 

penanganan dan pencegahan terhadap kegiatan vandalisme dapat dilakukannya 

sosialisasi terhadap pengguna jalan, serta adanya himbauan atau larangan 

melakukan vandalisme yang dapat ditempatkan disekitar pohon pada kawasan 

tersebut. Untuk memperbaiki kondisi akibat kegiatan vandalisme ini yaitu dengan 

cara membersihkan pohon dari benda-benda yang ada seperti paku dan tali lang 

mengikat pada pohon sehingga kondisi pohon tetap terjaga dengan baik sehingga 

dapat mengembalikan nilai estetika dari pohon tersebut. 

6. Pemangkasan 

Pemangkasan pohon dilakukan bertujuan untuk mengatur arah tumbuh 

cabang. Menjaga kesehatan pohon, mengurngi bagian yang kurang produktif, 

serta mengurangi habitat organisme pengganggu tanaman (OPT). Pada pohon 

yang berada di Jalan Diponegoro Kota Salatiga peru dilakukannya teknik 

pemangkasan secara berkala. Selain itu perlu adanya peralatan yang tajam dan 

bersih. Beberapa alat yang dapat dilakukan untuk kegiatan pemangkasan pohon 

adalah gunting stek, gergaji pangkas, dan gergaji mesin (chainsaw). 
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Teknik pemangkasan pohon pada Jalan Diponegoro Kota Salatiga dapat 

dilakukan dengan 2 cara yaitu pemangkasan batang utama dan pemangkasan tajuk 

pohon. Pemangkasan batang utama adalah pemangkasan bagian tanaman yang 

berada di atas permukaan tanah. Tujuan dilakukannya pemangkasan batang utama 

adalah untuk mengendalikan pertumbuhan pohon sesuai yang kita harapkan. 

Selain itu pemangkasan batang utama dapat mengatur susunan daun sehingga 

menjadi kompak dan fotosintesis lebih efektif. Sedangkan pemangkasan tajuk 

dilakukan dengan cara memangkas bagiat tajuk atau batang sekunder yang terlalu 

memanjang. Hal ini bertujuan untuk memberikan silrkulasi cahaya sehingga 

tanaman yang berada dibawah pohon dapat melakukan fotosintesis secara 

maksimal. Selain itu  pemangkasan tajuk dapat mengurangi resiko tajuk pohon 

berdesakan dengan pohon lain akibat jarak tanam yang terlalu dekat. Pohon yang 

telah dilakukan pemangkasan hendaknya dilakukan penutupan luka supaya tidak 

terjadinya infeksi pada batam maupun tajuk pohon yang mengakibatkan terjadinya 

pembusukan. Penutupan luka dapat dilakukan dengan pemberian ter, parafin, serta 

fungisida supaya terhindar infeksi penyakit lain (Junaidah, 2010). 

7. Semenisasi 

Semenisasi dilakukan bertujuan untuk menutup kerusakan pada batang 

pohon supaya tidak mengalami luka terbuka. Pada Jalan Diponegoro Kota 

Salatiga terdapat beberapa pohon yang mengalami keropos dan berlubang akibat 

serangan rayap dan  kerusakan kanker pohon. Semenisasi dilakukan dengan cara 

menutup lubang kerusakan pada pohon dengan cara menambal dengan semen 

supaya kuat. Semenisasi pohon selain menutup kerusakan pada batang pohon juga 

sebagai salah satu tindakan antisipasi terjadinya kecelakaan yang diakibatkan oleh 

pohon tumbang pada musim penghujan.  

Pada Jalan Diponegoro Kota Salatiga,  Pohon yang akan dilakukan 

semenisasi hendaknya dilakukan pendataan berdasarkan status kerusakan pohon. 

Pengambilan data tersebut bertujuan supaya mempermudah dalam pengawasan 

dan pemeliharaan pohon secara berkelanjutan. Hasil dari data  Pohon dengan 

status kerusakan berat serta memiliki resiko rawan tumbang dilakukan 

pemangkasan pohon. Sedangkan yang mengalami kerusakan sedang dapat 

dilakukan semenisasi untuk memperkokoh batang pohon tersebut. Berdasarkan 
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hasil pengamatan yang telah didata berdasarkan tingkat kerusakan pohon terdapat 

sebanyak 20 pohon (13,89%) yang mengalami status kerusakan sedang dan tidak 

ada pohon yang mengalami status kerusakan berat. Pohon dengan status 

kerusakan sedang tersebut dapat dilakukan rekomendasi pemeliharaan pohon 

berupa semenisasi. Terdapat 2 individu dari 2 jenis pohon yang perlu dilakukan 

semenisasi yaitu pohon bungur dan pohon gayam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Rekomendasi semenisasi pada batang pohon gayam 

 

4.5.2 Pembuatan Aplikasi Inventarisasi Pohon 

a. Pembuatan aplikasi infentarisasi pohon 

Pembuatan aplikasi inventarisasi pohon bertujuan untuk mempermudah 

pekerjaan dalam pemantauan pohon pada Jalan Diponegoro Kota salatiga. Hal 

tersebut dikarenakan program aplikasi ini berupa aplikasi berbasis web sehingga 

dapat dengan mudah diakses menggunakan gadget yang dapat terkoneski dengan 

internet seperti PC, Laptop, dan smartphone. Selain itu aplikasi ini juga dapat 

menginput data dari file Microsoft Excel. Pembuatan aplikasi ini dapat menjadi 

data pendukung dalam pemeliharaan pohon serta memberikan informasi ilmiah 

mengenai jenis dan dimensi pohon khususnya pada Jalan Diponegoro Kota 

Salatiga.  
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b. Penggunaan aplikasi infentarisasi pohon 

Pada pembuatan aplikasi ini dibuat 5 form, antara lain: 

1. Form Startup. 

Form startup ini merupakan tampilan form yang pertamakali muncul 

ketika menjalankan aplikasi ini. Pada form ini menampilkan beberapa foto 

kondisi Jalan Diponegoro Kota Salatiga. Selain itu pada form startup ini 

kita juga dapat menambahkan atau menghapus foto tersebut. penambahan 

atau penghapusan foto bertujuan untuk melakukan update kondisi terkini 

di Jalan Diponegoro Kota Salatiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Tampilan pada Form Startup 

2. Form master pohon 

Form master pohon digunakan untuk mengetahui data jenis pohon 

serta nama ilmiah pohon tersebut yang ada pada lokasi Jalan Diponegoro 

Kota Salatiga. Kemudian pada form ini dapat juga mengetahui jumlah 

status hidup dan mati pohon serta jumlah keseluruhan pohon tersebut. 

Selain digunakan untuk menampilkan data utama, form master pohon 

dapat juga melakukan update dan edit berupa penambahan jenis pohon 
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baru serta melakukan edit nama lokal pohon, nama ilmiah pohon, jumlah 

pohon hidup dan mati, serta jumlah keseluruhan pohon.  

Data nama pohon yang berada pada form master pohon merupakan 

data utama pohon pada aplikasi tersebut. Apabila akan melakukan update 

nama pohon baru pada form lainnya yang belum terdaftar pada form 

master pohon, maka akan ada notifikasi gagal pada aplikasi tersebut 

sehingga tidak akan muncul data dan  harus mengupdate data nama pohon 

pada form master pohon terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk 

meminimalisir adanya data asing yang dapat tersisipkan pada data tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Tampilan pada form master pohon 

3. Form deskripsi pohon 

From deskripsi pohon digunakan untuk mengetahui data pohon 

berdasarkan dimensi pohon tersbut. Pada form deskripsi pohon 

menampilkan beberapa data seperti data nama pohon berdasarkan kode 

pohon tersebut, tinggi pohon, lebar tajuk, diameter pohon, data status 

pohon, serta data lokasi pohon tersebut. Selain berfungsi untuk 

menampilkan data, pada form ini kita dapat melakukan penelusuran data 

pohon yang akan kita cari menggunakan kata beberapa kunci seperti jenis 

pohon, kode pohon, dan lokasi pohon tersebut menggunakan menu search 

yang berada diatas kolom kode pohon. Untung melakukan update data kita 
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bisa melakukan update pada menu “tambah”. Pada menu tersebut kita 

dapat melakukan import data dengan menggunakan software Microsoft 

Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 Tampilan pada form deskripsi pohon 

4. Form kerusakan pohon 

Form kerusakan pohon digunakan untuk mengetahui kerusakan 

pohon berdasarkan nilai indeks kerusakan (NIK) serta status kerusakan 

pohon tersebut. pada form kerusakan pohon ditampilkan data berupa kode 

pohon, nama pohon, lokasi pohon, data nilai indeks kerusakan, serta data 

status kerusakan pohon. Seperti halnya form deskripsi pohon, pada form 

deskripsi pohon juga dapat melakukan update berupa import data 

menggunakan software Microsoft Excel. Selain itu pada form kerusakan 

pohon terdapat menu edit dyang digunakan untuk  melakukan edit nilai 

indeks kerusakan (NIK). Data status pohon akan otomatis berubah 

mengikuti ketetapan nilai dari jumlah nilai indeks kerusakan pohon 

tersebut. Untuk melakukan edit data kita dapat melakukannya pada menu 

actions padan ikon pensil, sedangkan ikon tempat sampah untuk 

menghapus data. 
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Gambar 4.24 Tampilan pada form kerusakan pohon 

5. Form jerapan debu 

Form jerapan debu berfungsi untuk mengetahui jerapan debu 

berdasarkan jenis pohon. Pada form jerapan debu menampilkan data 

berupa data nama pohon, data jerapan debu pohon pada siang dan sore 

hari, serta data rata-rata jerapan debu. Kemudian pada form jerapan debu 

juga dapan menampilkan data keseluruhan dan beberapa data 

menggunakan menu rows per page. Terdapat juga menu actions untuk 

melakukan edit data, menu search untuk mencari data yang kita inginkan, 

menu ”tambahkan” untuk menambahkan data satuan dan menu import 

untuk menambahkan data keseluruhan menggunakan software Microsofr 

Ecxel.  
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Gambar 4.25 Tampilan pada form jerapan debu 

 

  


