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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa: 

1. Pohon yang berada di sepanjang trotoar Jalan diponegoro Kota Salatiga 

berjumlah 175 pohon yang dimana 172 pohon dengan status hidup dan 3 

pohon dengan status hidup. Dari keseluruhan pohon terdapat 20 jenis 

pohon diantaranya adalah pohon angsana (Pterocarpus indicus) sebanyak 

11 pohon, mahoni (Swietenia Macrophylla) sebanyak 38 pohon, kiara 

payung (Filicium Decipien) sebanyak 2 pohon, tabebuya putih (Tabebuia 

roseo-alba) sebanyak 21 pohon, tabebuya ungu (Tabebuia impetiginosa) 

sebanyak 31 pohon, tabebbuya kuning (Tabebuia chrysantha) sebanyak 6 

pohon, tabebuya rosea (Tabebuia rosea) sebanyak 9 pohon, ketapang 

kencana (Terminalia mantaly) sebanyak 5 pohon, spatodea (Spathodea 

campanulata) sebanyak 1 pohon, waru (Hibiscus tiliaceus L.) sebanyak 2 

pohon, kedondong (Spondias dulcis) sebanyak 1 pohon, palem raja 

(Roystonea regia) sebanyak 3 pohon, kupu-kupu (Bauhinia purpurea) 

sebanyak 2 pohon, asam londo (Pithecellobium dulce) sebanyak 1 pohon, 

saga (Adenanthera pavonina) sebanyak 1 pohon, bungur (Langerstroemia 

speciosa) sebanyak 17 pohon, gayam (Inocarpus fagiferus) sebanyak 11 

pohon, tanjung (Mimusops elengi) sebanyak 11 pohon, kersen (Muntingia 

calabura) sebanyak 1 pohon, dan pohon beringin (Ficus benjamina) 

sebanyak 1 pohon. 

2. Berdasarkan analisis visual kerusakan pohon di kawasan Jalan Diponegoro 

Kota Salatiga terdapat jenis 9 kerusakan antara lain kanker, heart rot, 

tubuh buah, indikator lain lapuk lanjut, luka terbuka, batang patah (kurang 

dari 0,91), malformasi, akar patah atau mati, cabang patah atau mati, daun 

rusak, dan daun berubah warna. Pada perhitungan NIK pada Jalan 

Diponegoro Kota salatiga didapatkan hasil bahwa pohon pada kawasan 

tersebut dalam kategori rusak sedang dan rusak ringan sehingga diperlukan 
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tindakan rekomendasi berupa tindakan pemeliharaan pohon sebanyak 144 

(jumlah dari kerusakan ringan dan sedang) pohon. 

3. Pada kawasan Jalan Diponegoro Kota Salatiga memiliki pohon denga rata-

rata jerapan debu terringgi pada pagi hari (pukul 08.00 WIB) yaitu pohon 

saga (Adenanthera pavonina) pada kawasan zona 1 yaitu sebesar 16,246 

mg/cm2. Sedangkan jerapan debu tertinggi pada siang hari (pukul 12.00 

WIB) adalah pohon saga (Adenanthera pavonina) pada kawasan zona 1 

yaitu sebesar 14,737 mg/cm2. Untuk mengatasi debu polusi yang tinggi 

pada kawasan Jalan Diponegoro Kota Salatiga dapat direkomendasikan  

penanaman dengan menanam jenis pohon tersebut. 

4. Tindakan rekomendasi pohon pada kawasan Jalan Diponegoro Kota 

Salatiga berupa tindakan pemeliharaan pohon berupa penyiraman pohon, 

pemupukan, pengendalian hama dan penyakit. Pembersihan benalu, 

pembersihan vandalisme, semenisasi, dan teknik pemangkasan pohon. 

Selain itu aplikasi inventarisasi pohon telah berhasil disusun sehingga 

dapat mempermudah dalam pemeliharaan pohon dikarenakan aplikasi ini 

memiliki beberapa kelebihan yaitu dapan menampilkan data pohon pada 

kawasan Jalan Diponegoro Kota Salatiga secara praktis dan mudah 

diakses. Adanya form yang dapat memperlihatkan langsung data 

inventarisasi pohon, data kerusakan pohon, serta data jerapan debu pada 

pohon. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran bagi penelitian berikutnya adalah: 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pencemaran udara berupa 

analisis serapan karbon serta analisis kadar timbal terhadap pohon di Jalan 

Diponegoro Kota Salatiga. Sehingga pemerintah Kota Salatiga dapat 

mengatasi pencemaran dengan cara lebih efisien serta biaya murah. Selain 

itu  

2. Untuk pihak pengelola perlu adanya perhatian mengenai kebersihan 

pedestrian dan perawatan elemen hardscape dikarenakan masih ada 
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pengguna jalan yang membuang sampah dibawah pohon dan beberapa 

elemen lanskap seperti kursi taman dan kolam yang kurang diperhatikan 

3. Perlu dilakukan perbaikan pada program aplikasi supaya menjadi lebih 

menarik dan memudahkan pihak pengelola dalam pemeliharaan pohon 

pada Jalan Diponegoro Kota salatiga. 

  


