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ABSTRAK 
 
 

Artianto, Rikie. 2005. “Pemetaan Jalur Hijau di Kecamatan Pati Berbasis 
Sistem Informasi Geografis (SIG)”. Ahli Madya. Survey Pemetaan Wilayah. 
Universitas Negeri Semarang. 
 

Keberadaan pohon pelindung di kawasan Kecamatan Pati sekarang ini semakin 
berkurang dari tahun ketahun yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. 
Angin yang kencang sempat menumbangkan beberapa pohon pelindung selain itu 
pohon yang tua juga mulai ditebang di beberapa ruas jalan. 

Dari latar belakang tersebut dapat diambil suatu permasalahan dari jalur hijau 
yaitu perubahan jumlah pohon pelindung di Kecamatan Pati. Tujuan diadakannya 
penelitian ini adalah untuk mengetahui lokasi-lokasi jalur hijau dan prospek jalur 
hijau di Kecamatan Pati. 

Jalur hijau adalah pohon yang ditanam di kawasan jalan dan kawasan lainnya di 
sepanjang jalan. Jalur hijau sangat penting manfat dan fungsinya bagi manusia, salah 
satunya adalah jalur hijau memberi rasa nyaman dan kesan indah bagi kota tersebut. 

Untuk membuat peta jalur hijau peneliti terlebih dahulu mencari peta jaringan 
jalan Kecamatan Pati. Dengan peta jaringan jalan akan memudahkan pemetan jalur 
hijau sebab jalur hijau berada di sepanjang jalan dan kawasan jalan. Dalam 
melakukan pemetaan jalur hijau peneliti menggunakan metode survei dan 
inventarisasi jalur hijau. Dengan menggunakan peta jaringan jalan yang sudah ada, 
peneliti melakukan survei lokasi-lokasi jalur hijau yang terdapat di Kecamatan Pati.  

Pemetaan jalur hijau dilakukan dengan metode komputerisasi. Untuk 
memindahkan peta jalur hijau yang masih digambar manual tersebut ke dalam 
komputer dengan menggunakan scanner. Scanner akan meng-eksport image ke 
dalam format .Tiff sehingga dapat ditampilkan dalam komputer. 

Gambar peta yang sudah masuk dalam format .Tiff dapat dibuka dalam program 
Arc View 3.3 yang memungkinkan kita untuk memasukkan data, menyimpan, 
memanggil, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan peta baru yang 
bergeoreferensi. Pengolahan data dilakukan hingga pada tahap layout dan printout.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan di Indonesia hakekatnya adalah pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya, hal ini berarti pembangunan ini tidak hanya ditujukan 

untuk membangun kemajuan yang bersifat lahiriah saja seperti jaringan jalan, 

sekolah, rumah sakit dan lain-lain, namun juga hal yang bersifat non fisik seperti 

pendidikan, kesehatan, keamanan, kesehatan dan kebebasan dalam berbangsa 

dan bernegara. 

Pembangunan dilaksanakan merata di seluruh tanah air dan dapat 

dilaksanakan oleh masyarakat sehingga tingkat hidup yang berkeadilan sosial, 

yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan kita dapat terwujud.  

Dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1998 

menurut UU nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi daerah maka tiap-tiap 

daerah di Indonesia diberlakukan otonomi daerah. Dengan berlakunya UU 

otonomi daerah, tiap daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat dan wilayahnya sendiri, menurut prakarsa 

sendiri dan berdasarkan aspirasi masyarakat. Otonomi daerah pada dasarnya 

dianggap sebagai suatu keharusan dalam mencapai kesejahteraan yang merata 

bagi masyarakat di wilayahnya.  

1 



Pembangunan daerah yang dilaksanakan di Indonesia pada dasarnya melalui 

berbagai program pelita menyangkut alam dan manusia itu sendiri. Dalam 

pengertian pembangunan atau development terkandung tiga unsur: perubahan, 

tujuan, dan potensi. Perubahan yang dimaksudkan disini adalah adanya 

kemajuan dari kondisi yang kurang memuaskan ke dalam kondisi yang lebih 

baik, misalnya dalam pembangunan yang memberi perubahan-perubahan dalam 

jaringan jalan adalah adanya penghijauan, sebelum ada penghijauan jalan 

menjadi panas dan tampak gersang dan setelah dilakukan penghijauan jalan 

menjadi teduh dan nyaman. Adapun tujuannya menyangkut kepentingan 

manusia yang harus diperjuangkan demi tercapainya kesejahteraan. Dan unsur 

yang terakhir adalah potensi, menyangkut dana dan daya yang terdapat dalam 

masyarakat untuk digunakan dalam pembangunan. 

Kabupaten Pati adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang berada di 

Jawa Tengah. Kabupaten Pati terdiri dari 21 Kecamatan (Lihat Lampiran 1). 

Kecamatan Pati merupakan pusat kegiatan dari Kabupaten Pati, karena pusat 

pemerintahan Kabupaten Pati berada di Kecamatan Pati. 

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pati perlu 

dilakukan kerjasama dengan Kabupaten-Kabupaten lainnya. Interaksi antar 

daerah akan memudahkan untuk saling melengkapi kebutuhan yang diperlukan 

sehingga mampu membangun potensi yang ada di daerah masing-masing. 

Upaya membangun diperlukan analisis potensi wilayah Kecamatan Pati, 

seperti jaringan jalan, jaringan telekomunikasi, sumber daya penduduk, sumber 



daya alam, dan lain-lain. Dalam perencanaan pembangunan terutama dalam hal 

interaksi dengan daerah lain diperlukan suatu sarana yang dapat menghubungkan 

kecamatan Pati dengan wilayah terdekatnya, terutama jaringan jalan. 

Transportasi berperan sebagai sarana penunjang, pendorong dan penggerak 

bagi daerah-daerah yang mempunyai potensi tetapi belum berkembang dalam 

upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya (UU 

No.14 Tahun 1992 tentang jalan). Jalan merupakan suatu prasarana penghubung 

dalam bentuk apapun, baik manusia, barang dan jasa, yang meliputi segala 

bagian jalan, termasuk pelengkapnya yang ditujukan bagi lalu lintas (UU No.13 

tahun 1980 tentang jalan). Pembangunan sektor transportasi merupakan unsur 

vital dalam pertumbuhan ekonomi, persatuan dan kesatuan bangsa, serta upaya 

pemerataan dan penyebaran, menembus isolasi dan keterbelakangan daerah. 

Jalan adalah salah satu sarana penting yang mendukung mobilitas manusia, 

baik yang berada di kota maupun di desa. Masalah jalan selalu di pandang 

penting dalam pelaksanaan pembangunan suatu wilayah. Tingkat kesibukan 

masyarakat yang makin tinggi membutuhkan peningkatan pembangunan 

jaringan jalan. Jalan berfungsi untuk melayani mobilitas manusia, barang dan 

jasa baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Perkembangan suatu 

wilayah salah satunya dipengaruhi oleh interaksinya dengan daerah lain, untuk 

mewujudkan hal tersebut maka pembangunan jalan perlu dikembangkan. 

Dalam rangka pengembangan jaringan jalan di Kecamatan Pati, berdampak 

pada penebangan pepohonan yang dianggap mengganggu untuk keperluan lahan 



parkir, menghalangi pandangan bangunan yang ada di belakang jalur hijau, 

sebagai lahan pedagang kaki lima dan berbagai alasan lain yang mengkorbankan 

pepohonan jalur hijau. Dampak lanjutan yang terjadi adalah kaitannya dengan 

fungsi tumbuh-tumbuhan yang menyerap CO2 dan mengeluarkan O2, atau 

terganggunya proses fotosintesis. Karena pada setiap tanaman hijau akan terjadi 

proses fotosintesis dimana dalam proses ini akan mengambil CO2 dan 

mengeluarkan O2 dan menghasilkan karbohidrat sebagai sumber energi untuk 

makhluk hidup lainnya. Beberapa jenis tumbuhan dapat menyerap polutan hasil 

indutri dan kendaraan bermotor, seperti timbal (Pb) dan gas-gas lainnya, 

menyaring debu, meredam kebisingan, menurunkan suhu udara, dan dapat pula 

menjadi habitat untuk satwa liar serta memberikan pemandangan yang asri 

(estetika). 

Untuk lebih memberikan nilai estetis dan kenyamanan bagi pengguna jalan 

di Kecamatan Pati perlu penanaman pohon perindang atau jalur hijau. Salah satu 

cara untuk mengetahui jalur hijau yang ada di Kecamatan Pati  diperlukan peta 

jalur hijau dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Karena 

dengan SIG dapat diketahui dan dianalisis dengan mudah dan cepat jalur hijau. 

Dengan berbagai argumentasi diatas pada Tugas Akhir ini berjudul 

“PEMETAAN JALUR HIJAU DI KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI 

BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS”. 

 



B. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dimunculkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Jaringan jalan mana saja di Kecamatan Pati yang merupakan jalur 

hijau? 

2. Distribusi penyebaran tanaman perindang jalur hijau di Kecamatan 

Pati? 

3. Bagaimana prospek jalur hijau di Kecamatan Pati di masa yang akan 

datang? 

 

C. Penegasan Istilah 

Tujuan dari penegasan istilah adalah untuk memberikan batas ruang lingkup 

permasalahan agar tidak menimbulkan penyimpangan dalam mengartikan 

penelitian ini: 

Batasan-batasan istilah yang dimaksud adalah: 

1. Pemetaan. 

Pemetaan berasal dari kata “Peta” yang merupakan suatu representasi 

atau gambaran unsur-unsur atau kenampakan-kenampakan abstrak yang 

dipilih dari permukaan bumi atau yang ada kaitannya dengan permukaan 

bumi atau benda-benda angkasa dan umumnya digambarkan pada suatu 

bidang datar dan diperkecil atau diskalakan (ICA, 1973). 



Pemetaan sendiri merupakan proses, cara, perbuatan pembuatan peta 

(KBBI, 1986:678). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pemetaan 

adalah gambaran tentang jalur hijau di Kecamatan Pati yang digambarkan 

dalam bidang datar dan diskalakan. 

 

2. Jalur Hijau. 

Jalur hijau adalah penghijauan di jalan umum biasanya berbentuk 

pananaman pohon atau tanaman di bagian jalan (Zoer’aini D. I, 1997). Jalur 

hijau adalah pohon yang ditanam di kawasan jalan dengan berbagai kriteria 

lebar jalan. Penggunaan badan jalan selain untuk trotoar atau tempat pejalan 

kaki juga sebagai tempat penanaman pohon peneduh yang memberikan kesan 

nyaman dan teduh bagi pengguna jalannya. Penanaman jalur hijau dilakukan 

di sepanjang ruas jalan. 

Dalam penelitian ini pengertian jalur hijau adalah pohon yang ditanam di 

kawasan jalan dan kawasan lainnya di sepanjang jalan di Kecamatan Pati 

yang masih mempengaruhi iklim mikro pada ruas jalan. Kawasan lain yang 

dimaksud adalah kawasan pemukiman, perdagangan, atau jasa yang 

memiliki pohon yang ditanam mengikuti alur jalan. 

 

3. Jalan. 

Jalan merupakan transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, 

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan 



bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, 

dibawah permukaan tanah dan atau cair, serta diatas permukaan air kecuali 

jalan kereta api, jalan lari dan jalan kabel (UU No. 38 Tahun 2004 tentang 

jalan). 

Dalam tugas akhir ini jalan yang dimaksud adalah jalan adalah jalan kelas 

lokal dan jalan kolektor yang meliputi jalan kelas I (satu) sampai kelas jalan 

III (tiga). Jalan kolektor adalah jalan jalan dengan klasifikasi kecepatan 

rencana (speed design) rata-rata 40 km/jam. Yang dimaksud jalan lokal 

adalah jalan dengan klasifikasi kecepatan rencana (speed design) rata-rata 

25-30 km/jam. 

 

4. Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sebuah sistem yang saling 

berangkaian satu dengan yang lainnya. BAKOSURTANAL mendefinisikan 

SIG sebagai kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, 

perangkat lunak, data geografi, dan personel yang didesain untuk 

memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, menganalisis dan 

menampilkan semua informasi yang bergeoreferensi. Dalam Tugas Akhir ini 

SIG akan peneliti gunakan dalam mengolah data pemetaan jalur hijau.  

 



D. Tujuan Penelitian  

Penulisan Tugas Akhir ini memiliki tujuan : 

1. Mengetahui pola jaringan jalan terutama yang termasuk jalan lokal dan jalan 

kolektor dari kelas I (satu) sampai kelas III (tiga) yang ada di Kecamatan 

Pati Kabupaten Pati. 

2. Mengetahui kondisi fisiografis di Kecamatan Pati yang dapat mempengaruhi 

jalur hijau. 

3. Memetakan kepadatan jalur hijau atau pohon dan tanaman yang ada di 

sepanjang jaringan jalan yang ada di Kecamatan Pati Kabupaten Pati. 

4. Memberikan informasi tentang kondisi jalur hijau yang ada di Kecamatan 

Pati Kabupaten Pati. 

5. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Pati tentang tata ruang 

jalur hijau di Kecamatan Pati. 

 

E. Manfaat Tugas Akhir  

Penulisan tugas akhir ini nantinya diharapkan memiliki manfaat yang positif 

bagi pemerintah Kabupaten Pati, ilmu pengetahuan dan para pembacanya. 

a. Manfaat Tugas Akhir ini bagi pemerintah Kabupaten Pati adalah dapat 

memberikan sumbangan pemetaan jalur hijau yang ada di Kecamatan Pati 

yang dapat digunakan sebagai acuan penatagunaan lahan untuk jalur hijau 

di Kecamatan Pati yang selanjutnya. 



b. Bagi ilmu pengetahuan adalah berupa penerapan ilmu dari survei dan 

pemetaan wilayah di dalam perkuliahan terutama dalam pemanfaatan 

Sistem Informasi Geografis dalam pemetaan jalur hijau di Kecamatan Pati. 

c. Bagi pembaca adalah dapat mengetahui cara pemetaan jalur hijau, jenis 

tanaman, kepadatan tanaman, dan jaringan jalan di Kecamatan Pati dengan 

berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). 

 

F. Sistematika Tugas Akhir 

 Tugas akhir yang akan disusun berikut ini, menggunakan sistematika yang 

terdiri dari tiga bagian. Yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. 

 Bagian awal TA terdiri dari sampul depan, halaman judul, halaman, 

pengesahan, prakata, daftar isi, daftar table, daftar gambar, daftar lampiran,  dan 

intisari. 

 Bagian isi Tugas Akhhir terdiri dari Bab I (Pertama) Pendahuluan. 

Pendahuluan berisi latar belakang, permasalahan, manfaat penelitian, tujuan 

penelitian, penegasan istilah ,serta sistematika Tugas Akhir. 

 Bab II (Kedua), landasan teori berisi pengertian jalur hijau, pemetan jalur 

hijau, jalan dan kelas jalan dengan berbasis Sistem Informasi Geografis yaitu 

dengan menggunakan software Arc View 3.3. 

 Bab III (Ketiga) yang berisi Metode Analisis berisi lokasi, waktu, jenis data, 

dan penggunaan analisis cluster sebagai metode untuk menganalisis hasil 

penelitian. 



 Bab IV (Keempat) meliputi hasil penelitian dan pembahasan dari lkasi jalur 

hijau, kondisi jalur hijau, peta dan prospek jalur hijau Kecamatan Pati masa 

yang akan datang. 

 Bab V (Kelima) berisikan kesimpulan dan saran yang terdiri dari kesimpulan 

hasil penelitian dan saran- saran yang berguna untuk jalur hijau Kecamatan Pati. 

Bagian akhir dari penulisan Tugas Akhir adalah berupa Daftar Pustaka dan 

Lampiran.  



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pemetaan. 

Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil, dituangkan 

dalam selembar kertas atau media lain dalam bentuk dua dimensional. Ada 

berbagai definisi tentang peta, namun secara umum pemetaan adalah berasal 

dari kata “Peta” yang merupakan suatu representasi atau gambaran unsur-

unsur atau kenampakan-kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan 

bumi atau yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda 

angkasa dan umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil 

atau diskalakan (ICA, 1973). 

Dengan kalimat sederhana, pengertian peta merupakan pengecilan dari 

permukaan bumi atau benda angkasa yang digambarkan pada bidang datar, 

dengan menggunakan ukuran, simbol dan sistem generalisasi 

(penyederhanaan). Pemetaan sendiri merupakan proses, cara, perbuatan 

pembuatan peta (KBBI, 1986:678). 

Peta menggambarkan fenomena geografikal dalam wujud yang 

diperkecil dan mempunyai kegunaan yang luas apabila didesain dengan 

tujuan khusus. 

Kegunaan peta oleh Sinaga (1992) antara lain:  

1. Kepentingan Pelaporan (recording) 



2. Peragaan (displaying) 

3. Analisis  (analysing), dan 

4. Pemahaman Secara Keruangan (spatial relationship) 

Peta jalur hijau dapat membantu pembuatan analisis kondisi jalur hijau 

dan menampilkan letak jalur hijau sehingga dengan peta akan menarik 

pembaca, dan memudahkan dalam pembacaan tujuan dari Tugas Akhir. 

Sebagai alat bantu, peta mempunyai peranan penting bagi manusia terutama 

dalam melakukan pengamatan lapangan, laporan penelitian, atau dalam 

mempelajari bebagai fenomena yang berkaitan dengan kehidupan manusia. 

Menurut isinya, peta jalur hijau Kecamatan Pati tergolong peta tematik. 

Peta tematik adalah peta yang memuat tema-tema khusus tertentu, yang 

bermanfaat untuk penelitian, ilmu pengetahuan, perencanaan wilayah, 

pariwisata, dan sebagainya (Bos, E.S,1997). Sedangkan berdasarkan 

skalanya peta jalur hijau merupakan peta dengan skala besar, yaitu peta skala 

1:25.000. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara survei dan inventarisasi 

langsung di lapangan untuk melihat keadaan jalur hijau di Kecamatan Pati. 

Studi pustaka dilakukan untuk mengetahui penelitian jalur hijau di 

Kecamatan Pati yang sudah dilaksanakan, peneliti memperoleh data 

penghijauan melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Selain itu juga 

disertai dengan dokumentasi jalur hijau sebagai salah satu upaya 

inventarisasi. 
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Langkah berikutnya adalah pengolahan data jalur hijau secara 

komputerisasi dengan menggunakan perangkat lunak. Perangkat lunak yang 

digunakan adalah Arc View 3.3. Langkah-langkah yang dilakukan dalam 

pengolahan data adalah scanning, digitasi, editing, labeling, layout sampai 

pada printout. 

Langkah terakhir dalam proses pemetaan adalah penyajian data yang 

berupa peta atau pembuatan layout peta. Layout adalah proses menata dan 

merancang letak-letak properti peta, seperti judul peta, legenda, orientasi, 

label, dan lain-lain. Layout membantu pengguna memperoleh informasi 

tentang peta yang dimaksud. Peta yang telah diedit dan melalui proses layout 

telah siap untuk dilakukan printout atau dicetak (eko Budiyanto, 2002) 

 

B. Jalan.  

Jalan merupakan transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, 

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan 

bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, 

dibawah permukaan tanah dan atau cair, serta diatas permukaan air kecuali 

jalan kereta api, jalan lari dan jalan kabel (UU No. 38 Tahun 2004 tentang 

jalan). 

Mengingat akan angkutan darat yang digunakan, terdapat perbedaan 

kelas jalan di pedesaan (yang memerlukan jalan yang tidak begitu lebar) dan 

di kota (yang memerlukan jalan yang lebar-lebar). Disamping itu, pola jalan 



di kota lebih rapat, dan lebih banyak diperlukan tempat parkir atau tempat 

mangkal kendaraan daripada di pedesaan. Karena itu presentase penggunaan 

tanah untuk jaringan jalan di kota lebih besar dari pada di desa karena jalan-

jalan di kota lebih besar sebab diperlukan bagi arus lalu lintas yang sibuk. Di 

kota, tanah yang disediakan bagi jaringan jalan dapat mencapai ± 15% dari 

seluruh luas kota. Dalam lalu lintas darat, termasuk jalan kereta api sangat 

penting  bagi pengangkutan manusia dan barang yang banyak (massal). 

Jalan meliputi badan jalan, bahu jalan, dan saluran drainase dikanan dan 

kirinya serta fasilitas transportasi yang ada seperti halte, rambu-rambu dan 

lainnya termasuk jalur hijau. Di Kecamatan Pati terdapat 21 jaringan jalan 

yang termasuk jalan dengan kelas tonase I dan kelas II (Lihat lampiran 2). 

Jalan menurut desain kecepatannya (speed design) dibagi menjadi (La 

Ode,1997): 

1. Jalan Tol/By Pass  : Kecepatan rata-rata 80 km/jam. 

2. Jalan Arteri  : Kecepatan rata-rata 65 km/jam. 

3. Jalan Kolektor  : Kecepatan rata-rata 40 km/jam. 

4. Jalan Lokal  : Kecepatan rata-rata 25-30 km/jam. 

5. Jalan Akses  : Kecepatan rata-rata 10-15 km/jam. 

Tonase adalah klasifikasi berdasarkan kemampuan jalan menahan beban 

kendaraan persatuan luas (La Ode, 1997). Klasifikasi ini biasa dipakai Dinas 

Pekerjaan Umum (DPU). Berdasarkan klasifikasi daya beban (tonase) jalan 

menurut La Ode (1997) dibedakan menjadi 5 kelas yaitu: 



1. Jalan Kelas I : Tekanan maksimum 7 ton/m2. 

2. Jalan Kelas II : Tekanan maksimum 5 ton/m2. 

3. Jalan Kelas III : Tekanan maksimum 3,5 ton/m2. 

4. Jalan Kelas IV : Tekanan maksimum 2 ton/m2. 

5. Jalan Kelas V : Tekanan maksimum 1,5 ton/m2. 

 

C. Jalur Hijau.  

Jalur hijau adalah penghijauan di jalan umum biasanya berbentuk 

pananaman pohon atau tanaman di bagian jalan (Zoer’aini D.I,1997). Jalur 

hijau adalah pohon yang ditanam di kawasan jalan dengan berbagai kriteria 

lebar jalan. Penggunaan badan jalan selain untuk trotoar atau tempat pejalan 

kaki juga sebagai tempat penanaman pohon peneduh yang memberikan 

kesan nyaman dan teduh bagi pengguna jalannya.  

Jalur hijau juga bisa disebut pohon pelindung yang ditanam di kawasan 

jalan dan kawasan lainnya di sepanjang jalan yang masih mempengaruhi 

iklim mikro pada ruas jalan. Kawasan lain yang dimaksud adalah kawasan 

pemukiman, perdagangan, atau jasa yang memiliki pohon yang ditanam 

mengikuti alur jalan. 

 



D. Sistem Informasi Geografis (SIG)  

Sistem Informasi Geografis jika dipisahkan merupakan gabungan dari tiga 

kata yaitu Sistem, Informasi, dan Geografis. Adapun pengertian dari masing-

masing ketiga kata tersebut adalah: 

1. Sistem adalah kesatuan komponen atau variabel yang terorganisir secara 

terpadu, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain untuk 

mendapat suatu hasil. 

2. Informasi adalah data yang berformat dan terorganisasi dengan baik agar 

mudah dikelola untuk dianalisis dan diproses. 

3. Geografis adalah menunjukkan keterkaitan dengan lokasi yang diketahui 

dan dapat dihitung berdasarkan koordinat geografis. 

Berdasarkan pengertian diatas dapatlah dikatakan bahwa SIG dirancang 

untuk membentuk suatu data yang terorganisasi dari berbagai dta keruangan 

dan atribut yang mempunyai Geo Code dalam basis data agar dapat dengan 

mudah dimanfaatkan dan dianalisis. 

BAKOSURTANAL menjelaskan SIG sebagai kumpulan yang 

terorganisisr dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, 

dan personel yang di desain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, 

memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi 

yang bereferensi geografi (ESRI,1990). 

SIG atau GIS (Geographic Information System) adalah sebuah sistem 

untuk pengolahan, penyimpanan, pemprosesan atau analisis, dan penayangan 



data, yang mana data tersebut secara spasial (keruangan) terkait dengan 

muka bumi (Linden, 1987) 

Murai. S dalam Prayitno, 2000, menyebutkan SIG diartikan sebagai sistem 

informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan memanggil 

kembali, mengolah, menganalisis dan menghasilkan data bereferensi 

geografis atau data geospasial, untuk mengambil keputusan dalam 

perencanaan dan pengolahan penggunaan lahan, sumber daya alam, 

lingkungan, transportasi, fasilitas kota dan pelayanan umum lainnya. 

SIG memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk 

melakukan pengolahan data, meliputi: 

1. Perolehan dan Veriviksi. 

2. Kompilasi. 

3. Penyimpanan. 

4. Pembaharuan dan Perubahan. 

5. Manajemen dan Pertukaran. 

6. Manipulasi. 

7. Penyajian. 

8. Analisis (Torn Bernhardsen, 1992:3) 

Perangkat lunak pengolah data yang digunakan dalam SIG beraneka 

ragam, antara lain Er Mapper, Arc Info, Arc View, AutoCAD Map, Map 

Info, ILWIS, envi dan lain-lain. Software yang sangat berperan dalam 

editing data berformat vector adalah Arc Info dan Arc View yang memiliki 



kemampuan pengolahan data digital dan editing serta layout hasil olahan 

data digital data tersebut. 

 

E. Kerangka Berpikir  

Jalur hijau merupakan deretan pohon yang di tata sedemikian rupa di 

bagian ruas jalan guna memberi kenyamanan dengan keteduhan bagi 

pengguna jalan sehingga tercipta kesan estetika. Jalur hijau di Kecamatan 

Pati sudah banyak terlihat di hampir semua ruas jalan kota, namun masih ada 

juga bagian jalan yang belum terdapat pohon peneduh. Hal ini yang akan di 

bahas dalam penelitian jalur hijau yang ada di Kecamatan Pati. 

Banyaknya pohon peneduh yang tumbang ataupun malah hilang dari 

tempatnya semula di bagian ruas jalan di Kecamatan Pati adalah yang 

menjadi masalah di dalam penelitian ini.peneliti mencoba menyajikan suatu 

peta yang memberikan gambaran lokasi jalur hijau di Kecamatan Pati, 

sehingga tergambar dalam peta lokasi-lokasi jalur hijau di ruas jalan di 

Kecamatan Pati. 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah peta administrasi dan 

peta jaringan jalan Kecamatan Pati. Peta jaringan jalan sangat membantu 

penelitian ini, untuk mengetahui lokasi jalur hijau di Kecamatan Pati peneliti 

dengan menggunakan peta jaringan jalan melakukan survei dan inventarisasi 

semua jaringan jalan yang ada di Kecamatan Pati dengan mengamati jalan-

jalan mana saja yang terdapat deretan pohon peneduh dan jalan mana saja 



yang tidak terdapat pohon peneduh. Dalam kegiatan survey dan inventarisasi 

itu peneliti langsung menghitung jumlah pohon, mengklasifikasikan jenis 

pohon dan menganalisis kondisi jalur hijau di Kecamatabn Pati . 

Untuk memasukkan peta dasar kedalam komputer perlu digunakan 

scanner, dan hasil scan disimpan dalam format (.tiff). Scanner digunakan 

memindahkan peta dasar ( peta administrasi dan peta jaringan jalan) kedalam 

komputer dengan format JPEG atau TIFF. Peta yang akan diolah harus sudah 

memiliki titik koordinat UTM maupun koordinat geografis. Titik koordinat 

didapat dari peta yang sudah ada koordinatnya seperti pada peta rupa bumi 

atau bisa juga memperoleh koordinat dari penentuan titik dilapangan dengan 

menggunakan Global Potisioning System (GPS). Dalam penelitian ini peta 

dasar diperoleh dari peta rupa bumi Indonesia yang memiliki skala 1:25.000 

dengan menggunakan koordinat dari peta rupa bumi atau koordinat UTM. 

Setelah peta di-scan dan disimpan dalam komputer, langkah selanjutnya 

adalah menampilkan peta dasar ke dalam software pemetaan. Untuk 

memasukkan sumber data ke dalam software Arc View, sumber data tersebut 

dapat ditampilkan dalam view namun peta tersebut dengan bentuk theme. 

Dalam satu view bisa menampilkan banyak theme. Peta dasar yang sudah 

ditampilkan dalam view bisa diolah dengan melakukan digitasi, editing, 

memasukkan base data, labelling, layout, dan printout. 

Layout dan printout merupakan langkah akhir dalam proses pemetaan dengan 

komputer. Peta akhir yang dihasilkan adalah Peta Ideal Jalur Hijau. 
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Gambar 1. Kerangka Berpikir 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survei, yaitu jenis penelitian yang mengadakan pengamatan secara langsung 

dilapangan terhadap objek penelitian jalur hijau yang ada di Kecamatan Pati. 

Selanjutnya dalam penelitian ini akan diperoleh suatu hasil pemetaan dari jalur 

hijau yang ada di Kecamatan Pati untuk mengetahui letak jalur hijau dan kondisi 

dari pohon jalur hijau tersebut. 

 

B. Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam Tugas Akhir ini adalah jaringan jalan yang ada di 

Kecamatan Pati.  Dan jalur hijau yang ada di sepanjang jaringan jalan yang ada 

di Kecamatan Pati dengan mengamati lokasi-lokasi dan kondisi pohon pada jalur 

hijau di Kecamatan Pati. 

 

C. Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 1997 : 99). Variabel ini diartikan 

sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek penelitian, yakni faktor-faktor 

yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang diteliti. 



Ada dua macam variabel dalam penelitian ini : 

1. Varibel bebas. 

 Variabel bebas merupakan kondisi yang disengaja untuk 

mempengaruhi munculnya gejala pada variabel terikat. Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel bebasnya adalah jaringan jalan yang ada di 

Kecamatan Pati.  

 

2. Variabel terikat. 

 Variable terikat dalam penelitian ini adalah pohon peneduh yang ada 

di jalur hijau atau di sepanjang jalan dengan klasifikasi tonase dari kelas I 

dan kelas II di kecamatan Pati dengan inventarisasi jumlah pohon 

pelindiung, lokasi-lokasinya, dan jenis pohon yang ditanam. 

  

D. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pati dan pengolahan data hasil 

penelitian kedalam bentuk peta dilakukan di Laboratorium Kartografi di 

Geografi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas negeri Semarang. Penelitian 

dilaksanakan pada bulan Juni 2005. 

 



E. Teknik Penelitian 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei 

dan inventarisasi, dimana data diambil langsung dari lapangan kemudian diolah 

di komputer dan hasil ditampilkan melalui printout yang ada dikomputer. 

 

1. Bahan dan Alat 

a. Bahan. 

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan penelitian adalah : 

1) Peta Rupa Bumi Kecamatan Pati, mencakup : 

SHEET NOMOR 49/XXXIX-A 

SHEET NOMOR 49/XXXIX-B 

SHEET NOMOR 49/XXXIX-C 

2) Peta Administrasi Kecamatan Pati. 

3) Peta Jaringan Jalan Kecamatan Pati. 

4) Data panjang jalan di Kecamatan Pati Tahun 2003. 

5) Data Monografi Kecamatan Pati Tahun 2004. 

b. Alat. 

Pada penelitian ini alat yang digunakan : 

1) Perangkat keras, meliputi : Komputer Intel Pentium IV, Scanner dan 

Printer. 

2) Perangkat lunak, meliputi : Arc View GIS 3.3. 

(pemasukan data, pengolahan data vektor dan pembuatan peta) 



3) Meteran untuk mengukur jarak antar pohon peneduh yang satu 

dengan pohon peneduh yang lainnya. 

4) Alat bantu lainnya seperti; kamera. 

2. Prosedur Penelitian. 

Suatu penelitian ilmiah dalam pelaksanaannya harus berpedoman 

pada prosedur ilmiah pula. Prosedur harus disusun secara urut, berencana 

dan sistematis. Pada dasarnya prosedur penelitian yang umumnya dipakai 

ada tiga langkah utama, yaitu: persiapan penelitian, pelaksanaan  

penelitian, dan evaluasi hasil penelitian. 

a) Persiapan Penelitian. 

Persiapan penelitian meliputi segala hal yang berkaitan dengan 

proses pelaksanaan penelitian, diantaranya yaitu : 

1) Studi pustaka, untuk memperoleh gambaran umum tentang 

penelitian yang akan dilakukan. 

2) Studi alat dan bahan, untuk mengetahui ketersediaan alat dan 

bahan yang ada. 

3) Orientasi pendahuluan, untuk mengetahui karakteristik umum 

daerah penelitian dan data-data ynag diperlukan dalam penelitian. 

 

b) Pelaksanaan Penelitian. 

Pelaksanaan penelitian meliputi segala hal tentang proses 

pelaksanaan peneletian yaitu proses pengambilan data dari lapangan. 



Tahap pelaksanaan meliputi 3 (tiga) kegiatan, yaitu kerja 

laboratorium, lapangan dan pasca lapangan. 

1) Kerja Laboratorium. 

Pada pelaksanaan kegiatan kerja laboratorium meliputi 

langkah-langkah : 

a) Menganalisis Peta Rupa Bumi untuk mengetahui administrasi 

Kecamatan Pati. 

b) Menganalisis Peta Rupa Bumi untuk mengetahui ruas jalan di 

Kecamatan Pati. 

c) Menganalisis Peta Jaringan Jalan untuk inventarisasi kelas 

jalan. 

d) Pengolahan data. 

 

2) Lapangan. 

Pada pelaksanaan kegiatan di lapangan yang langah-langkah 

yang dilakukan peneliti adalah: 

a) Penentuan titik pengamatan pada daerah penelitian. 

b) Survei dan inventarisasi jalur hijau yang ada di Kecamatan 

Pati. 

c) Pengamatan terhadap kondisi jalur hijau 

 

3) Pasca Lapangan. 



Kegiatan yang terakhir adalah pasca lapangan yaitu kegiatan 

selanjutnya setelah melakukan penelitian di lapangan. Pada 

kegiatan pasca lapangan yang dilakukan peneliti adalah: 

a) Mengolah Peta Jaringan Jalan di Kecamatan Pati sesuai 

dengan jalan . 

b) Pengolahan Peta Jalur Hijau. 

c) Pengolahan Data.dengan Sistem Informasi Geografis 

(SIG) 

1) Digitasi, editing, dan pemasukan data. 

2) Kalsifikasi, pengharkatan, dan tumpang susun peta. 

d) Pembuatan layout peta-peta hasil pengolahan data. 

e) Pembuatan laporan, saran dan kesimpulan. 

 

c. Evaluasi Penelitian. 

Evaluasi penelitian diharapkan akan menghasilkan Peta Jalur Hijau 

Kecamatan Pati, yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan 

kerja laboratorium.  

F. Jenis Data 

Dalam hal ini jenis data yang dipakai adalah : 

a) Data primer. 



Untuk mengetahui lokasi dan kepadatan jalur hijau di Kecamatan Pati 

dilakukan melalui data primer yaitu: 

1) Dengan survei langsung atau mengamati langsung keadaan dilapangan. 

2) Melakukan inventarisasi jumlah dan kondisi pohon peneduh yang ada 

dilapangan. 

3) Menggunakan peta pembanding yaitu berupa peta administrasi 

Kecamatan Pati, peta jaringan jalan Kecamatan Pati sebagai acuan. 

 

b) Data sekunder. 

1) Keadaan umum Kecamatan Pati tentang: jaringan jalan yang ada di 

Kecamatan Pati; kelas jalan sesuai daya beban tiap ruas jalan. 

2) Keadaan Jalur Hijau di Kecamatan Pati: jalur hijau yang ada di 

Kecamatan Pati ; hasil penelitian sehubungan dengan jalur hijau yang 

pernah dilakukan; jenis pohon yang sudah ditanam; letak jalur hijau yang 

ada di Kecamatan Pati. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data: 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

a. Observasi: peneliti mengamati langsung keadaan dilapangan untuk 

mengamati lokasi jalur hijau yang terdapat di Kecamatan Pati.  



b. Dokumentasi: melihat hasil pemetaan jalur hijau yang sudah ada 

sebelumnya, antara lain peta jaringan jalan, peta kawasan hijau, peta tata 

ruang Kecamatan Pati, dan lain – lain. 

 

H. Teknik Analisis Hasil : 

Analisis data dilakukan setelah pengolahan data hasil penelitian selesai. 

Hasil penelitian diolah atau diproses dengan menggunakan software Arc View, 

karena software ini dapat digunakan untuk pengolahan dan analisis data spasial 

dan melakukan digitasi peta. 

Pemilihan program dari Tugas Akhir ini yang berbasis SIG, sehingga 

dipilihlah program Arc View untuk mengolah data yang sudah diperoleh sebab 

data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data yang berupa vektor. Metode 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

kuantitatif. Teknik analisa deskriptif kuantitatif ini digunakan untuk mengetahui 

lokasi dan kondisi jalur hijau jalur hijau yang ada di Kecamatan Pati. Dengan 

metode ini diharapkan mendapatkan suatu analisis yang baik dan dapat 

menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.  

Dengan menggunakan skala 1 : 25.000 diharapkan lebih memudahkan dalam 

analisis peta yang akan dihasilakan nanti. Sehingga peta tersebut mempunyai 

skala sedang yang sesuai untuk perencanaan tingkat sedang atau seluas 

Kecamatan. Peta dengan skala 1:25.000 cocok untuk perencanaan tata ruang 

suatu wilayah dengan luasan setingkat Kecamatan. 



Adapun analisis data yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui lokasi jalur hijau di Kecamatan Pati peneliti 

menggunakan analisis deskriptif. Dengan menganalisis hasil dari survey dan 

inventarisasi jalur hijau yang dilakukan selama penelitian maka dapat 

diketahui lokasi-lokasi jalur hijau yang masih tetap ada dan berderet.  

2. Untuk meintrepetasikan hasil penelitian kedalam bentuk peta peneliti 

meggunakan Sistem Informasi Geografis sebagai basis pemetaannya, salah 

satu software yang peneliti gunakan dalam pemetaan adalah software Arc 

View 3.3 . 

a. Memulai Arc View. 

Software Arc View 3.3 yang merupakan sebuah software 

pengolah data spasial. Software ini memiliki berbagai keunggulan yang 

dapat dimanfaatkan dalam pengolahan data spasial, kemampuan dalam 

pengolahan atau editing arc, menerima atau konversi dari data digital 

lain seperti CAD, atau dihubungkan dengan data image seperti format 

.JPG,.TIFF, atau image gerak. 

Untuk memulai penggunaan software Arc View, apnggil program 

ini dari Start Menu. 

• Klik Start. 

• Pilih Program. 



• Pilih ESRI. 

• Pilih Arc View GIS.  

Cara lain adalah dengan cara double klik pada shortcut Arc 

View di desktop. Seperti tampak pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 2. Icon Arc View 3.3. 

 Selanjutnya Arc View akan menanyakan proyek baru atau 

memanggil aproyek ang sudah ada. Pembuatan proyek baru dilakukan 

dengan memilih opsi With a New View, jika memanggil proyek yang 

sudah ada dengan memilih opsi Open an Existing Project. 

 

Sumber : Arc View 3.3 

Gambar 3. Jendela pembuka Arc View. 



 

b. Mempersiapkan View 

Untuk melakukan input data, view harus terlebih dahulu dipersiapkan 

dengan cara: 

• Pilih view pada jendela Project seperti dibawah ini, kemudian 

klik View. 

• Arc View  akan menampilkan sebuah jendela view baru yang 

kosong 

 



 

 

 

 

Sumber : Arc View 3.3 

Gambar 4. Project Window 

Jendela view pada sebelah kanan merupakan area untuk membuat 

sebuah project. Data spasial seperti Peta Jaringan Jalan an Peta 

Administrasi akan ditampilakn pada jendela tersebut. Beberapa 

bagian dari view dapat dilihat pada gambar dibawah ini.  



 

Sumber : Arc View 3.3 

Gambar 5. Project Window 

 

c. Memperluas Format Sumber Data. 

Arc View dapat menerima sumber data dari berbagai data digital 

dengan berbagai sistem kompresi seperti JPEG dan TIFF. Berikut ini 

adalah langkah untuk memperluas ektensi Arc view dalam menerima 

sumber data lain. 

• Dari menu pilh File 

• Pilh Extensions… 

• Arc View akan memunculkan window sebagai berikut: 

View 



 

Sumber : Arc View 3.3 

Gambar 6. Ekstension dalam sub menu File. 

 



Sumber : Arc View 3.3 

Gambar 7. Jendela pilihan format ekstension. 

 

• Turunkan scrollbar untuk mencari format JPEG, beri tanda 

cek dengan cara meng-klik pada pilihan format JPEG 

tersebut. 

• Klik OK. 

Setelah proses tersebut selesai Arc View dapat menerima data 

berformat JPEG sebagai sumber data baru. 

d. Memasukkan Sumber Data. 

Sumber data yang akan dimasukkan ke dalam sebuah proyek Arc 

View akan dianggap sebuah Theme baru. Theme merupakan serangkaian 

kenampakan geografi dalam sebuah View. Untuk membuat theme baru, 

lakukan dengan cara sebagai berikut:  

• Dari menu  utama pilih Arc View, kemudian akan muncul sub 

menu berikut: 



 

Sumber : Arc View 3.3 

Gambar 8. Sub Menu View 

• Pilih Add Theme. 

• Selanjutnya akan muncul jendela sebagai berikut: 

 

Sumber : Arc View 3.3 

Gambar 9. Window Add Theme 

• Masukkan sumber data yang akan dimasukkan (Peta Kecamatan 

Pati.tiff) sebagai theme baru.  

• Setelah memilih sebuah sumber data, klik OK. 



• Arc View akan menampilkan sebuah theme baru pada view. 

 

Sumber : Arc View 3.3 

Gambar 10. View dengan sebuah sumber data hasil scanning. 

• Aktifkan theme tersebut dengan mengklik kotak kecil di depan 

nama theme. 

• Gambar akan dimunculkan pada view sebelah kanan.  

 

e. Digitasi. 

Langkah melakukan digitasi dilakukan dengan menentukan tipe 

feature digitasi sebagai berikut: 

• Pilih View dari menu utama. 

• Pilih New Theme dari sub menu View. 



 

Sumber : Arc View 3.3 

Gambar 11. Jendela Tipe Feature. 

• Dari jendela New Theme pilihlah jenis feature yang dibutuhan. 

Untuk melakukan digitasi titik dipilih tipe Point, untuk membuat 

batas dipilih tipe Line, untuk membuat suatu area dipilih Polygon. 

• Klik OK. 

• Akan muncul jendela sebagai berikut dibawah ini: 

 



Sumber : Arc View 3.3 

Gambar 12. Jendela Lokasi Penyimpanan Theme Baru. 

• Beri nama nama File Name kemudian theme tersebut akan 

disimpan dalam bentuk .shp. Simpan dalam directory sesuai 

lokasi ESRI. 

 

f. Digitasi Coverage Line. 

Pada baris icon terdapat button draw line  yang berfungsi 

untuk menggambarkan sebuah line baru pada view yang dibuat. Saat 

button draw line aktif, maka pointer pada view berubah menjadi tanda+. 

Klik sekali pada ujung garis yang dibuat, klik ganda untuk mengakhiri 

garis yang dibuat. 

Klik Button lain yang dapat digunakan adalah draw line to split 

feature .  Dengan icon ini setiap garis melewati garis lain yang 

melintang akan dianggap sebagai objek baru. Objek garis baru yang 

terbentuk dapat diedit secara terpisah dari objek garis sebelumnya. 



 

Sumber : Arc View 3.3 

Gambar 13. Digitasi dengan menggunakan Draw Line. 

 

g. Digitasi Coverage Area.  

Digitasi coverage area akan menghasilkan theme baru yang 

bertipe feature polygon. Secara otomatis, daerah yang didigitasi akan 

membentuk area dengan simbol warna tertentu. 

Penentuan tipe feature dilakukan seperti langkah yang sudah 

dijelaskan dengan memilih Polygon. 

• Buat Theme baru dengan tipe polygon. 



• Klik draw polygon  

• Klik sekali untuk membuat ujung polygon, klik ganda untuk 

menutup polygon. 

• Sehingga akan muncul polygon dengan warna tertentu. 

 

Sumber : Arc View 3.3 

Gambar 14. Objek Area Draw Polygon. 

  

h. Menampilkan Table Theme. 

Untuk menampilkan table dilakukan dengan terlebih dahulu mengklik 

ikon Open Theme Table . Langkah berikut adalah untuk 

membuka table dari sebuah Theme: 



• Klik Ikon Open Theme Table . Pada awalnya table hanya 

akan memunculkan field Shape atau ID. 

• Dari menu Tabel pilih Start Editting untuk melakukan editing 

terhadap tabel tersebut. 

 

Sumber : Arc View 3.3 

Gambar 15. Data Atribut Jalan Lokal Di Kecamatan Pati. 

 

i. Mengedit tabel 

Editting terhadap sebuah tabel dimulai dari: 

• Pilih Start Editing dari menu tabel. 



• Klik ikon edit dari toolbar. 

• Pilih field yang akan diedit. 

• Isikan nilai field yang akan diedit. 

 

j. Membuat Layout peta. 

Peta yang akan di-layout harus disiapkan dengan baik. Aktifkan 

semua theme yang diperlukan untuk sebuah tampilan layout peta. 

Berikut ini langkah-langkah dalam membuat layout peta: 

• Pilih View yang akan di-layout dari jendela Project. 

• Langkah selanjutnya memilih Layout dari project window seperti 

dalam gambar berikut: 

 

Sumber : Arc View 3.3 

Gambar 16. Jendela Project Window. 

• Pilih Layout, lalu klik dan akan muncul: 

Layout 



 

Sumber : Arc View 3.3 

Gambar 17. Jendela Layout Peta. 

• Agar peta tersebut dapat tercetak sesuai dengan ukuran kertas 

yang ada dan memiliki hasil yang bagus layout peta yang sudah 

jadi di exsport dalam bentuk JPEG. Pada menu File, pilih Export. 

 

Sumber : Arc View 3.3 

Gambar 18. Jendela Layout Peta. 



• Buka gambar yang disimpan dalam format JPEG dalam software 

Adobe Photoshop 6.0. 

• Open file yang disimpan kemudian lakukan print melalui Adobe 

Photoshop 6.0. 

 

k. Menyimpan. 

Hasil digitasi disimpan dalam project Jalur Hijau, penyimpanan 

dilakukan dengan menekan icon  atau melalui menu utama Arc 

View: 

• Klik File dari menu utama. 

• Klik Save Project. 

• Pilih lokasi folder yang diinginkan. 

• Beri nama File Jalur Hijau. 

• Klik OK. 

 

3. Untuk mengetahui prospek jalur hijau di Kecamatan Pati dilakukan analisis 

deskriptif dari hasil penelitian.  



BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

Pada BAB IV ini dideskripsikan tentang aspek hasil penelitian di lapangan dan 

pembahasannya. Aspek utama yang dibahas adalah menyangkut tentang variabel 

penelitian meliputi lokasi, kondisi dan prospek jalur hijau di Kecamatan Pati. 

 

A. Keadaan Umum Daerah Penelitian 

Keadaan umum daerah penelitian menggambarkan kondisi dan situasi di 

daerah penelitian saat dilakukan penelitian. Dari keadaan umum ini dapat 

diketahui gambaran Kecamatan Pati dari aspek fisik dan sosialnya maupun 

dipandang dari segi tujuan penelitian yaitu kondisi jalur hijau di Kecamatan Pati. 

1. Administrasi Kabupaten Pati. 

Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 daerah kabupaten/kota 

di Jawa Tengah, terletak diantara 110˚ 50` - 111˚ 15` Bujur Timur dan 6˚ 25` 

- 7˚ 00` Lintang Selatan. Kabupaten Pati berbatasan dengan laut di sebelah 

utara sampai ke timur, sehingga ini memberi wilayah laut tersendiri bagi 

Kabupaten Pati. Luas wilayah Kabupaten Pati seluas 150.368 Ha yang terdiri 

58.782 lahan sawah dan 91.585 lahan bukan sawah. 

Kecamatan Pati merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten 

Pati, dan merupakan Kota Kabupaten bagi Kabupaten Pati. Kecamatan Pati 

yang terletak di pusat Kabupaten Pati, dan tepatnya terletak di 0 Km dari 
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kota Pati menjadikan Kecamatan Pati sebagai pusat kegiatan dari Kabupaten 

Pati, sebab pusat pemerintahan Kabupaten Pati berada di Kecamatan Pati 

(Lihat Gambar 19. Peta Administrasi Kecamatan Pati). Secara administratif 

Kecamatan Pati berbatasan dengan: 

Batas utara  : Kecamatan Wedarijaksa. 

Batas timur : Kecamatan Juwana. 

Batas selatan : Kecamatan Gabus. 

Batas barat  : Kecamatan Margorejo. 

 Luas wilayah Kecamatan Pati adalah seluas 4.249 Ha. (pembulatan) 

atau kurang lebih 42,49 Km2 yang terdiri dari 2.588 Ha lahan sawah dan 

1.661 Ha lahan bukan sawah. Kecamatan Pati memiliki 29 desa, prosentase 

terbesar yaitu di desa Ngepungrojo dengan prosentase 7,84% dari luas 

keseluruhan Kecamatan Pati atau seluas 333,187 Ha, yang terluas berikutnya 

yaitu desa Sidokerto dengan luas 301,8 Ha atau sebesar 7,1% dari luas 

Kecamatan Pati. Sedangkan desa yang paling sempit adalah desa Pati Wetan 

yang hanya memiliki luas 26,667 Ha atau sebesar 0,63% dari luas 

keseluruhan Kecamatan Pati, desa Pati Wetan ini berada di bawah desa 

Parenggan yang luasnya mempunyai selisih yang sedikit dengan desa Pati 

Wetan yang luasnya 0,68% dari luas Kecamatan Pati atau seluas 26,85 Ha. 

 

 

  





2. Fisiografi Kecamatan Pati. 

a. Iklim. 

Rata-rata curah hujan di Kabupaten Pati di tahun 2003 sebanyak 

1.986 mm dengan 96 hari hujan.  

Iklim curah hujan tahun 2003 Kecamatan Pati sebanyak 572 mm, 

dengan hari hujan 40 hari. Untuk keadaan hujan cukup, sedangkan untuk 

temperatur terendah 24˚C dan temperatur tertinggi 39˚C. Berdasarkan 

curah hujan di wilayah Kabupaten Pati, Kecamatan Pati sendiri memiliki 

tipe iklim (oldeman) D2. 

 

b. Topografi. 

Kecamatan Pati merupakan daerah yang cukup jauh dari pegunungan 

dan juga pantai, sehingga topografinya rata-rata datar. Di Kecamatan Pati 

topografi tertinggi 23 mdpl dan terendah 5 mdpl. 

 

c. Geologi dan jenis tanah. 

Bagian utara terdiri dari tanah red yellow, latosol, aluvial, hidromof, 

dan regosol. Sedangkan bagian selatan terdiri dari tanah aluvial, 

hidromof, dan gramosol. Untuk Kecamatan Pati merupakan tanah red 

yellow mediteran, latosol, aluvial, dan hidromof.  

 



3. Penggunaan Lahan. 
 

Suatu wilayah akan mempergunakan lahan yang dimilikinya dengan 

sebaik-baiknya, agar setiap lahan yang ada pada wilayah tersebut dapat 

dimanfaatkan dengan optimal untuk kesejahteraan masyarakatnya. 

Penggunaan lahan yang sesuai kebutuhan akan memberikan manfaat dan 

tata ruang yang nyaman bagi masyarakat, sebaliknya apabila penggunaan 

lahan tidak berimbang maka akan menjadi tata ruang yang tidak teratur. 

Penggunaan lahan di Kecamatan Pati pada tahun 2003 dibagi menjadi 

2 (dua) yaitu lahan sawah dan lahan bukan sawah. Luas wilayah 

Kecamatan Pati secara keseluruhan adalah seluas 4.249,3 ha. Lahan 

sawah di Kecamatan Pati seluas 2.587,665 ha sedangkan sisanya adalah 

lahan bukan sawah seluas 1.661,635 ha. Lahan sawah di Kecamatan Pati 

lebih luas daripada lahan bukan sawahnya, hal ini dikarenakan pertanian 

merupakan penggunaan lahan yang utama di Kecamatan Pati (BPS 

Kecamatan Pati 2003). 

 

B. Kondisi Jalur Hijau Saat Ini. 

Pada tahun 2003 lalu ada 26 kejadian angin topan di Kabupaten Pati dan 

terdapat 1 (satu) kejadian diantaranya terjadi di Kecamatan Pati (Sumber: 

Kesbang dan Linmas Kabupaten Pati) sehinga merusak atap rumah  penduduk 

dan menumbangkan pohon besar. Termasuk pohon pelindung yang ada di jalur 

hijau juga mengalami kerusakan akibat dari angin besar tersebut. Peristiwa 



tersebut menumbangkan pohon yang memiliki batang tinggi besar, antara lain 

angsana dan beringin, sebab kedua tanaman ini dapat tumbuh besar dan tinggi 

yang memudahkan angin untuk menerpa dan menumbangkan pohon tersebut. 

Pohon yang tumbang akan menimpa apapun yang ada di dekatnya, misalnya 

manusia, kabel listrik, rumah, kendaraan yang diparkir di dekat pohon tersebut 

sehingga akan sangat membahayakan. Untuk mengatasi hal tersebut maka ada 

pohon pelindung yang sengaja dipangkas ataupun ditebang. 

Penghijauan kota yang terakhir dilakukan di Kabupaten Pati adalah pada 

tahun 1994 (Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sub Dinas Pekerjaan Umum). 

Sejak saat itu perawatan yang rutin telah dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan. Kerusakan yang terjadi bisa disebabkan oleh manusia dan juga 

karena alam. Pemangkasan dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

maupun atas inisiatif dari masyarakat sekitar jalur hijau. Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan melakukan pemangkasan dan penebangan terhadap pohon yang 

memiliki batang dan dahan terlalu rimbun termasuk batang pohon yang sudah 

mulai rapuh, pohon yang tua akan ditebang untuk digantikan dengan pohon yang 

baru. Sedangkan pemangkasan dan penebangan yang dilakukan masyarakat 

memiliki beraneka ragam tujuan, baik yang bertujuan keamanan dan keindahan 

sampai pada para pedagang yang bertujuan memakai kawasan jalur hijau untuk 

mencari lokasi menggelar dagangannya. 

Masyarakat yang menebang pohon pelindung dengan tujuan yang sama 

dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan akan membantu mengurangi 



pekerjaan petugas taman. Jalur hijau yang banyak ditebang karena umurnya 

sudah mulai tua terjadi di sepanjang Jalan Pemuda dan Jalan Panglima 

Soedirman sebab di kedua jalan ini paling banyak memiliki angsana sebagai 

pohon pelindung. Namun apabila jalur hijau sudah alihkan fungsinya untuk 

keperluan lain seperti untuk lokasi berdagang, lahan parkir, dan diganti 

bangunan permanent tentu saja akan mengganggu keberadaan jalur hijau sebagai 

pohon peneduh. Jalur hijau di Jalan Ronggowarsito yang banyak berkurang guna 

dijadikan lahan parkir truk, dan didepan Pasar Rogowongso yang sama sekali 

tidak terdapat pohon pelindung dan Pasar Puri yang digunakan untuk lahan 

parkir. 

Di lain pihak masyarakat tetap menyadari manfaat dari pohon pelindung. 

Yang paling banyak terlihat di Kecamatan Pati, pohon pelindung yang rindang 

digunakan sebagai tempat para tukang becak mangkal dan anak-anak sekedar 

berteduh dibawahnya. Jaringan jalan yang terdapat pohon pelindung yang 

rindang akan banyak dilewati para pejalan kaki dibanding jalan yang tidak 

terdapat pohon pelindung. 

Jarak tanam pohon pelindung di jalur hijau di Kecamatan Pati berbeda-beda 

di tiap-tiap ruas jalan. Perhitungan jarak tanam bisa dilakukan dengan rumus: 

 

: 2 

 

Panjang Jalan 

Jumlah tanaman 
Jarak Tanam = 



Menurut jarak tanamnya jalur hijau di Kecamatan Pati dibagi menjadi tiga 

kelas: 

1. Rindang : dengan jarak tanam antara 0-≤4 meter. 

2. Sedang : dengan jarak tanam antara 4-≤8 meter. 

3. Gersang : dengan jarak tanam antara ≥8 meter. 

Kerusakan jalur hijau disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor manusia 

dan faktor alam. Rusaknya jalur hijau disebabkan faktor manusia, memunculkan 

berbagai macam alasan, terutama pengalihan penggunaan lahan jalur hijau untuk 

fungsi lainnya. Jalur hijau yang dialihkan fungsinya guna lahan parkir, lokasi 

dagang dan pohon pelindung yang dianggap menutup pemandangan 

dibelakangnya sehingga dilakukan penebangan bisa dihindari dengan cara yang 

preventif. Penyediaan lahan parkir seharusnya dibebankan pada pengelola 

bangunan yang bersangkutan tanpa mengorbankan jalur hijau. Misalnya di 

kawasan Pasar Rogowongso, dimana banyak pengguna jalan seperti ibu-ibu 

yang justru sangat membutuhkan pohon peneduh, namun di tempat tersebut 

malah hampir tidak ada pohon yang bisa digunakan untuk berteduh. Bisa dengan 

memberi taman di sekitar pasar dan menata para pedagang yang menggelar 

dagangannya dipinggir jalan. 

Tidak semua ruas jalan tampak panas dengan tidak hadirnya jalur hijau, 

masih banyak jalan yang memiliki jalur hijau yang tertata rapi. Jalur hijau di 

jalan Panglima Soedirman, jalan Pemuda, jalan Ahmad Yani, jalan Dr Susanto, 



jalan Dr Sutomo, jalan Diponegoro masih memiliki pohon yang mampu 

memberi keteduhan pengguna jalannya. 

C. Lokasi Jalur Hijau. 

Setelah melakukan penelitian jalur hijau yang ada di Kecamatan Pati 

maka diketahui gambaran umum tentang lokasi jalur hijau yang ada di 

Kecamatan Pati. Jalur hijau merupakan deretan pohon peneduh yang berada 

di badan jalan atau di ruas jalan yang memberi kesan teduh bagi pengguna 

jalannya. Selanjutnya dalam Gambar 20. Peta Jaringan Jalan Kecamatan Pati 

dapat terlihat ruas jalan dan nama jalan. 

Lokasi jalur hijau di Kecamatan Pati sudah melingkup hampir di 

seluruh jaringan jalan di Kecamatan Pati. Lokasi jalur hijau yang memiliki 

pohon yang rimbun dengan jarak tanam 1,5 sampai 3,5 meter terdapat di 

jalan Tondonegoro, jalan Penjawi, jalan Dr Sutomo, jalan Diponegoro, dan 

jalan Pemuda, jalan KH Wahid Hasyim, jalan Dr Susanto. Jalan tersebut 

merupakan daerah perkantoran, pertokoan/swalayan dan merupakan jalan 

propinsi yang banyak dilewati kendaraan pribadi baik dari dalam maupun 

luar kota yang memberi perhatian kepada keberadaan pohon peneduh 

sebagai salah satu unsur keindahan bagi bangunan mereka. 

Jalan yang terlihat gersang terdapat di jalan Kyai Pupus, jalan Mr 

Iskandar dan jalan Rogowongso dengan jarak tanam 8 sampai 42 meter. 

Jalan Ronggowarsito banyak digunakan sebagai lahan parkir truk-truk besar 

dan di jalan tersebut juga terdapat di Kecamatan Pati paling selatan yang 



jarang dilewati pejalan kaki maupun kendaraan pribadi. Sedangkan jalan 

Rogowongso merupakan kawasan pasar dan daerah pecinan dimana letak 

bangunan satu dengan bangunan lainnya berdempetan dan merapat  





dengan badan jalan, ruas jalannya pun digunakan sebagai tempat mangkal 

becak dan tempat parkir pengunjung pasar sebab di pasar Rogowongso ini 

tidak mempunyai tempat parkir sendiri. Jalur hijau yang gersang merupakan 

ruas jalan yang penggunaan jalannya berupa pemukiman, pasar, jalur truk-

truk besar dan  jalur bus antar kota. Sehingga untuk ruas jalan dengan 

penggunaan lahan seperti tersebut jalur hijau dianggap mengurangi ruang 

dan dianggap tidak penting. 

Jalan dengan jalur hijau kerimbunan sedang atau jarak tanamnya 

antara 4 sampai 7 meter banyak terdapat pada jalan-jalan yang melintasi 

pemukiman dan jarang terdapat keramaian kendaraan dan pedagang kaki 

lima (antara lain jalan Jiwonolo, jalan MH Tamrin, jalan Dr Sutomo dan 

lain-lain) sehingga keberadaan jalur hijau tidak terlalu terganggu oleh 

aktifitas manusia. Jalur hijau dengan kerimbunan sedang hanya mendapat 

gangguan dari alam selebihnya faktor lain seperti manusia,  tidak terlalu 

berpengaruh. 

 

1. Jalan Panglima Sudirman. 

Jalan Panglima Sudirman paling banyak memiliki pohon 

pelindung dibanding ruas jalan lainnnya yang ada di Kecamatan Pati. 

Jumlah totalnya mencapai 582 batang pohon, hal ini terjadi sebab jalan 

ini termasuk jalur pantura yang merupakan penghubung antar kota 

maupun antar propinsi. 



Angsana yang paling banyak ditanam disini dengan jumlah 

tanaman 306 batang pohon memberi kesan Kecamatan Pati yang rimbun. 

Dengan 216 batang pohon glodokan tiang memperindah ruas jalan ini 

sebab saat masuk Kecamatan Pati dari arah barat tanaman ini ditanam 

dalam taman pembatas jalur lambat dengan jalur cepat. Tanaman lain 

yang juga menghiasi adalah 39 batang pohon asem londo, dan 21 batang 

pohon kerai payung. 

Jalan Panglima Sudirman merupakan jalan yang paling panjang 

dan terdapat paling banyak pohon peneduh termasuk jalan dengan tonase 

kelas I. Di jalan ini terdapat pohon pelindung paling banyak sebab di 

jalan Panglima Sudirman memiliki panjang jalan mencapai 7.300 meter 

dengan jarak tanam kurang lebih 6 meter dan pada kiri dan kanan sisi 

jalan terdapat pertokoan, perkantoran, sekolah dan tidak terdapat 

pemukiman. Maka banyak ditanam angsana yang mampu tumbuh besar 

dan lebat sehingga memberi rasa nyaman dan teduh bagi pengguna jalan. 

Pada jalan Panglima Sudirman mulai dari sebelah barat Alun-

Alun sampai depan SMAN 1 Pati pohon pelindung yang banyak ditanam 

adalah angsana, dipilih pohon angsana sebab angsana mudah tumbuh dan 

cepat besar. Penampilannya cukup menarik sebagai pohon pelindung. 

Selain alasan di atas, di jalan Panglima Sudirman merupakan 

salah satu jaringan jalan yang menghubungkan arus kendaraan dari luar 

kota pati baik yang dari arah barat Kecamatan Pati ke arah timur atau 



sebaliknya. Sehingga tanaman glodokan banyak ditanam di bagian barat 

jalan Panglima Sudirman ketika memasuki gerbang “Selamat Datang 

Kota Pati”, karena glodokan mampu tumbuh tinggi namun ramping dan 

memberi kesan indah. 

 

2. Jalan Diponegoro. 

Tanjung merupakan tanaman mayoritas yang dijadikan pohon 

pelindung di sepanjang jalan Diponegoro ini. Di jalan ini tanjung 

jumlahnya mencapai 218 batang pohon. Namun disini juga terdapat 4 

batang pohon asem londo. 

Jalan ini merupakan jalan kelas I, atau daya bebannya maksimum 

7 ton dengan panjang jalan 1.100 meter. Jalan Diponegoro dijadikan jalur 

satu arah bagi kendaraan yang masuk ke Kecamatan Pati dan berlaku 

bagi semua kendaraan bermotor. Pohon peneduh banyak dipilih tanaman 

tanjung sebab tanjung dapat hidup lama, mencapai umur ratusan tahun. 

Percabangannya agak rimbun. Jarak tanam jalur hijau kurang lebih 3 

meter. 

Pengggunaan lahan di bahu jalan adalah pemukiman dengan 

memiliki trotoar sebagai pembatas jalan. Lalu lintas pejalan kaki disini 

termasuk ramai. Sehingga perlu pohon yang rindang sebagai peneduh 

para pengguna jalan. 

 



3. Jalan Penjawi. 

Jalan penjawi termasuk jalan dengan tonase kelas II dan panjang 

jalan 1.100 meter. Di jalan Penjawi sepanjang ruas jalannya ditanami 

dengan tanaman tanjung. Tanaman tanjung di ruas jalan ini mencapai 

146 batang pohon. 

Dengan kerimbunan tanaman tanjung yang memiliki kerapatan 

jarak tanam 4 meter termasuk jalur hijau dengan keerimbunan yang 

rindang, dapat memberikan keteduhan bagi pengguna jalan Penjawi yang 

banyak disekitarnya digunakan untuk pemukiman dan memiliki lalu 

lintas pejalan kaki yang ramai. 

 

4. Jalan Jiwonolo. 

Panjang jalannya kurang lebih 400 meter dengan tonase kelas II. 

Tanaman tanjung masih tampak di sepanjang jalan Jiwonolo namun 

jumlahnya hanya mencapai 28 batang pohon. Selain itu, diselingi juga 

dengan tanaman 4 (empat) batang pohon glodokan. Jarak tanam kurang 

lebih 6 meter dan termasuk jalur hijau dengan kerimbunan sedang. 

 

5. Jalan MH. Tamrin. 

Angsana tanaman yang dapat tumbuh besar dan rindang menjadi 

pohon pelindung di ruas jalan MH Tamrin. Tanaman ini berjumlah 18 

batang pohon di jalan MH Tamrin ini. 



Jalan MH Tamrin merupakan jalan dengan tonase kelas II dan 

panjang jalannya 400 meter. Jarak tanam disini sekitar 11 meter dan 

termsuk jalur hijau dengan kerimbunan gersang. 

 

6. Jalan KH. A. Dahlan. 

Jalan ini banyak ditanami pohon pelindung yang tumbuh besar 

diantaranya adalah angsana dan asem londo, dengan jumlah tanaman 

angsana mencapai 22 batang pohon dan 7 (tujuh) batang pohon asem 

londo. Selain tanaman tersebut ada juga 4 (empat) tanaman glodogan. 

Jalan KH. Ahmad Dahlan termasuk jalan dengan tonase Kelas II 

dengan panjang jalan 600 meter dan memiliki jarak tanam kurang lebih 9 

meter, sehingga termasuk jalur hijau dengan kerimbunan gersang. 

 

7. Jalan Rogowongso.  

Di jalan ini termasuk ruas jalan yang gersang, sebab hanya terdapat 

sedikit pohon peneduh yang terlihat menaungi pengguna jalan dengan 

jarak tanam ≥42 meter. Ruas jalan ini memiliki total pohon pelindung 

yang berjumlah 6 batang pohon glodokan. Jalan ini memilki tonase kelas 

II dengan panjang jalan 500 meter. 

Di jalan Rogowongso merupakan daerah pasar yang selalu ramai dan 

penuh dengan pertokoan. Pada sisi jalan tidak terdapat pohon pelindung 

namun banyak digunakan sebagai emperan toko. Selain itu banyak juga 



kendaraan yang parkir di ruas jalan sehingga menambah kesan gersang 

dan panas disiang hari.  

 

8. Jalan Tondonegoro. 

Jalan Tondonegoro di dominasi dengan 36 batang pohon tanjung 

dengan tanaman selingan yaitu angsana dan termasuk 2 batang pohon 

asem londo yang masih tumbuh terawatt dan 5 (lima) angsana. 

Jalan ini memiliki tonase Kelas II dengan panjang jalan 400 

meter dan jarak tanamnya 4,5 meter sehingga termasuk jalur hijau 

dengan kerimbunan sedang. 

 

9. Jalan Kartini. 

Tanjung masih dipilih sebagai pohon pelindung di ruas jalan ini 

yang memiliki jumlah 44 batang pohon tanjung. Tanaman lainnya adalah 

glodokan dan asem londo yang jumlahnya masing-masing 2 (dua) batang 

pohon. 

Jarak tanam kurang lebih 4 meter sehingga termasuk jalur hijau 

yang rimbun, jarak ini diperoleh dari panjang jalannya yang mencapai 

400 meter dengan jumlah pohon 48 batang kemudian dibagi 2. Kelas 

jalan menurut tonase adalah kelas II. 

 



10. Jalan Kyai Saleh. 

Ruas jalan Kyai Saleh juga banyak ditanami tanaman tanjung, 

namun jumlahnya tidak sebanyak di jalan Kartini dan jalan Tondonegoro. 

Jumlah tanaman tanjung di jalan ini adalah 35 batang pohon. Tanaman 8 

(delapan) batang pohon angsana ikut menghiasi bagian jalan ini. Yang 

lain adalah 3 (tiga) batang pohon glodokan dan 4 (empat) batang pohon 

kerai payung. 

Jalan ini termasuk jalan dengan tonase kelas II dengan panjang 

jalan 400 meter. Jarak tanam kurang lebih 4 meter merupakan jalur hijau 

yang rindang. 

 

11. Jalan Dr. Wahidin. 

Dua jenis tanaman mendominasi ruas jalan ini, yaitu tanjung dan 

kerai payung yang masing-masing berjumlah 39 dan 10 batang pohon. 

Jarak tanam disini mencapai 8 (delapan) meter dan termasuk jalur hijau 

dengan kerimbunan sedang. Panjang jalannya 800 meter dengan tonase 

kelas II. 

 

12. Jalan Dr Sutomo. 

Angsana merupakan jenis pohon pelindung tunggal yang ada di 

jalan dr Sutomo ini, sebab tidak ada pohon pelindung lain yang ditanam 

selain 66 batang pohon angsana ini. Dengan panjang jalan 500 meter 



maka dapat diketahui jarak tanam 4 meter dan merupakan jalur hijau 

yang rindang. 

 

13. Jalan Mr Iskandar. 

Jalur hijau disini termasuk ajlur hijau yang gersang. Jalan ini 

memiliki 3 (tiga) jenis variasi tanaman yaitu angsana, glodokan, dan 

asem londo yang semuanya berjumlah 27 batang pohon pelindung. Jarak 

tanam kurang lebih 11 meter dengan panjang jalan 600 meter dan 

termasuk jalan dengan tonase kelas II. 

 

14. Jalan Kol Sunandar. 

Angsana cukup banyak ditanam di jalan Kol Sunandar dengan 

jumlah 454 batang pohon. Namun tanaman glodokan lebih tampak 

mendominasi dengan jumlah 76 batang pohon. Empat batang pohon 

tanjung dan 3 (tiga) batang pohon asem kranji juga menghiasi jalan ini. 

Jarak tanamnya kurang lebih 8 meter termasuk jalur hijau dengan 

kerimbunan sedang. Panjang jalannya mencapai 2.050 meter atau 2 (dua) 

kilometer lebih, dan memiliki tonase kelas jalan II. 

 

15. Jalan KH. Wahid Hasyim. 

Tanjung menjadi tanaman utama di ruas jalan ini dengan 48 

batang pohon cukup untuk meneduhkan para pengguna jalannya. Dengan 



jarak tanam 4 meter, jalur hijau disini merupakan jalur yang rindang. 

Panjang jalannya 400 meter dengan tonase kelas II. 

 

16. Jalan Kamandowo. 

Tanjung, angsana, dan kerai payung merupakan pohon pelindung 

yang ada di ruas jalan ini dengan jumlah semua tanaman tersebut 36 

batang pohon. Jarak tanamnya sekitar 5,5 meter dan termasuk jalur hijau 

dengan kerimbunan sedang. Panjang jalannnya sekitar 400 meter dengan 

tonase kelas II. 

 

17. Jalan Supriyadi. 

Tanaman mayoritas yang ada disini adalah kerai payung dengan 

jumlah 72 batang pohon. Tanaman lain adalah tanjung dan glodokan 

yang jumlahnya masing-masing 8 (delapan) batang pohon dan masing-

masing 3 (tiga) batang pohon untuk tanaman akasia dan angsana. 

Jarak tanamnya sepanjang 5 meter sehingga kerimbunan jalur 

hijaunya termasuk sedang. Panjang jalan 1 (satu) kilometer dengan 

tonase kelas II. 

 

18. Jalan Pemuda. 

Jalan Pemuda memiliki angsana sebagai pohon pelindung dengan 

jumlah yang sangat banyak untuk memberi keteduhan pengguna 



jalannya, jumlah tanaman ini mencapai 220 batang pohon. Selain itu 

masih terdapat tanaman lain yaitu 9 (sembilan) batang pohon tanjung, 2 

(dua) batang pohon asem londo dan masing-masing 5 (lima) batang 

pohon glodokan dan kerai payung. 

Jalan Pemuda merupakan perpanjangan dari jalan Panglima 

Sudirman kearah timur setelah Alun-Alun. Panjang jalannya sepanjang 

9,2 kilometer dengan tonase kelas jalan I. Sehingga pemilihan jenis 

pohon peneduh pun tidak berbeda jauh dengan jalan Panglima Sudirman 

yang didominasi Angsana. Namun kerapatan jarak tanam di jalan 

Pemuda sangat panjang yaitu 18 meter, sebab memiliki panjang jalan 

yang lebih panjang dari jalan lainnya namun panataan jalur hijau 

mengumpul di jalan Pemuda sebelah barat sampai di desa sarirejo, 

selebihnya pohon mulai jarang ditanam. 

 

19. Jalan Dr Susanto. 

Tanjung dengan jumlah 167 batang pohon menjadi tanaman 

tunggal yang ada di ruas jalan ini. Panjang jalannya sekitar 1.200 meter 

dengan tonase kelas II, jarak tanamnya sepanjang 3 meter sehingga 

termasuk jalur hijau yang rimbun. 

 

20. Jalan A. Yani. 



Jalan A. Yani memiliki taman berada di tengah ruas jalan yang 

memisahkan antara jalur kanan dan jalur kiri. Di ruas kanan dan kirinya 

ditanami dengan 246 batang pohon tanjung dan di bagian tamannya 

ditanami dengan 134 batang pohon palem. 

Jalur hijau di Jalan Ahmad Yani tertata rapi dengan adanya taman 

di tengah jalan yang merupakan pemisah antara jalur kiri dan jalur kanan. 

Taman ini di tanami dengan pohon palem. Palem dapat tumbuh dengan 

indah, memiliki daun yang lebar dan batang besar namun tidak bisa 

tumbuh tinggi. Tanaman palem cocok untuk jalan Ahmad Yani yang 

sekitar jalan tersebut merupakan persumahan. Panjang jalannya 900 

meter dan tonase kelas II dengan jarak tanam 3 meter dan termasuk jalur 

hijau yang rindang. 

 

21. Jalan Tentara Pelajar. 

Tanjung, beberapa asem londo dan angsana menjadi pohon 

pelindung yang menghiasi ruas jalan ini dengan jumlah 35 batang pohon. 

Panjang jalannya sepanjang 400 meter dengan tonase kelas II dan 

memiliki jarak tanam jalur hijau kurang lebih 6 meter sehingga termasuk 

jalur hijau dengan kerimbunan sedang. 

 

D. Peta Sebaran Pohon Pelindung. 



Pada peta sebaran pohon pelindung Kecamatan Pati dapat terlihat 

kenampakan jalur hijau yang meliputi hampir semua ruas jalan di Kecamatan 

Pati. Dalam peta tersebut pohon yang rindang diberi simbol dengan lingkaran 

hijau besar dan tanaman yang memiliki kerindangan sedikit dilambangkan 

dengan lingkaran hijau yang lebih kecil (Lihat Gambar 21. Peta Sebaran Pohon 

Kecamatan Pati). 

Pohon yang rindang tampak pada jalan Panglima Soedirman dan jalan 

Pemuda yang didominasi oleh  tanaman angsana. Ada banyak alasan kenapa ruas 

jalan ini ditata lebih rimbun dibanding dengan jalan lain. Kedua jalan ini 

merupakan jalan utama yang dilewati kendaraan dari daerah yang ada di sebelah 

timur Kecamatan Pati ke sebelah barat atau sebaliknya, sehingga tanaman yang 

dipilih akan mempengaruhi penilaian orang yang melewati Kecamatan Pati 

terhadap keindahan jalur hijau. Di peta ada pohon yang ditanam sedikit melebar 

keluar bagian jalan sebab di jalan ini ada taman yang memisahkan ruas jalan di 

jalur lambat dan di jalur cepat sehingga tampak ada pohon yang melebar keluar 

jalan. Pada taman jalan ditanami dengan tanaman bertajuk kecil seperti glodokan 

dan bunga-bungaan, di bagian bahu jalan yang paling pinggir yang berbatasan 

dengan jalur lambat ditanami dengan pohon besar seperti angsana dan asem 

londo. 

Jalan lainnya memiliki jenis pohon yang kurang rindang sehingga 

tampak dalam peta berupa titik-titik hijau kecil. Sebaran pohon bertajuk kecil 

terdapa di ruas jalan yang diprioritaskan memiliki keindahan jalan seperti pada 



jalan Ahmad Yani yang ditanami dengan tanjung dengan palem. Di jalan ini juga 

di beri taman ditenah jalan sehingga di peta tampak rindang dan melebar. 

Setiap titik merupakan perwakilan dari beberapa pohon di lapangan. Satu 

titik hijau besar di peta mewakili 10 pohon besar (angsana, asem londo, beringin, 

kerai payung, akasia) yang ada di lapangan. Sedang satu titik yang  





kecil di peta mewakili 5 pohon kecil (glodokan atau palem). Semakin rapat titik 

yang ada semakin banyak pohon yang ditanam di jalan tersebut, dan sebaliknya. 

Alur penanaman pohon berstruktur paralel, keuntungan dari alur seperti 

ini adalah jumlah  pohon diruas kanan dan kiri bisa berimbang sebab letak pohon 

di ruas satu bisa mengikuti pohon diruas lainnya jika salah ruas terbentur dengan 

bangunan atau jalan. Kerugiannya adalah pohon akan saling berhadapan dan 

saling berebut cahaya matahari. 

 

E. Peta Jalur Hijau. 

Penanaman pohon di jalur hijau tidak semua jalan memiliki jarak tanam yang 

sama ada jalan yang rindang ada yang tidak. Secara umum jalur hijau di 

Kecamatan Pati (Lihat Gambar 22. Peta Jalur Hijau) dibagi menjadi 3 (tiga), 

yaitu: 

1. Jalur Hijau Rindang. 

Jalur hijau rindang adalah jalur hijau yang memiliki kerapatan jarak 

tanam  yang cukup sehingga memberi keteduhan bagi pengguna jalan. 

Dalam peta jalur hijau ini dilambangkan dengan line berwarna hijau dengan 

ketebalan 6 point. Yang termasuk jalan dengan jalur hijau rindang adalah 

jalur hijau dengan jarak tanam antara 0 – 4 meter. 

2. Jalur Hijau Sedang. 

Jalur hijau sedang memiliki kerapatan yang tidak terlalu rapat dan 

tidak terlalu renggang. Jalur hijau sedang dalam peta disimbolkan dengan 







 line warna hijau dengan ketebalan 4 point. Pembagian kelas untuk jalur 

hijau sedang adalah jalur hijau dengan jarak tanam antara ≤4-8 meter. 

3. Jalur Hijau Gersang. 

Adalah jalur hijau dengan jumlah pohon pelindung sedikit sehingga 

memberi kesan panas dan tidak nyaman. Jalur hijau yang gersang 

disimbolkan dengan line berwarna hijau dengan ketebalan line 1 (satu) point. 

Jalur hijau yang gersang adalah jalur hijau dengan jarak tanam yang lebih 

dari 8 meter. 

Jalur hijau di tiap jalan tidak memiliki kerapatan yang sama, dalam satu 

ruas jalan ada yang rindang, ada yang sedang dan ada yang gersang. Hal ini 

disebabkan penggunaan lahan di masing-masing ruas jalan berbeda-beda. Pada 

jalan yang banyak pertokoan, perkantoran, and fasilitas umum jalur hijau tidak 

terlalu terganggu sehingga tampak rindang. Sedangkan jalur hijau di pemukiman 

dan pasar akan mengalami kerusakan dan gersang. 

 

F. Peta Ideal Sebaran Pohon Pelindung 

Peta ideal sebaran pohon pelindung bertujuan memberi saran dalam 

pelaksanaan penanaman jalur hijau. Perbedaan dari peta ideal jalur hijau ini 

dengan jalur hijau yang ada sekarang antara lain, pohon yang besar ditanam pada 

jalan yang dilalui kendaraan besar (truk dan bus) dan ramai dengan pejalan kaki, 

alur tanaman tidak berbentuk paralel lagi namun ber-alur zig-zag atau selang 

seling. (Lihat Gambar 23. Peta Ideal Sebaran Pohon Pelindung Kecamatan Pati). 







Pohon besar ditanam di jalan yang ramai dengan pejalan kaki seperti di jalan 

Panglima Soedirman, jalan Pemuda, jalan Diponegoro, jalan Ronggowarsito, 

jalan Rogowongso, sebab pohon besar lebih banyak memberi fungsi kenyaman 

daripada keindahan. Pohon yang dipilih disarankan adalah jenis pohon yang 

besar dengan batang dan dahan rindang dan pohon tersebut mampu meredam 

kebisingan dengan jarak tanam 5-7 meter. 

Bagian ruas jalan dengan lalulintas kendaraan pribadi (bukan bus dan 

truk) dan tidak terlalu padat lalulintas pejalan kakinya bisa ditanami pohon 

dengan kerindangan sedikit namun memberi kesan keindahan, misal cemara, 

glodokan, palem, flamboyan, dan lain-lain. Pemilihan tanaman bisa tanaman 

yang menghasilkan bunga sehingga menambah estetika jalan tersebut. 

Penataan alur tanaman yang zig-zag atau selang-seling akan menambah 

kesan teduh dan juga akan menguntung tanaman itu sendiri, sebab dengan alur 

selang-seling tanaman bisa memberikan keteduhan yang saling mengisi di kedua 

ruas jalan. Selain itu tanaman yang besar dan tinggi bisa mendapat cahaya 

matahari yang maksimal tanpa berebut dengan cahaya yang ada dengan pohon 

yang berseberangan dengannya. 

 

G. Prospek Jalur Hijau di Kecamatan Pati 

 Jalur hijau memberi rasa nyaman dan dapat memberi keteduhan bagi 

pengguna jalan, untuk itu keberadaan jalur hijau perlu dijaga dan dirawat 

sehingga anak cucu kita dapat menikmati kehijauan alam dalam lingkungan Kota 



Pati. Rasa nyaman dalam kehidupan kota yang dinamis dan sibuk sangat penting 

artinya bagi penduduk kota yang sibuk dengan aktivitas ekonomi mereka, maka 

tidak jarang dalam kehidupan penduduk kota banyak yang mengalami depresi 

pekerjaan atau masalah-masalah kota lainnya.  

Perawatan jalur hijau di Kecamatan Pati mendapat oleh Pemerintah Daerah 

Pati agar keberadaannya tetap tegak dalam menghiasi kota pati dengan hijau 

daunnya. Dalam perawatan pohon pelindung ini dengan cara penyiraman 

tanaman-tanaman baik yang merupakan jalur hijau maupun taman dan hutan 

kota di wilayah Kecamatan Pati. Tiap hari kerja mulai dari pukul 08.00 WIB 

petugas yang merawat jalur hijau ini melakukan penyiraman dengan 

menggunakan mobil tangki air yang khusus membawa air untuk menyirami 

tanaman-tanaman di sepanjang jalur hijau di Kecamatan Pati. 

Ketika musim penghujan yang disertai angin kencang di Kecamatan Pati, 

pohon-pohon dengan cabang yang lebar dan terlalu tinggi yang sekiranya 

membahayakan pejalan kaki atau bangunan yang ada di dekatnya akan dilakukan 

pemangkasan yaitu memotong dan mengurangi cabang-cabang pohon tersebut 

sehingga tidak terlalu banyak menerima terpaan angin. Pohon-pohon ini tidak 

akan dirobohkan jika batang-batangnya masih kuat dan kokoh, namun 

sebaliknya jika batangnya sudah rapuh dan dapat membahayakan pengguna 

jalannya maka akan dilakukan penebangan dengan dibarengi dengan penanaman 

bibit baru untuk menggantikan pohon yang tumbang tadi. 



Ada kalanya suatu pohon akan meranggas atau menggugurkan daunnya. 

Proses ini adalah alami, sebab untuk mengurangi penguapan akibat sinar 

matahari pohon harus mengurangi jumlah daunnya atau bahkan tidak terdapat 

daun lagi. Maka dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan akan membersihkan 

daun-daun yang berguguran tadi di sepanjang jalur hijau hal ini bisa berlangsung 

berminggu-minggu. Jika hal ini tidak dilakukan maka jalur hijau akan terkesan 

kotor akibat rontokan daun dari pohon-pohon yang meranggas tadi. 

Perawatan juga dilakukan dengan memberi pembatas antara jalan, jalur 

hijau dengan trotoar. Sehingga jalur hijau itu tidak tergusur keberadaannya oleh 

pihak yang menginginkan lahan baik untuk usaha maupun untuk hal ilegal 

lainnya, misalnya pedagang kaki lima. Perawatan jalur hijau dengan mengecat 

pohon dengan warna putih di tengah batangnya adalah salah satu cara agar para 

khalayak umum tahu bahwa pohon tersebut merupakan pohon pelindung. 

Dari cara pemerintah dan masyarakat Kecamatan Pati menanggapi 

keberadaan jalur hijau peneliti menyimpulkan prospek jalur hijau kedepan akan 

terus membaik dan dapat terjaga hingga pohon pelindung tua dan digantikan lagi 

dengan pohon pelindung yang baru.   



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisis dan pembahasan tentang jalur hijau di Kecamatan Pati 

dapat diambil kesimpulan bahwa; 

1. Jenis tanah di Kecamatan Pati adalah tanah red yellow mediteran, latosol, 

aluvial, dan hidromof. 

2. Jalur hijau di Kecamatan Pati terjadi kerusakan karena 2 faktor, yaitu 

faktor manusia dan faktor alam. 

3. Lokasi jalur hijau di Kecamatan Pati sudah melingkup hampir semua 

jalan yang ada di Kecamatan Pati namun juga ada bagian jalan yang 

memang tidak terdapat jalur hijau. 

4. Penanaman pohon pelindung tidak bisa begitu saja memberikan jenis 

pohon yang dianggap indah, namun juga harus memperhatikan aspek 

kesehatan dan kondisi pohon tersebut dari berbagai musim.  

5. Secara umum jalur hijau di Kecamatan Pati dibagi menjadi tiga 

berdasarkan jarak tanamnya, yaitu jalur hijau yang rindang, jalur hijau 

yang sedang dan jalur hijau yang gersang. 

6. Alur penanaman jalur hijau yang ada sekarang ber-alur paralel atau 

sejajar. 



7. Prospek jalur hijau di Kecamatan Pati akan berjalan dengan baik dan 

akan terus ada selama perawatan yang masih terus dilakukan sekarang.  

B. Saran 

1. Penghijauan kota yang dikembangkan sebaiknya mengacu pada fungsi jalur 

hijau yang memberi keteduhan bagi pengguna jalan selain memperhatikan 

jalur hijau sebagai tanaman penghias yang memberi kesan estetika. Sehingga 

dari jalur hijau dapat tercipta iklim mikro yang nyaman bagi pengguna jalan 

terutama pejalan kaki. 

2. Penanaman pohon jalur hijau bisa dengan alur yang berselang-seling atau 

zig-zag. 
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Data Base Jalur Hijau di Kecamatan Pati 

ID Nama Jalan Panjang Jalan (m) Klasifikasi Jalan 
Kelas 
Jalan 

1 Jalan Panglima Sudirman 7.30 Jalan Kolektor Kelas II 
2 Jalan Pemuda 20.80 Jalan Kolektor Kelas I 
3 Jalan  Tunggul Wulung 0.40 Jalan Lokal Kelas I 
4 Jalan Jend A. Yani 0.90 Jalan Lokal Kelas II 
5 Jalan Tentara Pelajar 0.40 Jalan Lokal Kelas II 
6 Jalan Kembang Joyo 1.60 Jalan Lokal Kelas I 
7 Jalan Ki Juru Mertani 0.40 Jalan Lokal Kelas I 
8 Jalan Roro Mendut 0.60 Jalan Lokal Kelas I 
9 Jalan Kyai Pupus 1.00 Jalan Lokal Kelas I 

10 Jalan Ronggowarsito 0.80 Jalan Lokal Kelas I 
11 Jalan Ki Ageng Selo 0.90 Jalan Lokal Kelas I 
12 Jalan KH A. Dahlan 0.60 Jalan Lokal Kelas II 
13 Jalan Dr Sutomo 0.50 Jalan Lokal Kelas I 
14 Jalan Mr Iskandar 0.60 Jalan Lokal Kelas I 
15 Jalan Hos Cokroaminoto 1.60 Jalan Lokal Kelas I 
16 Jalan Kartini 0.40 Jalan Lokal Kelas II 
17 Jalan Sunan Muria 0.40 Jalan Lokal Kelas II 
18 Jalan AKBP Agil Kusuma 0.50 Jalan Lokal Kelas II 
19 Jalan Kol Sugiono 1.10 Jalan Lokal Kelas II 
20 Jalan Panunggulan 0.60 Jalan Lokal Kelas I 
21 Jalan Syeh Jangkung 1.20 Jalan Lokal Kelas I 
22 Jalan MH Tamrin 0.40 Jalan Lokal Kelas II 
23 Jalan Rogowongso 0.50 Jalan Lokal Kelas II 
24 Jalan KH Wahid Hasyim 0.40 Jalan Lokal Kelas II 
25 Jalan Supriyadi 1.00 Jalan Lokal Kelas II 
26 Jalan Jiwonolo 0.40 Jalan Lokal Kelas II 
27 Jalan Tondonegoro 0.40 Jalan Lokal Kelas II 
28 Jalan Dr Wahidin 0.80 Jalan Lokal Kelas II 
29 Jalan Kamandowo 0.40 Jalan Lokal Kelas II 
30 Jalan Kyai Saleh 0.40 Jalan Lokal Kelas II 
31 Jalan Penjawi 1.10 Jalan Lokal Kelas II 
32 Jalan Dr Susanto 1.20 Jalan Lokal Kelas II 



33 Jalan Diponegoro 1.10 Jalan Lokal Kelas I 
34 Jalan Sunan Kalijogo 1.00 Jalan Lokal Kelas II 
35 Jalan Kol Sunandar 2.05 Jalan Lokal Kelas II 

 



 

Data Base Jalur Hijau di Kecamatan Pati (Lanjutan) 

ID Jenis Tanaman ΣPohon 

Jarak 
Tanam 

(m) Klasifikasi
1 Angsana, Asem Londo, Kerai Payung, Glodokan 618 5.9 Rindang 
2 Tanjung, Angsana, Asem Londo, Glodokan. 241 4.6 Sedang 
3 Glodokan. 73 2.7 Rindang 
4 Tanjung, Palem. 380 1.2 Rindang 
5 Tanjung, Angsana, Asem Londo. 38 5.3 Sedang 
6 Asem Londo 162 4.9 Sedang 
7 Angsana, Randu 12 16.7 Gersang 
8 Angsana. 31 9.7 Gersang 
9 Angsana, Randu 33 15.2 Gersang 

10 Angsana 42 9.5 Gersang 
11 Tanjung 21 21.4 Gersang 
12 Angsana, Asem londo. 18 16.7 Gersang 
13 Angsana 76 3.3 Rindang 
14 Angsana, Glodokan, Asem Londo, Kerai Payung. 29 10.3 Gersang 
15 Angsana. 81 9.9 Gersang 
16 Tanjung, Asem Londo, Angsana 48 4.2 Sedang 
17 Angsana, Glodokan, Asem Londo. 66 3.0 Rindang 
18 Angsana, Glodokan. 98 2.6 Rindang 
19 Angsana, Asem Londo. 112 4.9 Sedang 
20 Kerai Payung. 58 5.2 Sedang 
21 Tanjung. 166 3.6 Rindang 
22 Angsana. 29 6.9 Gersang 
23 Glodokan 6 41.7 Gersang 
24 Tanjung 62 3.2 Rindang 

25 
Tanjung, Angsana, Kerai Payung, Akasia, 
Glodokan. 119 4.2 Sedang 

26 Tanjung, Glodokan 41 4.9 Sedang 
27 Tanjung, Glodokan, Asem Londo 60 3.3 Rindang 
28 Tanjung, Kerai Payung 60 6.7 Sedang 
29 Tanjung, Kerai Payung, Angsana 45 4.4 Sedang 
30 Tanjung, Angsana, Asem Londo, Kerai Payung. 50 4.0 Rindang 



31 Tanjung. 146 3.8 Rindang 
32 Tanjung. 167 3.6 Rindang 
33 Tanjung, Asem Londo, Kerai Payung, Glodokan. 227 2.4 Rindang 
34 Asem Londo, Glodokan. 89 5.6 Sedang 
35 Tanjung, Angsana, Asem Londo, Glodokan. 142 7.2 Sedang 



Lampiran 4 

Instrumen Penelitian 

Jalur Hijau Kecamatan Pati 

 

№ Nama Jalan 

Panjang 

jalan 

(Km) 

Jenis Tanaman 
Jumlah 

Tanaman 

Kerimbunan 

(per Meter) 

1 Jalan Panglima 

Soedirman. 

7,3 - Angsana. 

- Asem Londo. 

- Kerai Payung. 

- Glodokan. 

306 

39 

21 

216 

6 m 

 

2 Jalan Pangeran 

Diponegoro. 

1,1 - Tanjung 

- Asem Londo 

218 

4 

3 m 

3 Jalan Penjawi 1,1 - Tanjung.  146 4 m 

4 Jalan Jiwonolo 0,4 - Tanjung.  

- Glodokan 

28 

4 

6 m 

5 Jalan MH Tamrin 0,4 - Angsana. 18 11 m 

6 Jalan KH A Dahlan 0,6 - Angsana 

- Asem Londo 

- Glodokan 

22 

7 

4 

9 m 

7 Jalan Rogowongso 0,5 - Glodokan 6 42 m 



 
8 Jalan Tondonegoro 0,4 - Tanjung 

- Asem Londo 

- Angsana 

36 

2 

5 

4,5 m 

9 Jalan Kartini 0,4 - Tanjung 

- Glodokan 

- Asem Londo 

44 

2 

2 

4 m 

10 Jalan Kyai Saleh 0,4 - Tanjung 

- Glodokan 

- Angsana 

- Kerai Payung 

35 

3 

8 

4 

4 m 

11 Jalan Dr Wahidin 0,8 - Tanjung 

- Kerai Payung 

39 

10 

8 m 

12 Jalan Dr Sutomo 0,5 - Angsana 66 4 m 

13 Jalan Mr Iskandar 0,6 - Angsana 

- Glodokan 

- Asem Londo 

6 

14 

7 

11 m 

14 Jalan Kol Sunandar 2,05 - Angsana 

- Glodokan 

- Tanjung. 

- Asem Londo 

45 

76 

4 

3 

8 m 



15 Jalan KH Wahid Hasyim 0,4 - Tanjung 48 4 m 

16 Jalan Kamandowo 0,4 - Tanjung 

- Angsana 

- Kerai Payung 

29 

5 

2 

5,5 m 

17 Jalan Supriyadi 1,0 - Kerai Payung 

- Tanjung 

- Akasia 

- Angsana 

- Glodokan 

72 

8 

3 

3 

8 

5 m 

18 Jalan Pemuda 9,2 - Angsana 

- Tanjung 

- Asem Londo 

- Glodokan 

- Kerai Payung 

220 

9 

2 

5 

5 

18 m 

19 Jalan Dr Susanto 1,2 - Tanjung 167 3 m 

20 Jalan A Yani 0,9 - Palem 

- Tanjung 

134 

246 

1,5 m 

21 Jalan Tentara Pelajar 0,4 - Tanjung 

- Asem Londo 

- Angsana 

30 

2 

3 

6 m 

 



Gambar Daerah Penelitian 

 

 
 
 

 

Gambar 1. Pohon Angsana yang di pangkas batangnya  
di ruas Jalan Panglima Sudirman 

Gambar 2. Tanaman Glodokan Tiang di Jalan Diponegoro 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

Gambar 3. Pohon pelindung dengan tanaman pendek 
Di Jalan Dr Sutomo. 

Gambar 4. Jalan tanpa pohon pelindung (Gersang) 
Di Jalan Ki Juru Mertani 


