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ABSTRAK 

 Benito Kurniawan, 2010. Pemetaan Jalur Hijau Di Kecamatan Pedurungan 
Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Tugas Akhir Survei dan Pemetaan 
Wilayah Jurusan Geografi Universitas Negeri Semarang.  
Kata Kunci: Pemetaan, Jaur Hijau, Sistem Informasi Geografis 
 Pengertian pembangunan atau development terkandung tiga unsur: perubahan, 
tujuan, dan potensi. Perubahan yang dimaksudkan disini adalah adanya kemajuan dari 
kondisi yang kurang memuaskan kedalam 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 tercapai 
kesejahteraan dan juga memberi rasa nyaman dan kesan indah bagi kota tersebut. 
    Penyusunan Tugas Akir ini berlokasi di Kecamatan 
Pedurungan. Menggunakan metode observasi, yaitu pengumpulan data dan peta, 
pengumpulan data diperoleh dari survey lapangan sedangkan peta diperoleh dari 
dinas instansi terkait. Survey dilakukan dengan penelitian langsung ke lokasi 
penelitian, yaitu dengan cara mengecek langsung keadaan yang sebenarnya di lokasi 
penelitian. Menentukan titik koordinat dan menentukan jumlah pohon pada tiap-tiap 
jalur hijau di Kecamatan Pedurungan dengan menggunakan GPS (Global 
Possitioning System). Dari hasil pengumpulan data, ceking lapangan, pengolahan data 
dan editing peta, diolah dengan menggunakan software arcview 3.3.  
 Penelitian ini menghasilkan beberapa peta yaitu Peta Administrasi Kecamtan 
Pedurungan, Peta Jaringan Jalan Kecamatan Pedurungan, dan Peta Sebaran Jalur 
Hijau Kecamatan Pedurungan. Sebaran jalur hijau yang ada di Kecamatan 
Pedurungan tersebar diberbagai jalan yang ada di Kecamatan Pedurungan yang 
meliputi Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Majapahit, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan 
Tlogosari, dan Jalan Tlogosari Timun Raya.   Dari hasil pemetaan jalur 
hijau di Kecamatan Pedurungan diharapkan perhatian dari pemerintah setempat untuk 
perbaikan jalur hijau pada Jalan Majapahit yang salah satu sisinya masih jarang 
tertanam pohon jati meranggas dibandingkan pada sisi sebelahnya yang teratur dan 
rindang, sehingga jalur hijau tersebut dapat difungsikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Pembangunan daerah yang dilaksanakan di Indonesia pada dasarnya 

melalui berbagai program pelita menyangkut alam dan manusia itu sendiri. 

pengertian pembangunan atau development terkandung tiga unsur: perubahan, 

tujuan, dan potensi. Perubahan yang dimaksudkan disini adalah adanya kemajuan 

dari kondisi yang kurang memuaskan kedalam 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 tercapai kesejahteraan. Unsur yang terakhir adalah potensi, 

menyangkut dana dan daya yang terdapat dalam masyarakat untuk digunakan 

dalam pembangunan.  

 Keberadaan peta dari waktu ke waktu dirasa semakin diperlukan diberbagai 

kalangan baik oleh kalangan perencanaan wilayah, pendidikan, ilmuan, 

administrasi, dan sebagainya (Juhadi dan Dewi Liesnoor, 2001: 1). Melalui Tugas 

Akhir ini akan ditampilkan informasi yang terkait dengan keberadaan dan kondisi 

jalur hijau di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, serta memetakan dengan 

bentuk yang lebih menarik yaitu dengan dalam bentuk peta berbasis SIG. 
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 Upaya membangun diperlukan analisis potensi wilayah Kecamatan 

Pedurungan, seperti jaringan jalan, jaringan telekomunikasi, sumber daya 

penduduk, sumber daya alam, dan lain-lain. Perencanaan pembangunan terutama 

dalam hal interaksi dengan daerah lain diperlukan suatu sarana yang dapat 

menghubungkan Kecamatan Pedurungan dengan wilayah terdekatnya, terutama 

jaringan jalan. 

           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. 

 Pengembangan jaringan jalan di Kecamatan Pedurungan, 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 mengorbankan pepohonan jalur 

hijau.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PEMETAAN  JALUR  HIJAU DI KECAMATAN 
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PEDURUNGAN MENGGUNAKAN SIG (SISTEM INFORMASI 

GEOGRAFIS)”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Mempermudah pembaca dalam memahami isi dan memperoleh   gambaran 

dari obyek yang di teliti beberapa istilah yang disajikan adalah.  

1.   Pemetaan 

Pemetaan berasal dari kata “Peta” yang merupakan suatu respresentasi 

atau gambaran unsur-unsur atau kenampakan-kenampakan abstrak yang ada 

kaitanya 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, pembuatan peta (KBBI, 

1986:678). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pemetaan adalah 

gambaran tentang jalur hijau di Kecamatan Pedurungan yang digambarkan 

dalam bidang datar dan diskalakan.  

 2.   Jalan 

Jalan merupakan transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, 

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi 

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

dibawah permukaan tanah dan atau cair, serta diatas permukaan air kecuali 
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jalan kereta api, jalan lari dan jalan kabel (UU No. 38 Tahun 2004 tentang 

jalan) 

Jalan yang dimaksud adalah jalan kelas lokal dan jalan kolektor yang 

meliputi jalan kelas I (satu) sampai kelas III (tiga). Jalan kolektor adalah 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. 

 3.   Jalur Hijau 

Jalur hijau adalah penghijauan di jalan umum biasanya berbentuk 

penanaman 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 

disepanjang ruas jalan. 

Dalam penelitian ini pengertian jalur hijau adalah pohon yang ditanam 

di kawasan jalan dan kawasan lainnya di sepanjang jalan di Kecamatan 

Pedurungan 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. Pohon yang dimaksud 

dalam pemetaan jalur hijau ini adalah Jati Mranggas, Pohon Angsana, dan 

Pohon Gloadokan.Tanaman tersebut memiliki kelebihan dari jenis tanaman 
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lain. Fungsi lain sebagai tempat peneduh tanaman tersebut juga berfungsi 

sebagai penetralisir atau mengurangi polusi udara. 

      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 meneliti guna dalam mengolah data pemetaan jalur hijau.   

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:  

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

hijau? 

2. Bagaimana distribusi penyebaran tanaman perindang jalur hijau di 

Kecamatan  Pedurungan 
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D. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan 

a.   Pemetaan  pola jaringan jalan, terutama yang termasuk jalan lokal dan jalan 

kolektor dari Peta Jaringan Jalan yang ada di Kecamatan Pedurungan Kota 

Semarang 

b. Memetakan jalur hijau di Kecamatan Pedurungan. 

     2.  Manfaat 

               a . Manfaat Teoritis  

 Sebagai bahan pembanding antara teori citra satelit Quickbird   yang 

diperoleh dibangku kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya di 

lapangan. Untuk penerapan ilmu dari survei dan pemetaan wilayah di 

dalam perkuliahan terutama dalam pemanfaatan Citra Satelit Quickbird 

dalam pemetaan jalur hijau di Kecamatan Pedurungan. 

        b. Manfaat Praktis  

          b.1. Memberikan masukkan kepada Pemerintah Daerah Kota Semarang  

tentang tata ruang jalur hijau di Kecamatan Pedurungan. 

       b.2. Menginformasikan tentang jalur hijau kepada masyarakat di Kecamatan 

Pedurungan.  
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E. Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Sistematika penulisan tugas akhir disusun dengan tujuan agar pokok-

pokok permasalahan yang dibatasi dapat urut dan terarah. Secara garis besar 

tugas akhir ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu bagian awal, bagian isi, dan 

bagian akhir.  

Bagian awal penulisan tugas akhir berisi tentang halaman judul, 

halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman 

motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar, dan daftar lampiran. Bagian isi terdiri dari 5 bab yaitu: 

 BAB I Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Permasalahan, 

Penegasan Istilah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian. 

BAB II  Landasan Teori berisi Pemetaan, Jalur Hijau, Peta Rupabumi, 

Sistem Informasi Geografis. 

BAB III Metode Penelitian berisi Pendekatan Penelitian, Obyek 

Penelitian, Bahan dan Alat, Jenis Data, Metode Pengumpulan 

Data,  dan Analisa Data. 

BAB IV   Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meliputi Peta 

Distribusi Jalur Hijau di Kecamatan Pedurungan. 

BAB V Penutup berisi kesimpulan dan saran. 

Bagian akhir penulisan tugas akhir berisi tentang daftar pustaka dan 

lampiran.  
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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 suata representasi atau gambaran unsure-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 adalah tahapan yang harus di lakukan dalam pembuatan peta 

dari pengumpulan data, dilanjutkan dengan pengolahan data, dan menyajikan data 

dalam bentuk peta (Juhadi dan Setyowati, DL, 2001:58). 

Proses pemetaan adalah tahapan yang harus dilakukan dalam pembuatan 

peta. Langkah awal pemetaan yang dilakukan yaitu pengumpulan data, 

dilanjutkan dengan pengolahan data, dan penyajian data dalam bentuk peta. Pada 

dunia nyata (real word) terdapat beragam data, berupa data mentah (raw data) 

(Juhadi dan Setyowati, DL, 2001:58).  

Dengan kalimat sedehana, pengertian peta merupakan pengecilan dari 

permukaan bumi atau benda angkasa yang digambarkan pada bidang datar, 

dengan mengunakan ukuran, simbol dan system generasial (penyerderhanaan). 
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Pemetaan sendiri merupakan proses, cara, perbuatan pembuatan peta (KBBI, 

1986:678). 

Peta menggambarkan fenomena goegrafikal dalam wujud yang diperkecil 

dan mempunyai kegunaan yang luas apabila didesain dengan tujuan khusus.  

Kegunaan Peta antara lain: 

a. Kepentingan Pelaporan (recording) 

b. Peragaan (displaying) 

c. Analisis (analysing) 

d. 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 peneltian, atau dalam mempelajari berbagai 

fenomena yang berkaitan dalam kehidupan manusia. Menurut isinya, peta jalur 

hijau Kecamatan Pedurungan 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 1:25000. 

Langkah-langkah berikut adalah pengolahan data jalur hijau secara 

komputerisasi dengan menggunakan perangkat lunak. Perangkat lunak yang 
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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 penggunaan memperoleh informasi tentang peta 

yang dimaksud. Peta yang telah diedit dan melalui proses layout telah siap untuk 

dilakukan printout atau dicetak (eko Budianto,2002). 

Komponen peta tematik merupakan informasi tepi peta (Juhadi dan Dewi 

Liesnoor, 2001 : 18-36) meliputi beberapa hal, yaitu sebagai berikut. 

a.  Judul Peta 

Judul peta pada peta tematik berbeda dengan judul peta pada peta 

rupabumi. Judul peta tematik harus memuat 3 (3) hal yaitu sebagai berikut. 

1. Tema Peta 

2. Nama Lokasi Wilayah 

3. Tahun Pembuatan Peta. 

        b. Skala Peta 

Skala adalah perbandingan jarak antara dua titik di peta dengan jarak 

sebenarnya dari dua titik di peta. 

        c. Orientasi Peta Tematik 
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Orientasi peta tematik adalah suatu tanda petunjuk arah peta, bukan arah 

mata anginya. 

        d. Garis Tepi Peta Tematik 

Garis tepi peta atau garis bingkai peta merupakan garis yang membatasi 

informasi peta tematik. 

        e. Nama Pembuat Peta Tematik 

Informasi ini berada di luar garis tepi peta terluar, yang diletakkan pada 

bagian luar peta perbatasan dengan garis tepi peta terluar. 

        f. Koordinat Peta Tematik 

Koordinat pada peta tematik merupakan salah satu unsur penting karena 

menunjukkan lokasi absolute di bola bumi. Koordinat dalam peta tematik 

dapat digunakan dengan 2 (dua) cara, yaitu : Koordinat lintang dan bujur dan 

Koordinat X dan Y atau dikenal dengan system UTM, menggunakan 

pedoman pada koordinat Universal Transverse Mercator. 

        g. Sumber Peta Tematik 

Sumber peta harus dicantumkan pada peta tematik karena berdasarkan 

sumber peta dapat diketahui kebenaran peta tematik yang dibuat. 

        h. Legenda Peta Tematik 

Legenda peta berisi tentang keterangan symbol, tanda, atau singkatan yang 

dipergunakan pada peta. 

         i. Inset Peta Tematik 
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Ada 2 (dua) macam jenis inset peta yaitu ; Inset perbesaran peta dan Inset 

lokasi wilayah. 

 

B. Jalur Hijau 

 Jalur hijau adalah penghijauan di jalan umum biasanya berbentuk 

penanaman 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 untuk pejalan kaki juga 

sebagai tempat penanaman pohon peneduh yang memberi kesan nyaman dan 

teduh bagi pengguna jalannya.  

a. Jalur hijau juga bisa disebut pohon pelindung yang ditanam dikawasan 

jalan dan kawasan lainya yang meliputi jalan dan taman. Di sepanjang 

jalan yang masih mempengaruhi iklim mikro pada ruas jalan.  

Taman  

Merupakan sebuah areal yang berisikan komponen material keras dan 

lunak yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja direncanakan 

dan dibuat oleh manusia dalam kegunaanya sebagai tempat penyegar dalam 

dan luar ruangan.  

Pertamanan lebih spesifik karena menyangkut aspek estetika atau 

keindahan dan penataan ruang sehingga memiliki fungsi dalam 

keberadaannya (http://id.wikipedia.org/wiki/Taman). 
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Taman atau tanaman memiliki peranan penting dalam jalur hijau, 

Sebagai penyegar serta jenis tanaman-tanaman tertentu seperti pohon 

angasana, glodokan, dan jati mranggas dapat menyerap karbondioksida yang 

dihasilkan dari gas pembuangan kendaraan bermotor yang dapat 

menyebabkan polusi udara. 

C. Peta Rupa Bumi 

Peta Rupabumi adalah Peta topografi dititikberatkan pada unsur-unsur 

alam asli (sungai, kota/desa, garis kontour, titik tinggi) dan peta rupabumi ini 

termasuk kedalam peta dasar.  

Di Indonesia peta dasar dibuat dan ditetapkan oleh Badan Koordinasi 

Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL).  Sedang peta-peta tematik 

dibuat berdasarkan peta dasar oleh instansi yang berkepentingan (Departemen 

Kehutanan, Departemen Pertambangan dan Energi, Badan Pertanahan Nasional, 

Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, dll): 

Simbol dapat berupa simbol titik, simbol garis dan simbol luasan/area. Simbol 

titik secara kualitatif dapat berupa titik tinggi, base kamp atau pemukiman, 

sedangkan secara kuantitatif dapat berupa titik triangulasi (primer, sekunder, 

tersier), atau kota (ibukota provinsi, kabupaten, kecamatan).  

Simbol garis, secara kualitatif dapat berupa sungai, jalan, batas, garis 

kontour, dan secara kuantitatif dapat berupa jalan (induk, cabang) atau sungai dan 

anak sungai.  Sedangkan simbol luasan/area secara kualitatif dapat berupa hutan, 

kebun atau rawa, dan secara kuantitatif dapat berupa hutan (rapat, sedang, jarang). 
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Simbol sering dikombinasikan dengan warna, notasi dan arsir.  

Suatu titik, tempat atau wilayah dipermukaan bumi dapat diketahui letak atau 

posisinya (disebut posisi geografis atau sering disebut letak astronomis) yang 

dinyatakan dengan koordinat geografis. ebagai contoh, secara astronomis 

Indonesia terletak di antara6° 08’ LU - 11° 15’ LS dan 94° 45’ BT - 141° 05’ BT. 

Koordinat geografis ditentukan oleh perpotongan dua garis lengkung bumi yaitu 

garis bujur / meridian / longitude dengan garis lintang / paralel / latitude.  Satuan 

koordinat geografis adalah derajat (°), menit (‘) dan detik (“).   Satu derajat sama 

dengan 60 menit dan satu menit sama dengan 60 detik. Meridian 0 atau meridian 

pertama (prime meridian) dimulai dari kutub Utara sampai ke kutub Selatan 

melalui Greenwich Observatory-London-Inggris.  Sedangkan paralel 0 adalah 

Ekuator / katulistiwa. Dari meridian 0 kearah timur (-180°) disebut Bujur Timur 

dan kearah Barat (+180°) disebut Bujur Barat.  Dari Ekuator kearah Utara (0 – 

90°) disebut Lintang Utara dan kearah Selatan (0 -90°) disebut Lintang Selatan. 

Untuk koordinat bidang datar/proyeksi, digunakan sistim koordinat Cartesian 

(koordinat planar)  

Selanjutnya, berdasarkan skalanya, lazim dipahami umum  ada 5 (lima) 

macam, yaitu :Peta Kadaster, skala 1 : 100 s/d 1 : 5.000 biasa dipakai 

menggambar peta-peta tanah dan peta dalam sertifikat tanah; 

1. Peta Skala Besar, skala 1 : 5.000 s/d  1 : 250.000 biasa untuk menggambar 

wilayah yang relatif sempit  seperti kelurahan, kecamatan dan seterusnya; 
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2. Peta Skala Sedang, skala 1 : 250.000 s/d  1 : 500.000 biasa untuk 

menggambar wilayah yang agak luas seperti wilayah propinsi dan seterusnya; 

3. Peta Skala Kecil,  skala 1 : 500.000 s/d  1 : 1.000.000 biasa untuk 

menggambar wilayah yang cukup luas seperti wilayah negara dan seterusnya; 

4. Peta Skala Lebih Kecil, skala lebih kecil dari 1 : 1.000.000 biasa untuk 

menggambar kelompok negaraatau benua dan dunia. 

D. Sistem Informasi Geografis (SIG) 

“Pemetaan merupakan suatu proses, cara, perbuatan membuat peta (KBBI, 

1989:678)”. Ada berbagai definisi tentang peta, “secara umum peta adalah suatu 

representasi atau gambaran unsur-unsur atau kenampakan-kenampakan abstrak 

yang dipilih dari permukaan bumi atau yang ada kaitanya dengan permukaan 

bumi atau benda-benda angkasa, dan umumnya digambarkan pada suatu bidang 

datar dan diperkecil atau diskalakan (ICA, 1973).” “Dengan kalimat sederhana 

peta adalah pengecilan dari permukaan bumi atau benda angkasa yang digambar 

pada bidang datar, dengan menggunakan ukuran, symbol, dan sistem generalisasi 

(penyederhanaan) (Juhadi dan Setyowati, DL, 2001:2).” 

Kegunaan peta antara lain : 

a. Untuk keperluan pelaporan (recording) 

b. Peragaan (displaying) 

c. Analisis (analyzing) 
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d. Pemahaman dalam interaksi (interelation) dari objek atau kenampakan secara 

keuangan (spasial relationship) (Sinaga, 1992). 

Sebagai alat bantu, peta mempunyai peranan penting bagi manusia 

terutama dalam melakukan pengamatan lapangan, laporan penelitian, atau dalam 

mempelajari berbagai fenomena yang berkaitan dengan kehidupan manusia 

(Juhadi dan Setyowati, DL, 2001:3).’’Data-data yang dapat dibuat peta adalah 

data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, serta data tersebut mempunyai lokasi 

atau ruang yang jelas. Data yang bersifat kuantitatif dapat diwujudkan dalam 

bentuk diagram atau symbol peta yang mencerminkan nilai atau jumlah. 

Sedangkan data kualitatif merupakan suatu data mengenai fenomena-fenomena 

sosial sebagai mana adanya. 

1. Pengertian Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Proses pemetaan sekarang ini dapat dilakukan menggunakan komputer 

berbasis SIG. Penggunaan SIG meningkat tajam sejak tahun 1980-an. 

Peningkatan pemakaian sistem ini terjadi di kalangan pemerintah, militer, 

akademis, atau bisnis terutama di negara-negara maju. Perkembangan 

teknologi digital sangat besar peranannya dalam perkembangan penggunaan 

SIG dalam berbagai bidang, hal ini dikarenakan teknologi SIG banyak 

mendasarkan pada teknologi digital sebagai alat analisis (Budiyanto Eko, 

2002:2) 

SIG merupakan sebuah sistem yang saling berangkaian satu dengan 

yang lain. BAKOSURTANAL menjabarkan SIG sebagai kumpulan yang 
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terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, 

dan personel yang didesain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, 

memanipulasi, menganalisis dan menampilkan semua informasi yang 

bereferensi geografi. Dengan demikian basis analisis dari SIG adalah data 

spasial dalam bentuk digital yang diperoleh melalui satelit atau data lain yang 

telah terdigitasi. 

SIG terdapat berbagai peran dari berbagai unsur, baik untuk manusia 

sebagai ahli dan sekaligus operator, perangkat alat (lunak/keras) maupun 

objek permasalahan. Sistem ini memanfaatkan perangkat keras dan lunak 

komputer untuk melakukan pengolahan data seperti: 

1) Perolehan dan verifikasi 

2) Kompilasi 

3) Penyajian 

4) Pembaruan dan perubahan 

5) Manajemen dan pertukaran 

6) Manipulasi 

7) Penyajian 

8) Analisis  

2. Data SIG 

Data SIG berupa data digital yang berformat raster dan vector. Data 

raster adalah semua data yang didapat dari hasil scanning data lain yang 

belum dalam vector, sedangkan data vector adalah data-data digital atau data 
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lain yang diubah kedalam bentuk digital dan telah dilengkapi dengan data 

objek atau informasi objek. Vector menyimpan data digitaldalam bentuk 

rangkaian koordinat (x,y). Titik disimpan sebagai sepasang angka koordinat 

dan poligon sebagai rangkaian koordinat yang membentuk garis tertutup. 

Resolusi dari data vector tergantung dari jumlah titik yang membentuk garis. 

Raster menyatakan data grafis dalam bentuk rangkaian bujur sangkar yang 

disimpan sebagai pasangan angka, titik dinyatakan dalam suatu grid. 

Sumber data digital dapat berupa citra satelit atau data foto udara 

digital serta foto udara yang terdigitasi (scanning). Data lain dapat berupa peta 

dasar terdigitasi. Metode digitasi dapat dilakukan secara manual dengan alat 

digitizer atau menggunakan perangkat lunak dengan teknik digitasi. Perangkat 

lunak yang dapat digunakan untuk digitasi ini misalnya Auto CAD, R2V, Arc 

View. Perangkat keras yang dapat digunakan sebagai alat Bantu digitasi 

adalah scanner. 

Ada lima metode perolehan data digital yang dikenal saat ini yaitu: 

1) Digitasi peta-peta yang ada dengan menggunakan digitizer. 

2) Scanning peta. 

3) Produksi peta foto digital. 

4) Masukan manual dari koordinat terkomputasi dan perhitungan. 

5) Transfer dari sumber data digital. 

Ketiga metode pertama yang menghasilkan data digital dari peta dasar 

dapat dibagi dalam tiga tahap yaitu: 
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1) Penyimpanan 

2) Digitasi atau pelarikan (scanning) 

3) Editing 

 

3. Cara Mengolah Data SIG 

Prinsip pengolahan data dalam SIG secara sederhana dapat 

digambarkan dengan cara overlay beberapa peta warna. Dalam pengolahan 

data digital SIG, masing-masing satuan pemetaan memiliki bobot tertentu. 

Pembobotan ini dilakukan dengan scoring atau pengharkatan. Perbaikan 

(editing) data raster seringkali dilakukan untuk menyempurnakan hasil dan 

visualisasi. Hal itu dilakukan dengan cara mengedit feature dari suatu theme. 

Mode edit yang aktif dari sebuah theme ditandai dengan adanya kotak strip 

pada tombol aktivasi theme.  

Langkah untuk mengaktifkan sebuah theme adalah sebagai berikut:  

a) Pilih ikon pointer  

b) Pilih theme yang akan diedit pada daftar isi project  

c) Pilih theme dari menu  

d) Pilih star editing  

Pada daftar isi View terdapat kotak strip pada kotak cek theme yang 

diaktifkan. Kotak strip ini menunjukkan bahwa theme tersebut siap untuk 

diedit pada feature. Sesudah perbaikan (editing) telah selesai dilakukan 
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simpanlah dengan cara mengklik ikon save atau dengan pilih theme pada sub 

menu kemudian pilih stop editing klik yes.  

 

4. Proyek (Project) Arc View Dalam SIG 

Arc View merupakan software pengolah data spasial yang memiliki 

berbagai keunggulan yang dapat dimanfaatkan oleh kalangan pengolah data 

spasial. Untuk memulai penggunaan software Arc View, klik ganda pada 

shortcut pada Arc View didesktop. Selanjutnya Arc View akan menayangkan 

membuat obyek baru atau memanggil projek yang sudah ada. Pembuatan 

projek baru dilakukan dengan memilih opsi with a new view. Jika telah 

terdapat projek yang akan diolah lebih lanjut pilih open excisting project. 

Hasil pengolahan data spasial dalam Arc View disimpan dalam sebuah project 

dengan ekstensi APR. Seluruh isi dari project tersebut saling berkait, namun 

masing-masing isi mempunyai fungsi dan peran yang berbeda. Berikut 

disajikan fungsi isi masing-masing projek sebagai berikut:  

a).  View (View) 

View berfungsi untuk mempersiapkan data spasial dari peta yang 

akan dibuat atau diolah. Dari view ini dapat dilakukan input data dengan 

digitasi atau pengolahan (editing) data spasial.  

b).  Tabel (Table) 

Tabel merupakan data atribut dari data spasial. Data atribut ini 

digunakan sebagai dasar analisis dari data spasial. 
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c).  Grafik (Chart) 

Grafik merupakan alat penyaji data yang efektif. Grafik dalam 

program ini berfungsi sebagai alat analisis yang baik terhadap sebuah 

fenomena. Arc View memiliki variasi grafik yang beraneka ragam. 

Masing-masing grafik tersebut memiliki sifat atau karakteristik terhadap 

tipe data yang disajikan.  

d).  Layout 

Layout merupakan tempat mengatur tata letak dan rancangan dari 

peta akhir. Dalam layout ini dilakukan penambahan berbagai simbol, 

label, dan atribut lainnya. 

5. Cara Kerja SIG 

Cara kerja SIG diawali dengan kegiatan survei lapangan. Dimana dari 

kegiatan survei lapangan akan diperoleh kenyataan-kenyataan yang ada di 

lapangan (Physical reality). Dari physical reality akan diperoleh real word 

models yang menjelaskan konsep-konsep mengenai model dunia nyata, entity, 

relasi, model data dan representasi grafis dari obyek spasial yang digunakan 

dalam SIG. Real word models tersebut akan dibuat ke dalam model data 

spasial yang berupa raster (koordinat, resolusi,, dan format) dan vector 

(konsep-konsep titik, garis, dan polygon) yang kemudian akan dimasukkan 

dalam database sehingga akan menghasilkan keluaran berupa maps/ report.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survei, yaitu jenis penelitian yang mengadakan pengamatan secara langsung 

dilapangan terhadap obyek penelitian jalur hijau yang ada di Kecamatan 

Pedurungan. Selanjutnya dalam penelitian ini akan diperoleh suatu hasil pemetaan 

dari jalur hijau yang ada di Kecamatan Pedurungan untuk mengetahui letak jalur 

hijau dan kondisi dari pohon jalur hijau tersebut. 

 

B. Obyek Kegiatan 

Obyek penelitian dalam tugas akhir ini adalah jaringan jalan yang ada di 

Kecamatan Pedurungan dengan mengamati lokasi-lokasi dan kondisi pohon pada 

jalur hijau di Kecamatan Pedurungan. 

 

C. Bahan dan Alat 

1. Bahan 

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan penelitian adalah: 

a. Peta Jaringan Jalan Kecamatan Pedurungan 

b. Peta Rupa Bumi Kecamatan Pedurungan 
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c. Data Monografi Kecamatan Pedurungan 

d. Data Panjang Jalan Kecamatan Pedurungan 

2. Alat 

Penelitian ini alat yang digunakan adalah: 

 a. Perangkat keras, meliputi: computer, scanner, dan printer 

b. Perangkat lunak, meliputi: Peta RBI Kecamatan Pedurungan, arc view 

     3.3 

 c. Meteran 

 d. Alat Bantu lainnya seperti kamera 

 

D. Jenis Data 

1.   Data Primer 

Mengetahui lokasi dan kepadatan jalur hijau di Kecamatan 

Pedurungan dilakukan melalui data primer yaitu: 

a. Survei langsung atau mengamati secara langsung keadaan    dilapangan. 

b. Melakukan inventarisasi jumlah dan kondisi pohon peneduh yang ada 

dilapangan. 

c. menggunakan peta pembanding yaitu berupa peta citra satelit Kecamatan 

Pedurungan, Peta Rupabumi Kecamatan pedurungan, Peta Jaringan Jalan 

Kecamatan Pedurungan sebagai acuan. 

2.   Data Sekunder 
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a.   Keadaan umum Kecamatan Pedurngan tentang: Jaringan jalan yang   ada 

di Kecamatan Pedurungan; kelas jalan sesuai dengan daya beban tiap ruas 

jalan. 

 

 b.   Keadaan jalur hijau di Kecamatan Pedurungan: Jalur hijau yang ada di  

      Kecamatan Pedurungan; hasil penelitian sehubungan dengan jalur hijau  

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

hijau yang ada di Kecamatan Pedurungan.  

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1.  Dokumentasi 

     Melihat hasil pemetaan jalur hijau yang sudah ada sebelumnya, antara lain  

     Peta Jaringan Jalan, Peta Kawasan Hijau, Peta Tata Ruang Kecamatan   

Pedurungan 

2.  Observasi 

 Mengamati keadaan langsung lapangan untuk mengamati lokasi jalur hijau   

      yang terdapat di Kecamatan Pedurungan 

3.  Pengukuran 

     Metode ini digunakan untuk mendapatkan data primer berupa pengamatan   

data pengamatan vegetasi baik menurut sebaran, jenis, dan komposisi 

dilakukan pengukuran dan pengamatan pada titik pengukuran yang telah 

ditentukan. 
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4.  Interpretasi Peta 

Mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi  obyek 

dan menilai arti penting objek tersebut. Jadi didalam interpretasi citra, 

penafsir mengkaji citra dan berupaya mengenali objek melalui tahapan 

kegiatan yaitu deteksi, identifikasi, dan analisis. 

5. Tahapan Pemetaan 

Tahapan pemetaan dalam pembuatan Peta Jalur Hijau yaitu dengan cara 

melakukan scan peta RBI Kecamatan Pedurungan, dan peta jaringan jalan. 

Langkah selanjutnya yaitu melakukan deliniasi peta jaringan jalan. Setelah itu 

dilakukan cek lapangan untuk mengetahui kondisi langsung jalur hijau yang 

ada di kecamatan Pedurungan. Langkah selanjutnya yaitu melakukan revisi 

peta. Revisi peta ini dilakukan guna mengetahui adnya penanaman pohon-

pohon seperti jati mranggas, glodokan, dan angsana yang sebelumnya belum 

ada pada suatu jalan menjadi ada. Setelah itu melakukan layout peta dan hasil 

akhir yang didapat yaitu peta jalur hijau.  
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F. Diagram Alir 

 

       Gambar 1. Kegiatan Pemetaan Jalur Hijau 

 

 

 

 

Peta RBI Kecamatan Pedurungan Skala 1: 25.000 
(Format Raster, JPEG) 

Digitasi Jaringan Jalan 
kecamatan Pedurngan 

Register & Transform 

Survei 
Lapangan 

Pemetaan Jalur Hijau Kecamatan Pedurungan 

Peta Jalur Hijau Kecamatan 
Pedurungan 

Pengukuran Koordinat Lokasi 
Pohon Menggunakan GPS 
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G.   Metode Pemetaan Dengan SIG 

Pemetaan SIG dilakukan setelah pengolahan data hasil penelitian selesai. 

Hasil Penelitian diolah atau diproses dengan menggunakan software Arc View 

3.3, karena software ini dapat digunakan untuk pengolahan dan analisis data 

spasial dan melakukan digitasi peta. 

Adapun analisis data yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui distribusi jalur hijau di Kecamatan Pedurungan peneliti  

menggunakan analisis deskriptif. Dengan menganalisis hasil dari survey dan 

inventarisasi jalur hijau yang dilakukan selama penelitian maka dapat 

diketahui distribusi jalur hijau yang masih tetap ada dan berderet. 

2.  Mengintrepetasi hasil penelitian kedalam bentuk peta peneliti menggunakan 

Sistem Informasi Geografissebagai basis pemetaannya. 

a. Memulai Arc View 3.3 

  Software Arc View merupakan 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. 

  Memulai penggunaan software Arc View 3.3, panggil progam ini dari 

Start Menu. 
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o Klik Start 

o Pilih Program 

o Pilih ESRI 

o Pilih Arc View 3.3 

Cara lain adalah dengan cara double klik pada shortcut Arc View  

     di desktop. 

  

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 2. Membuka Arc View 3.3 

Selanjutnya Arc View akan menanyakan project baru atau memanggil 

project yang sudah ada. Pembuatan project baru dilakukan dengan 

memilih opsi With a New View, jika memanggil project yang sudah ada 

dengan memilih opsi Open an Existing Project. 
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     Gambar 3. Jendela Arc View 

 

b. Mempersiapkan View 

 Untuk dapat melakukan input data, view harus dipersiapkan terlebih 

dahulu dengan cara: 

o Pilih view pada jendela project seperti dibawah ini kemudian klik View. 

o Arc View akan menampilkan sebuah jendela view baru yang kosong 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 4. Project Window 
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 Jendela view pada sebelah kanan merupakan area untuk membuat 

sebuah project. Data spasial seperti peta jaringan jalan, peta administrasi 

akan ditampilkan pada jendela tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 5. Project Window 

 

c. 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-langkah untuk memperluas ekstensi Arc View dalam 

menerima sumber data lain: 

� Menu File 

� Pilih Extensions 
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        Gambar 6. Jendela Extensions 

  d. Memasukan Sumber Data 

Sumber data yang akan dimasukan ke dalam sebuah project Arc  View 

akan dianggap sebuah Theme baru. Theme merupakan serangkaian 

kenampakan geografi dalam sebuah View. Untuk membuat Theme baru, 

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

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

berikut 

 

 

 

 

 

 

                                             Gambar 7. Sub Menu View 
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o  Pilih Add Theme 

o  Selanjutnya akan muncul jendela sebagai berikut 

 

 

 

 

 

  Gambar 8. Window Add Theme 

o  Masukkan sumber data yang akan dimasukan (Peta Penggunaan 

Lahan, Peta Jaringan Jalan Kota Semarang) 

o  Klik Ok 

o  Arc View akan menampilkan sebuah theme baru pada View 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 9. View dengan sebuah sumber data 

 



 

 33 
 

o  Aktifkan theme tersebut dengan mengklik kotak kecil didepan nama 

theme 

o  Gambar akan dimunculkan pada view sebelah kanan 

e.  Digitasi Peta 

Langkah melakukan digitasi dilakukan dengan menentukan tipe  

feature digitasi sebagai berikut: 

� Pilih view dari menu utama 

� Pilih New Theme dari sub menu view 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 10. Jendela type feature 

� Dari jendela new theme pilihlah jenis feature yang dibutuhkan. Untuk 

melakukan digitasi titik dipilih tipe Point, untuk membuat batas 

dipilih tipe line, untuk membuat suatu area dipilih Poligon.  

� Klik Ok 

� Akan muncul jendela sebagai berikut 
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  Gambar 11. Jendela Lokasi Penyimpanan Theme Baru 

�  Beri nama File Name kemudian theme tersebut akan disimpan dalam 

bentuk shp, simpan dalam directory sesuai lokasi ESRI. 

 

f.  Menampilkan Table Theme 

Untuk menampilkan table theme 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 table pilih Start Editing untuk melakukan editing terhadap 

tabel tersebut. 
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  Gambar 12. Data Atribut Jalan Lokal Di Kecamatan Pedurungan 

g.  Membuat Layout Peta 

Peta yang akan dilayout 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 dilayout dari jendela project 

� Langkah selanjutnya memilih layout dari project window seperti 

dalam gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 13. Jendela Project Window 
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� Pilih layout, lalu klik dan akan muncul 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 14. 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 

export dalm bentuk WMF, pada menu file pilih export 

 

 

 

 

 

 

               Gambar 15. Jendela Layout Peta 

� Buka gambar yang disimpan dalam format WMF. 
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h.  Menyimpan 

Hasil digitasi disimpan dalam project Jalur Hijau (file name 

Pedurungan). Penyimpanan dilakukan dengan menekan icon         atau 

melalui menu utama Arc View:  

� Klik file dari menu utama 

� Klik save project 

� Pilih lokasi folder yang terlebih dahulu telah dibuat 

� Klik Ok 

 

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

deskriptif dari hasil penelitian 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Kecamatan Pedurungan  

     1.   Letak Administratif 

Kecamatan Pedurungan terletak diantara 110° 27' 54" Bujur Timur dan 

7° 0' 33" Lintang Selatan. Secara Administratif, Kecamatan Pedurungan 

merupakan salah satu Kecamatan di wilayah Kota Semarang. Wilayah 

Kecamatan Pedurungan dibatasi oleh: Sebelah Utara : Kecamatan Genuk, 

Sebelah Selatan : Kecamatan Tembalang,  Sebelah Timur : Kecamatan 

Demak, Sebelah Barat : Kecamatan Gayamsari. 

Luas wilayah Kecamatan Pedurungan adalah 2.072 Ha, atau kurang 

lebih 20,72 km2 yang terdiri dari 71.32 Ha tanah sawah dan 2.000,69 Ha lahan 

bukan sawah. Terbagi dalam 12 Kelurahan, yaitu Kelurahan Gemah, 

Kelurahan Pedurungan Kidul, Kelurahan Plamongansari, Kelurahan 

Penggaron Kidul, Kelurahan Pedurungan Lor, Kelurahan Tlogomulyo, 

Kelurahan PedurunganTengah, Kelurahan Palebon, Kelurahan Kalicari, 

Kelurahan TlogosariKulon, Kelurahan Tlogosari Wetan, Kelurahan 

Muktiharjo Kidul. Dari Luas Kecamatan Pedurungan, yansg paling luas 

wilayahnya yaitu Kelurahan Tlogosari Kulon 278.50 Ha, luas wilayah 

Kelurahan yang paling sempit adalah Kelurahan Kalicari dengan luas wilayah 

80 Ha.  
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      2.   Penggunaan Lahan 

Suatu wilayah akan mempergunakan lahan yang dimilikinya dengan 

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

dimanfaatkasn dengan optimal untuk kesejahteraan masyarakatnya. 

Penggunaan lahan yang sesuai dengan 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 Pedurungan tahun 2008 dibagi 

menjadi 2 (dua) yaitu tanah sawah dan tanah bukan sawah.Luas wilayah 

Kecamatan Pedurungan adalah 2.072 Ha. Tanah sawah di Kecamatan 

Pedurungan sangat sempit hanya 80 Ha saja, Sedangkan tanah bukan sawah 

lebih banyak yaitu sekitar 2.000,69 Ha, karena merupakan pusat dari ibukota 

sehingga banyak penggunaan lahan yang dimanfaatkan sebagai pmukiman 

penduduk. (BPS Kecamatan Pedurungan 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 40 
 

 



 

 41 
 

B. Hasil Kegiatan 

 1.   Pemetaan Jaringan Jalan 

 Jaringan jalan yang ada di Kecamatan Pedurungan terdiri dari jalan 

kolektor, jalan arteri, dan Jalan lokal. Jalan kolektor di Kecamatan 

Pedurungan berlokasi di Jalan Majapahit, jalan arteri berlokasi di Jalan 

Soekarno-Hatta, dan jalan lokal berlokasi di Jalan Wolter Monginsidi, Jalan 

Tlogosari, dan Jalan Tlogosari Timun Raya. Nama-nama jalan tersebut 

merupakan lokasi dimana terdapat pohon-pohon yang merupakan jalur hijau 

di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. 

Tidak semua jaringan jalan di Kecamatan pedurungan memiliki jalur 

hijau. Kecamatan Pedurungan yang merupakan pusat kota semarang lebih 

banyak terdapat permukiman dibandingkan pohon-pohon yang justru 

memiliki fungsi lindung.  

 2.   Pemetaan Jalur Hijau 

Jalur hijau yang ada di Kecamatan Pedurungan, maka diketahui gambaran 

umum tentang lokasi jalur hijau yang ada di Kecamatan Pedurungan. Jalur 

hijau merupakan deretan pohon peneduh yang berada di badan jalan atau 

diruas jalan yang memberi kesan teduh bagi para pengguna jalannya. 

Lokasi jalur hijau di Kecamatan Pedurungan sudah melingkup hampir 

diseluruh jaringan jalan di Kecamatan Pedurungan. Lokasi jalur hijau yang 

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

terdapat di jalan Supriyadi, jalan Soekarno Hatta, jalan Tlogosari, jalan Wolter 
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Monginsidi, jalan Tlogosari Timun Raya, jalan Majapahit. Jalan tersebut 

merupakan jalan utama yang didalamnya terdapat perkantoran, sarana umum, 

dan merupakan jalan arteri dan kolektor 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. 
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1. Jalan Supriyadi 

Pohon Angsana merupakan tanaman mayoritas yang dijadikan 

pohon pelindung di sepanjang Jalan Supriyadi ini. Jalan Supriyadi 

merupakan jalur penghubung antara jalan Soekarno-Hatta dan jalan 

Majapahit. 

  Penggunaan di bahu jalan adalah permukiman dengan memiliki 

trotoar sebagai pembatas jalan. Lalu lintas pejalan kaki disini termasuk 

ramai. Sehingga perlu pohon yang rindang sebagai peneduh para pengguna 

jalan. Jalan ini hanya bisa dilalui kendaraan seperti mobil, sepeda motor, 

sepeda, sedangkan untuk truk hanya beberapa saja yang beratnya < 4500 

kg. 

 

2. Jalan Soekarno Hatta 

Jalan ini merupakan jalan kelas I, atau daya bebanya maksimum 7 

ton dengan panjang 3.492 meter. Jalan Soekarno-Hatta dijadikan jalur dua 

arah bagi kendaraan yang akan masuk ke Kecamatan Pedurungan dan 

Kecamatan Gayamsari. Di tepi jalan ditanam pohon angsana dengan jarak 

4 meter setiap pohon. Dan di tengah-tengah jalur sebagai pembatas jalan di 

tanami tanaman Glodokan, tanaman ini ditanam dengan jarak tanam 3 

meter setiap pohonnya. Jalan Soekarno-Hatta dapat dilalui segala macam 

jenis kendaraan karena jalan yang lebar serta kondisi aspal yang bagus 

seperti truk kontainer, truk gandeng, mobil, bus, sepeda motor. 
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3. Jalan Tlogosari 

Tanaman Angsana masih tampak disepanjang jalan Tlogosari. 

Dengan panjang jalan 497 meter dan merupakan jalan kelas II. Selain itu, 

diselingi juga dengan tanaman 3-4 batang pohon glodokan. Jarak tanam  6 

meter. Jalan Tlogosari merupakan jalan kelas II dimana jalan ini hanya 

dapat dilalui kendaraan yang memiliki berat <4500 kg seperti mobil, truck 

kecil, sepeda motor, dan sepeda. 

 

4. Jalan Wolter Monginsidi 

Jati Meranggas yang tumbuh besar dan rindang menjadi pohon 

pelindung di ruas jalan Wolter Monginsidi. Jalan Woter Monginsidi 

termasuk kedalam kelas jalan II yaitu jalan lokal. Jarak tanam tanaman jati 

meranggas di jalan Wolter Monginsidi sekitar 4 meter. Tanaman Jati 

meranggas yang terdapat di jalan Wolter Monginsidi memiliki fungsi yang 

sangat penting bagi penyerapan karbon dioksida serta mengurangi polusi 

udara yang diakibatkan oleh volume kendaraan yang berlalulalang di jalan 

Wolter Monginsidi. Jalan Wolter Monginsidi merupakan jalan kelas II 

dimana jalan ini hanya dapat dilalui kendaraan yang memiliki berat <4500 

kg seperti mobil, truck kecil, sepeda motor, dan sepeda. 
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5. Jalan Tlogosari Timun Raya 

Jalan ini banyak ditanami pohon pelindung yang tumbuh besar 

yaitu tanaman angsana tepatnya di sekitar pingir kali Tlogosari yang 

memiliki fungsi sebagai serapan air tanah agar tidak terjadi banjir juga 

sebagai penyerapan karbon dioksida. Jalan Tlogosari Timun Raya 

termasuk jalan dengan kelas jalan lokal atau jalan kelas II, dengan panjang  

600 meter. Jalan Tlogosari Timun Raya merupakan jalan kelas II dimana 

jalan ini hanya dapat dilalui kendaraan yang memiliki berat <4500 kg 

seperti mobil, truck kecil, sepeda motor, dan sepeda. 

 

6. Jalan Majapahit 

Jalan ini merupakan jalan kelas I, yang menghubungkan antara 

kota Semarang dan Kabupaten Demak. Di sepangjang jalan di tanami 

pohon Jati Meranggas yang berjarak 4 meter setiap pohon. 

Di jalan Majapahit merupakan daerah yang selalu ramai dan penuh 

dengan pertokoan, gedung perkantoran, rumah sakit, dll. Namun sayang 

sekali pada salah satu sisi jalan masih terdapat pohon yang kering dan 

jarak tanam yang agak jauh, sehingga menimbulkan kesan gersang dan 

panas pada siang hari. Jalan Majapahit dapat dilalui segala macam jenis 

kendaraan karena jalan yang lebar serta kondisi aspal yang bagus seperti 

truk kontainer, truk gandeng, mobil, bus, sepeda motor. Jalan Majapahit 

merupakan jalan utama menuju pintu masuk tol.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Jalur Hijau di 

Kecamatan Pedurungan terdapat 3 jenis pohon, antara lain sebagai berikut: 

a. Pohon Jati Meranggas 

b. Pohon Angsana, dan 

c. Pohon Glodokan 

Pohon Jati Meranggas terdapat pada Jalan Majapahit dan Jalan 

Wolter Moninsidi, sedangkan pohon angsana terdapat pada Jalan 

Tlogosari, Jalan Tlogosari Timun Raya, Jalan Supriyadi, dan Jalan 

Soekarno-Hatta. Dan Pohon Glodokan hanya terdapat pada Jalan 

Soekarno-Hatta, yang ditanam pada tangah-tangah ruas jalan.  

 

B. Saran  

Diharapkan perhatian dari pemerintah setempat untuk perbaikan 

jalur hijau pada Jalan Majapahit yang pada salah satu sisi masih jarang 

tertanam Pohon Jati Meranggas dibandingkan pada sisi sebelahnya yang 

teratur dan rindang, sehingga jalur hiaju tersebut dapat difungsikan. 
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