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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Udara merupakan media lingkungan yang menjadi kebutuhan dasar 

manusia. Kebijakan Pembangunan Kesehatan Indonesia tahun 2010 menjadi 

langkah awal sebagai program mengendalikan pencemaran udara dan menjadi 

salah satu dari sepuluh program unggulan pemerintah. Perkembangan suatu 

negara, bangsa, daerah dan atau wilayah berjalan seiring dengan perkembangan 

jumlah penduduk, ekonomi, industri dan transportasi yang kemudian akan 

mendorong meningkatnya pencemaran-pencemaran yang terjadi.  

Kota Surakarta merupakan Kota Provinsi Jawa Tengah yang berfungsi 

sebagai pusat kegiatan perdagangan, jasa, pendidikan, pariwisata, transportasi, 

dan industri. Kota Surakarta yang terletak dipertemuan antara Jalur Selatan Jawa 

dan Jalur Semarang-Madiun mempunyai posisi yang strategis sebagai kota transit. 

Berbagai kegiatan berkembang pesat pada jalur tersebut mulai dari permukiman, 

pertokoan, perdagangan dan berbagai kegiatan perekonomian lainnya. Fasiltas-

fasilitas pendukung sarana dan prasarana telah ikut ditingkatkan kualitas dan 

kuantitasnya seperti bandara udara, kreta api, terminal, jalan, jembatan dan 

kendaraan umum. Kegiatan perekonomian yang semakin kompleks diiringi oleh 

pertambahan jumlah penduduk berakibat perkembangan fisik Kota Surakarta yang 

semakin maju.  

Sebagai akibat dari perkembangan fisik kota adalah perkembangan 

permukiman yang semakin cepat dan tidak terkendali di bagian kota. Hal tersebut 

menyebabkan kebutuhan ruang ikut meningkat untuk mengakomodasi 

kepentingan penduduk yang tinggal di kota, sedangkan luas perkotaan terbatas. 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 luas wilayah Kota 

Surakarta seluas 44,04 km² dengan jumlah penduduk mencapai 586.978 jiwa dan 

kepadatannya 13.328 jiwa/km
2
. Secara administratif Kota Surakarta terbagi 
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menjadi 5 kecamatan antara lain Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, 

Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Jebres, dan Kecamatan Banjarsari. Berikut 

Tabel 1.1 menunjukkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat kepadatan 

tiap kecamatan. 

Tabel 1.1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Kepadatan Tiap 

Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2013 

 

Kecamatan 

Luas Wilayah 

(Km²) 

Jumlah 

Penduduk 

Tingkat Kepadatan 

Penduduk (Jiwa/Km²) 

Laweyan 8,64 109.572 12.682 

Serengan 3,19 60.957 19.109 

Pasar Kliwon 4,82 90.496 18.775 

Jebres 12,58 147.556 11.729 

Banjarsari 14,81 178.397 12.046 

Total 44,04 586.978 13.328 

      Sumber : Monografi Kelurahan (Surakarta dalam Angka Tahun 2013/2014) 

Badan Pusat Stastik (BPS) 

Tabel 1.1. menunjukkan Kecamatan Banjarsari mempunyai wilayah 

paling luas dibanding kecamatan lainnya dengan luas 14,81 km
2
. Namun, dilihat 

dari tingkat kepadatan penduduk, Kecamatan Serengan mempunyai kepadatan 

tertinggi walaupun luas wilayahnya paling kecil yaitu 3,19 km
2
. Kepadatan 

penduduk Kecamatan Serengan yang mencapai 19.109 Jiwa/km
2
 membuat 

wilayah ini mempunyai permukiman yang padat penduduk. Seiring dengan 

meningkatnya kepadatan penduduk membuat aktivitas mobilisasi menjadi 

semakin tinggi. Untuk mendukung aktivitas mobilisasi penduduk tersebut perlu 

didukung adanya alat transportasi seperti sepeda motor, mobil dan bus angkutan 

umum. Hal ini akan menyebabkan jumlah kendaraan meningkat, dengan itu 

tingkat kenyamanan penduduk kota juga akan semakin menurun. Kondisi ini akan 

dapat dirasakan dengan suhu udara kota yang semakin meningkat. Selain itu, akan 

muncul gangguan kesehatan seperti ISPA, sesak napas dan sebagainya.  

Pengembangan jalan dibutuhkan untuk mendukung mobilitas penduduk, 

seperti pelebaran jalan dan penambahan ruas jalan. Selain itu, dengan 

bertambahnya jumlah penduduk, permintaan lahan juga semakin tinggi. Hal-hal 

ini yang membuat ruang jalur hijau menjadi semakin sempit dan kepentingannya 
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dilupakan. Seperti pada Kecamatan Serengan, akan dijumpai jalur hijau dengan 

area yang sempit serta pepohonan yang kurang rapat. Berikut penggunaan lahan 

tanah yang berkembang di Kota Surakarta tahun 2013 antara lain lahan untuk 

perumahan dan atau permukiman, jasa, perdagangan, industri, tanah kosong, 

tegalan, sawah, kuburan, lapangan, taman kota dan lain-lainnya. Untuk variasi dan 

prosentase penggunaan lahan di Kota Surakarta tahun 2013 disajikan pada Gambar 

1.1.  

 

    Sumber: Surakarta dalam Angka 2013, BPS 

Gambar 1.1. Diagram Penggunaan Lahan di Kota Surakarta Tahun 2013 

Dari Gambar 1.1 dapat dilihat dengan jelas bahwa perkembangan 

penggunaan lahan yang berkembang pesat pada Kota Surakarta adalah lahan 

permukiman. Lahan permukiman ini menempati grafik tertinggi dibandingkan 

penggunaan lahan lainnya. Sebagai akibat dari perkembangan kota yaitu 

bertambahnya jumlah penduduk. Seiring dengan kegiatan tersebut kebutuhan akan 

tempat tinggal atau bermukim semakin tinggi. Adapun luas kota tidak bertambah, 

namun semakin sempit. dapat dijumpai di kawasan perkotaan sebagian besar 

lahan permukiman permukaan tanahnya telah diperkeras dengan diaspal atau 

dicor. Hal ini mengakibatkan suhu udara di kawasan tersebut meningkat. Berbeda 

halnya dengan lahan permukiman dengan permukaan tanahnya berupa tanah dan 

ditumbuhi tanaman, suhu udara di sekitarnya akan terasa lebih sejuk dan rindang.  

Sebagai akibat dari mobilisasi penduduk adalah meningkatnya jumlah 

kendaraan umum maupun milik pribadi. Untuk mendukung mobilisasi 
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peningkatan kendaraan umum diperlukan seperti penambahan jumlah angkutan 

umum dan peningkatan fasilitas. Namun, dengan fasilitas yang dirasa kurang dan 

kurang nyaman banyak diantaranya beralih pada kendaraan pribadi seperti sepeda 

motor dan mobil, sehingga jumlah kendaraan meningkat pada jenis kendaraan 

tersebut. Pada waktu-waktu tertentu dapat diperkirakan terjadi penumpukan 

kendaraan bermotor, sehingga mengakibatkan berkumpulnya gas buang 

kendaraan bermotor yang menyebabkan polusi udara. Menurut hasil inventarisasi 

emisi yang dilakukan di Kota Surakarta menggunakan basis data tahun 2010, dari 

sektor transportasi menyumbang 50% sampai 70 % dari total emisi partikel halus, 

sedangkan untuk gas menempati sekitar 75 % dari total emisi gas-gas berbahaya 

terhadap kesehatan. Data jumlah kendaraan bermotor dapat dirinci pada Tabel 1.2. 

Tabel 1.2. Jumlah Kendaraan Bermotor Per Kecamatan Di Kota Surakarta 

Tahun 2013 

Kecamatan 

Kendaraan Bermotor  

Jumlah 
Mobil Sepeda motor Taxi Angkot Bis Truk 

Laweyan 2592 9106 151 10 30 46 11935 

Serengan 821 5583 2 75 87 92 6660 

Pasar kliwon 3002 12101 15 108 4 98 15328 

Jebres 13321 13252 160 168 49 34 26984 

Banjarsari 5834 24230 72 283 183 149 30751 

Jumlah 25570 64272 400 644 353 419 91658 

2012 24762 60117 391 653 353 401 86677 

            Sumber: Surakarta dalam Angka Tahun 2013/2014 

Dari Tabel 1.2 dapat diperhatikan jumlah kendaraan di Kota Surakarta 

dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 terjadi peningkatan yaitu sebesar 

4.981 buah. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor terjadi pada penggunaan 

kendaraan bermotor jenis mobil, taxi dan truk, sedangkan kendaraan jenis sepeda 

motor meningkat banyak dibandingkan jenis kendaraan bermotor lainnya yaitu 

sebesar 4.272 buah sepeda motor. Dalam hal ini, kendaraan jenis sepeda motor 

banyak digunakan oleh sebagian besar penduduk Kota Surakarta untuk melakukan 

aktivitas keseharianya. Jumlah kendaraan bermotor yang meningkat dari tahun ke 

tahun, akan menimbulkan permasalahan-permasalahan lingkungan dan kesehatan 

jika tidak diperhatikan sedini mungkin. Untuk permasalahan tersebut, salah 
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satunya  diperlukan peningkatan pada jenis kendaraan umum seperti kereta, 

angkot dan bus, baik bus dalam kota maupun luar kota. Hal ini dimaksudkan agar 

penduduk Kota Surakarta dapat beralih menggunaakan “public transportation”, 

seperti Batik Transportasi Solo (BTS). 

Kegiatan pembakaran yang berlangsung tidak sempurna dari bahan bakar 

yang dipakai  sebagai sumber energi bagi kendaraan bermotor terbuang ke udara 

dalam bentuk gas dan partikel. Gas tersebut mengeluarkan bahan pencemar 

(polutan) yang berupa gas seperti karbon monoksida (CO), nitrogen oksida  

(NOx), sulfur oksida (SOx), dan hidrokarbon (HC) dan berupa seperti partikel 

debu, aerosol, timah hitam. Gas-gas buangan kendaraan bermotor ini 

menyebabkan penurunan kualitas udara. Penurunan kualitas udara ditandai 

dengan suhu udara yang semakin tinggi, udara yang panas, kering dan tidak 

nyaman. Dalam kurun lima tahun terakhir, warga merasakan pencemaran udara 

cenderung meningkat yang ditandai dengan kecenderungan peningkatan penderita 

penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) yaitu dengan prevalensi mencapai 

8% (Tutut, 2011).  

Menurut UU Nomor 26 Tahun 2007, perencanaan tata ruang wilayah 

kota (RTH) harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH. 

Keberadaan RTH untuk saat ini dirasa sangat penting, khususnya untuk 

pengembangan jalur hijau pada jalan-jalan utama di Kota Surakarta. 

Pengembangan jalur hijau jalan dapat berfungsi untuk menyerap polusi udara, 

peredam kebisingan, pemecah angin, pembatas pandang, penahan silau kendaraan, 

penahan debu, peneduh dan sebagai hiasan untuk memperindah kota terkait 

estetika kota. Namun, menurut PERDA Nomor 12 tahun 2010, RTH yang ada di 

Kota Surakarta yang dibangun baru 14 %-nya. Dalam hal ini, RTH yang telah 

dibangun belum sesuai dengan undang-undang No. 26 Tahun 2007 yang 

menyatakan bahwa RTH pada wilayah perkotaan adalah minimal 30% yaitu 

terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka 

hijau privat. Keberadaan RTH ini masih jauh dari proporsi yang telah ditetapkan 

di undang-undang. 

http://www.solopos.com/author/tuutut
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Berdasarkan hasil studi Puslitbang Jalan dan Jembatan (Nanny K, dkk, 

1998), pengendalian polusi udara untuk polutan NOx dan SO2 dengan 

pemanfaatan tanaman jenis pohon dapat mereduksi 16,70 – 67,39%, jenis perdu 

6,56 – 80,0% dan jenis semak 18,13 – 67,33%. Besarnya reduksi tersebut, antara 

lain tergantung dari : macam tanaman, kerapatan daun, konsentrasi polutan 

eksisting pada lokasi yang bersangkutan. Fungsi dari jalur hijau jalan yang 

bersifat multifungsi dan sangat efisien untuk mengatasi pencemaran udara. 

Penataan dan penerapan teknologi pereduksi polusi udara dengan penataan 

lingkungan pada tiap ruas jalan, di rasa perlu yaitu dengan menanam tanaman 

pereduksi polusi udara. Penanaman pohon dengan jenis berdaun lebat dan rapat di 

antara jalan dan pemukiman akan dapat digunakan untuk menyaring debu kotor 

dan gas-gas berbahaya.  

Penentuan prioritas pengembangan jalur hijau jalan pada penelitian kali 

ini memanfaatkan data Penginderaan Jauh yaitu menggunakan citra Quickbird. 

Citra Quickbird menyajikan data resolusi tinggi dengan cakupan yang tidak terlalu 

luas, namun memberikan kenampakan obyek jelas dan detil. Salah satu variabel 

yang dapat disadap dari citra Quickbird antara lain kerapatan kanopi jalur hijau 

dan jaringan jalan. 

Selain itu, peneliti juga memanfaatkan Sistem Informasi Geografi (SIG) 

untuk menentukan prioritas pengembangan jalur hijau jalan di Kota Surakarta. 

SIG ini mampu mengolah data dengan lebih cepat dan efisien, serta membantu 

menyelesaikan beberapa masalah spasial khususnya dalam penentuan prioritas 

pengembangan jalur hijau jalan. Kemampuan SIG tidak sebatas untuk pengolahan 

data, namun dapat juga untuk menganalisis, menyimpan dan membuat keluaran 

berupa peta. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian dalam rangka menyusun 

Skripsi mengambil judul “Penentuan Prioritas Pengembangan Jalur Hijau 

Menggunakan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Di Kota 

Surakarta”. 
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1.2 PERUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana agihan jalur hijau pada ruas jalan arteri dan kolektor di daerah 

penelitian? 

2. Bagaimana analisis prioritas pengembangan jalur hijau pada ruas jalan 

arteri dan kolektor di daerah penelitian? 

 

1.3 TUJUAN  PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menentukan agihan jalur hijau pada ruas jalan arteri dan kolektor di daerah 

penelitian 

2. Menganalisa prioritas pengembangan jalur hijau pada ruas jalan arteri dan 

kolektor di daerah penelitian 

 

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN 

Kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Memberikan infomasi mengenai agihan jalur hijau pada ruas jalan arteri 

dan kolektor di daerah penelitian 

2. Sebagai bahan pertimbangan untuk pemerintah daerah dalam menentukan 

kebijakan pengelolaan dan pengembangan, pengaturan, pengawasan serta 

pengendalian pemanfaatan sumberdaya lahan kota, agar strategi 

pembangunan dan pengembangan yang dilaksanakan lebih terarah tanpa 

merusak lingkungan. 
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1.5 TELAAH PUSTAKA DAN PENELITIAN SEBELUMNYA 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Jalan 

Jalan merupakan prasarana penghubung bagi kegiatan transportasi 

darat. Berikut penampang melintang ruas jalan dan beberapa bagian 

elemen dari jalan dapat dilihat pada Gambar 1.2. 

 

Sumber: DISHUBKOMINFO, 2015 

Gambar 1.2. Penampang Melintang Ruas Jalan dan Beberapa Bagian 

Elemen Dari Jalan 

Menurut Fidel (1995) bangunan jalan terdiri dari 4 elemen 

pendukung jalan, diantaranya : 

1. Jalan perkerasan, terdiri dari lajur-lajur untuk lalu lintas 

kendaraan  

2. Sisi jalan, yaitu bahu jalan, rambu, saluran air dan median 

3. Sarana pemisah lalu lintas yaitu penghalang lalulintas, median 

penghalang lalulintas, median penghalang lalulintas, median 

penghalang dan pengaman kecelakaan  

4. Sarana pejalan kaki dan pengendaran sepeda 

 

Berdasarkan Undang-undang No. 34 tahun 2004, pengelompokan 

jalan telah diatur, sehingga kepastian hukum akan penyelenggaraan 

jalan jelas dan sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. Berdasarkan peruntukan jalan, jalan terbagi menjadi 

2 yaitu jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum diklasifikasikan 

menurut sistem, fungsi, status, dan kelas. Berikut Tabel 1.3. 

menunjukkan klasifikasi jalan berdasarkan fungsi jalan. 

DRAINASE 

BAHU JALAN LAJUR 
LALU 
LINTAS 

MARKA 

MEDIAN 

LAJUR 
LALU 
LINTAS 

LAJUR 
LALU 
LINTAS 

LAJUR 
LALU 
LINTAS 

MARKA 
BAHU JALAN 
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Tabel 1.3. Klasifikasi Jalan Berdasarkan Fungsinya 

 

Kelas 

Jalan 

 

Fungsi 

 

Kecepatan 

rata-rata 

(Km/jam) 

Lebar 

Badan 

Jalan 

Minimum 

(m) 

 

Jumlah 

Jalan 

Masuk 

 

Tipe Jalan dan Skala 

Wilayah 

Jalan Arteri Melayani angkutan 

utama dan 

mempunyai ciri 

perjalan jauh 

Kecepatan 

rata-rata 

tinggi  

> 60 
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Dibatasi 

secara 

berdaya 

guna 

1. Arteri primer, 

melengkapi dalam skala 

wilayah tingkat nasional 

2. Arteri sekunder, dalam 

skala perkotaan 

Jalan 

Kolekor 

Melayani angkutan 

pengumpul/pembagi 

dengan ciri perjalan 

jarak sedang 

Kecepatan 

rata-rata 

sedang  

40-60 
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Dibatasi  1. Kolektor primer, dalam 

skala wilayah  

2. Kolektor sekunder, 

dalam skala perkotaan 

Jalan Lokal Melayani angkutan 

setempat dengan ciri 

perjalan  jarak dekat 

Kecepatan 

rata-rata 

rendah  

20-40 
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Tidak 

dibatasi 

1. Lokal primer, skala 

wilayah tingkat lokal 

2. Lokal sekunder, dalam 

skala perkotaan 

Jalan 

Lingkungan 

Melayani angkutan 

lingkungan dengan 

ciri perjalan jarak 

dekat 

Kecepatan 

rata-rata 

rendah 

 

 

- 

 

 

- 

1. Lingkungan primer, 

skala wilayah tingkat 

lokal 

2. Lingkungan sekunder, 

dalam skala perkotaan 

Sumber: Pekerjaan Umum dalam UU No. 34 tahun 2004 

Dari Tabel 1.3. jalan berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 4 

kelas. Masing-masing kelas jalan mempunyai fungsi  yang berbeda-

beda begitupun dengan perannanya yang mencakup wilayah nasional 

sampai dengan perkotaan. Untuk mengoptimalkan peran jalan telah 

diatur sedemikian rupa hingga jalan dapat berfungsi secara maksimal 

dalam pelayanannya sesuai dengan skala wilayahnya. Untuk 

memaksimalkan peran jalan tersebut diperlukan penanganan atau 

antisipasi dalam pemecahan permasalahan jalan yang akan timbul 

dikemudian hari, sehingga akan menghasilkan dampak positif terhadap 

kegiatan dan kelangsungan hidup. Jenis kegiatan ini meliputi 

pembinaan, pengawasaan (monitoring) dan manajemen lalu lintas. 

Kegiatan ini dilakukan untuk terwujudnya tertib pengaturan, pembinaan 

dan pembangunan jalan 
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1.5.1.2 Volume Lalu Lintas 

Di dalam undang-undang No. 22 tahun 2009, lalu lintas 

didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas 

jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah 

prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan 

atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. 

Menurut Direktorat Jenderal Bina marga (1997), arus lalu lintas 

adalah jumlah kendaraan bermotor yang melalui titik tertentu persatuan 

waktu dan dinyatakan dalam kendaraan per-jam atau smp/jam. Sebagai 

pengukuran dari arus lalu lintas digunakan lalu lintas harian rata-rata 

(LHR). Volume lalu lintas menunjukkan jumlah kendaraan yang 

melintasi pada ruas jalan  pada periode tertentu, diukur dalam satuan 

kendaraan per-satuan waktu (harian, jam, dan menit) (Sukirman, 1999). 

Menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia tahun  1997, arus lalu lintas 

perkotaan terbagi menjadi empat (4) jenis, antara lain:  

a. Kendaraan ringan / Light vihicle (LV) 

Meliputi kendaraan bermotor 2 as beroda empat dengan jarak as 

2,0-3,0 (termasuk mobil penumpang, mikrobis, pick-up, truk kecil, 

sesuai sistem klasaifikasi Bina Marga) 

b. Kendaraan berat/ Heave Vehicle (HV) 

Meliputi kendaraan motor dengan jarak as lebih dari 3,5 m 

biasanya beroda lebih dari empat (termasuk bus, truk dua as, truk 

tiga as, dan truk kombinasi). 

c. Sepeda Motor/ Motor cycle (MC) 

Meliputi kendaraan bermotor roda 2 atau tiga (termasuk sepeda 

motor dan kendaraan roda tiga) 
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d. Kendaraan Tidak Bermotor / Un Motorized (UM) 

Meliputi kendaraan beroda yang menggunakan tenaga manusia, 

hewan, dan lain-lain (termasuk becak, sepeda, kereta kuda, kereta 

dorong dan lain-lain). 

Lalu lintas terdiri dari berbagai komposisi kendaraan, sehingga 

volume lalu lintas menjadi lebih praktis jika dinyatakan dalam jenis 

kendaraan yang standar. Standar yang dimaksud yaitu mobil 

penumpang atau dikenal dengan satuan mobil penumpang (smp). Untuk 

mendapatkan volume lalu lintas dalam satuan smp diperlukan faktor 

konversi dari berbagai jenis kendaraan menjadi smp. Faktor konversi 

tersebut dikenal dengan ekuivalen mobil penumpang (emp). MKJI 

(1997) mengklasifikasikan kendaraan menjadi 3 (tiga) golongan. 

Penggolongan jenis kendaraan dan nilai EMP untuk sepeda motor (MC) 

= 0,5, kendaraan ringan (LV) = 1,0 dan kendaraan berat (HV) = 1,2. 

Dewasa ini, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk 

mobilisasi penduduk juga semakin tinggi khususnya di kawasan 

perkotaan. Sebagai akibatnya, pemanfaatan akan ruang jalan semakin 

tinggi dan padat. Salah satu penyebabnya adalah peningkatan jumlah 

kendaraan bermotor. Kondisi ini akan semakin memburuk jika jumlah 

kendaraan bermotor semakin meningkat dan tidak terkendali. Dampak-

dampak negatif yang akan muncul seperti kemacetan, kebisingan, 

pencemaran (polusi udara), pengingkatan suhu udara yang ke semua itu 

dapat mengurangi kenyamanan di kawasan tersebut.  

Menurut US Dept. of Transportation (1972) sumber utama emisi 

polusi udara di Amerika Serikat adalah transportasi, khususnya untuk 

kendaraan bermotor berbahan bakar bensin. Polusi tersebut antara lain 

berupa gas nitrogen oksida (NOx), hidro karbon (HC), karbon 

monoksida (CO2) dan sulfur oksida (SOx).  

Sumber lain berdasarkan IPCC (2007) jumlah karbon dioksida 

(CO2), konsentrasi global metana (CH4) dan konsentrasi N2O terus 

meningkat sampai saat ini. Peningkatan ini menyebabkan perubahan 



12 

 

iklim yang dikenal dengan pemanasan global sebagai akibat terjadinya 

efek rumah kaca (GRK). Efek rumah kaca mengakibatkan adanya GRK 

yang merangkap panas radiasi matahari yang dipantulkan kembali ke 

angkasa oleh pemukaan bumi. Namun, dengan tingginya GRK di 

atmosfer, panas radiasi matahari yang harusnya dipantulkan menjadi 

dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Kondisi ini menyebabkan 

suhu permukaan bumi semakin bertambah panas. 

 

1.5.1.3  Peran Tanaman Terhadap Perubahan Iklim Mikro 

Elemen-elemen iklim utama yang sangat mempengaruhi 

kehidupan seperti cahaya matahari, suhu udara, angin dan kelembaban 

akan berinteraksi sehingga memberikan kenyamanan, kepanasan, 

kedinginan ataupun keadaan lainnya yang akan mempengaruhi aktivitas 

manusia. Pepohonan, semak-belukar dan rerumputan dapat mengubah 

suhu kota. Daun-daun dapat berinterkasi, berefleksi, mengabsorpsi dan 

mentransmisikan sinar matahari. Misalkan kondisi udara di bawah 

pohon yang rindang akan terasa teduh dan sejuk. Teduh karena 

intensitas tidak dapat menembus rindangnya pepohonan. 

Kriebizsch (1992) tingginya gas CO2 di permukaan bumi juga 

berpengaruh pada kondisi tanaman, setiap kenaikan dua kali dari 

konsentrasi CO2 menyebabkan kenaikan temperatur sebesar 3 C
o
. 

Seperti halnya daya serap CO2 pada sebuah pohon, ini juga ditentukan 

oleh luas keseluruhan daun, umur daun, dan fase pertumbuhan tanaman. 

Selain itu, pohon-pohon yang berbunga dan berbuah memiliki 

kemampuan fotosintesis yang lebih tinggi, sehingga penyerapan CO2 

menjadi lebih baik. Faktor lain yang ikut menentukan daya serap CO2 

adalah suhu, sinar matahari, dan ketersediaan air. 

Fungsi dari tanaman itu sendiri adalah untuk menyerap CO2 di 

udara dan menghasilkan oksigen (O2). Beberapa diantara tanaman-

tanaman yang ada mempunyai kemampuan besar untuk menyerap CO2, 

seperti pohon trembesi (Samanea saman) yang terbukti menyerap 
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paling banyak CO2. Dalam setahun, trembesi mampu menyerap 

28.488,39 kg CO2. Sebagaimana diketahui, tumbuhan melakukan 

fotosinstesis untuk membentuk zat makanan atau energi yang 

dibutuhkan tanaman tersebut. Tumbuhan dalam melakukan proses 

fotosintesis akan menyerap CO2 dan air yang kemudian dirubah 

menjadi glukosa dan oksigen dengan bantuan sinar matahari, ke semua 

proses ini berlangsung di klorofil. Contoh tanaman lain seperti damar 

(Agathis alba), daun kupu-kupu (Bauhinia purpurea), lamtoro 

(Leucaena leococephala), akasia (Acasia auriculiformis), dan beringin 

(Ficus benjamina) (Widyastarna, 1991). Salah satu upaya pemerintah 

dalam mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan yaitu dengan 

perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan. Upaya 

ini diharapkan dapat terwujud, sehingga kawasan perkotaan akan asri 

dan memberikan rasa nyaman. 

 

1.5.1.4 Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau 

mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat 

tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang 

sengaja ditanam. Menurut Cherish (2012) kenyamanan dipengaruhi 

oleh keadaan RTH, di dalam RTH terdapat vegetasi yang dapat 

mempengaruhi iklim mikro yaitu sebagai perlindungan yang dapat 

mengurangi radiasi matahari dan mengurangi temperatur. RTH juga 

memiliki variasi jenis vegetasi yang berbeda yang dapat diklasifikasi 

berdasarkan strukturnya yaitu pohon, semak, dan rumput. 

Secara fisik, RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa 

habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional. Adapun 

RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, 

pemakaman atau jalur-jaur hijau jalan. Dilihat dari fungsinya, RTH 

mempunyai fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi. 
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1.5.1.4.1 Fungsi RTH 

RTH memiliki fungsi sebagai berikut: 

1. Fungsi Utama (Intrinsik) yaitu: 

a. Fungsi Ekologis: 

 Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari 

sistem sirkulasi udara (paru-paru kota) 

 Iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara 

alami dapat berlangsung lancar 

 Sebagai peneduh 

 Produsen oksigen 

 Penyerap air hujan 

 Penyedia habitat satwa 

 Penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta 

 Penahan angin. 

2. Fungsi Tambahan (Ekstrinsik) yaitu: 

b. Fungsi sosial dan budaya: 

 Menggambarkan ekspresi budaya lokal; 

 Merupakan media komunikasi warga kota; 

 Tempat rekreasi; 

 Wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan 

dalam mempelajari alam. 

c. Fungsi ekonomi: 

 Sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, 

buah, daun, sayur-mayur; 

 Bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, 

kehutanan dan lainlain. 

d. Fungsi estetika: 

 Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan 

kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan 

permukimam, maupun makro: lansekap kota secara 

keseluruhan 
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 Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota 

 Pembentuk faktor keindahan arsitektural 

 Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area 

terbangun dan tidak terbangun. 

1.5.1.4.2 Tipologi RTH 

Tipologi Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah sebagai berikut: 

a. Fisik : RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa 

habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional 

serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan 

olahraga, pemakaman atau jalur-jaur hijau jalan.  

b. Fungsi : RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, 

estetika, dan ekonomi. 

c. Struktur ruang : RTH dapat mengikuti pola ekologis 

(mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola 

planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang 

perkotaan. 

d. Kepemilikan : RTH dibedakan ke dalam RTH publik dan 

RTH privat. 

1.5.1.4.3 Manfaat RTH  

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas:   

a. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan 

bersifat tangible), yaitu membentuk keindahan dan 

kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-

bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah). 

b. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat 

intangible), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, 

pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, 

pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan 

fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman 

hayati). 
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1.5.1.4.4 Penyediaan  RTH 

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah perkotaan adalah 

sebagai berikut:  

a. Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan 

RTH privat;  

b. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar 

minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau 

publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat 

c. Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang 

bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari 

peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi 

tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya. 

d. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin 

keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem 

hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem 

ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara 

bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat 

meningkatkan nilai estetika kota. 

 

1.5.1.5  RTH dan Jalur Hijau 

RTH untuk jalur hijau jalan, dapat disediakan dengan penempatan 

tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan 

kelas jalan. Untuk menentukan pemilihan jenis tanaman, perlu 

memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu fungsi tanaman dan persyaratan 

penempatannya. Disarankan agar dipilih jenis tanaman khas daerah 

setempat, yang disukai oleh burung-burung, serta tingkat 

evapotranspirasi rendah. 
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1.5.1.5.1 Pulau Jalan dan Median Jalan 

Taman pulau jalan adalah RTH yang terbentuk oleh 

geometris jalan seperti pada persimpangan tiga atau bundaran jalan. 

Sedangkan median berupa jalur pemisah yang membagi jalan 

menjadi dua lajur atau lebih.  

Median atau pulau jalan dapat berupa taman atau non taman. 

Taman pulau jalan maupun median jalan selain berfungsi sebagai 

RTH, juga dapat dimanfaatkan untuk fungsi lain seperti sebagai 

pembentuk arsitektur kota. Jalur tanaman tepi jalan atau pulau jalan 

selain sebagai wilayah konservasi air. Median jalan dapat 

dimanfaatkan sebagai jalur hijau yang dibangun pada tepi-tepi jalan 

dan berfungsi untuk peneduh, penyerap polusi udara, peredam 

kebisingan, pemecah angin, pembatas pandang, juga dapat 

dimanfaatkan untuk keindahan/estetika kota. Berikut Gambar 1.3 

penampang melintang tata  letak jalur hijau di sebagian Kota 

Surakarta. 

  

 

  
Sumber : Peraturan DISHUBKOMINFO, 2015 

   Gambar 1.3. Contoh Tata Letak Jalur Hijau Jalan Sebagian  

Kota Surakarta 
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Berdasarkan Gambar 1.3. jalur hijau yang letaknya ada di 

median jalan, jalur hijau berfungsi untuk penahan silau kendaraan, 

penahan debu dan keindahan kota. Secara keseluruhan, median 

jalan haruslah dibangun dengan ketentuan tidak boleh menutupi 

jarak pandang atau menutupi pandangan pengendara bermotor.  

  

1.5.1.5.2 RTH Jalur Pejalan Kaki 

RTH jalur pejalan kaki dapat dimanfaatkan sebagai: 

a. Fasilitas untuk memungkinkan terjadinya interaksi sosial baik 

pasif maupun aktif, serta memberi kesempatan untuk duduk 

dan melihat pejalan kaki lainnya. 

b. Sebagai penyeimbang temperatur, kelembaban, mengurangi 

emisi kendaraan bermotor, faktor audial (suara) dan faktor 

visual. 

 

1.5.1.5.3 RTH di Bawah Jalan Layang 

Selain sebagai daerah resapan air, RTH di bawah jalan layang 

dapat menjadi unsur estetika untuk meminimalkan unsur kekakuan 

konstruksi jalan. Disamping itu, RTH di bawah jalan layang dapat 

dimanfaatkan sebagai lokasi penempatan utilitas seperti drainase, 

gardu listrik, dan lain-lain. Selain itu RTH juga dimanfaatkan 

untuk, antara lain : 

a. Tempat istirahat sementara bagi pengendara sepeda motor 

atau pejalan kaki pada saat hujan; 

b. Lokasi penempatan papan reklame secara terbatas. 

 

1.5.1.6 Penginderaan Jauh untuk Penentuan Prioritas 

Pengembangan Jalur Hijau 

Interpretasi merupakan proses mengkaji citra yang bertujuan 

untuk mengidentifikasi obyek yang tergambar dalam citra (Sutanto, 

1986). Interpretasi yang dimaksud adalah sebuah proses pengenalan 

gambar yang bertujuan untuk mengkaji citra dan mengenali obyek. 



19 

 

Pendekatan yang dapat digunakan untuk mempermudah mengenali 

obyek yang tergambar di citra yaitu menggunakan kunci interpretasi, 

sehingga informasi yang diinginkan dengan lebih cepat diperoleh. 

Kunci interpretasi tersebut meliputi rona atau warna, bentuk, ukuran, 

tekstur, pola, bayangan, situs dan asosiasi.  

Kerapatan kanopi diinterpretasi dengan citra Quickbird komposit 

321 dengan menggunakan kunci interpretasi warna, bentuk, bayangan, 

tekstur, pola dan situs. Warna dipakai paling mudah dan cepat untuk 

membedakan obyek vegetasi dengan obyek lainnya, warna hijau 

mengidentifikasikan adanya obyek vegetasi. Semakin hijau semakin 

rapat pepohonanya sebaliknya makin terang warna hijaunnya semakin 

tidak rapat dan sedikit pepohonannya. Beberapa obyek pepohonan sulit 

diidentifikasi karena tertutup bayangan bangunan dan beberapa 

pepohonan sulit untuk dipisahkan antara pepohonan milik jalan dengan 

pepohonan pekarangan rumah. Begitu juga untuk mengidentifikasi pot-

pot tanaman yang berada di sisi kanan-kiri pada sebagian ruas jalan 

utama. Dibutuhkan kejelihan dengan saling mengkaitkan kunci 

interpretasi antara bentuk, bayangan, tekstur, warna, asosiasi pola dan 

situs serta pengetahuan akan daerah sekitar (localknowladge). Secara 

tidak langsung localknowladge dapat mempermudah dan mempercepat 

proses identifikasi obyek-obyek yang tidak nampak jelas. Warna hitam 

sampai keabuan, dengan pola memanjang terdapat garis ditengah putus-

putus berwarna putih diidentifikasi sebagai jalan. Untuk warna biru 

diidentifikasi sebagai tubuh air. Warna merah, kecoklatan dengan 

sampai dengan warna putih dengan bentuk petak-petak memiliki ukuran 

dan pola sama dan serupa serta berasosiasi dengan jalan diidentifikasi 

sebagai permukiman dan atau lahan terbangun. 
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1.5.1.7 Citra Quickbird 

Quickbird merupakan satelit komersial yang mempunyai resolusi 

tertinggi di dunia hingga saat ini. Cakupan wilayah spasial citra yang 

tidak terlalu luas khususnya pada daerah kota, memudahkan dalam 

melakukan penyadapan berbagai informasi. 

Kelebihan citra Quickbird menggambarkan bagian permukaan 

bumi secara lebih detail dan halus (Prahasta, 2008). Kelebihan itu 

terletak pada resolusi spasialnya. Resolusi spasial citra Quickbird antara 

lain dari 0,72 meter ke 0,61 meter untuk saluran pankromatik dan dari 

2,88 meter ke 2,44 meter untuk saluran multispektral. Citra ini juga 

mempunyai kemampuan menyimpan 8 bit per piksel (2048 tingkat 

keabuan) ini berarti memberikan kualitas citra yang lebih baik karena 

gradasi keabuan mengalami peningkatan 8 kali dibandingkan tipe 8 bit 

yang dimiliki sebagian citra yang ada saat ini.  

Tingginya resolusi spasial pada citra ini memberikan keuntungan 

untuk berbagai aplikasi, terutama yang membutuhkan ketelitian yang 

tinggi pada skala area yang lebih kecil. Pada daerah perkotaan citra ini 

mampu menggambarkan sebuah lokasi permukiman yang dapat 

diidentifikasi per-individu bangunan serta sebuah jaringan jalan dapat 

diidentifikasi sebagai poligon dua sisi.  

 

1.5.1.8 Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Penentuan 

Prioritas Pengembangan Jalur Hijau 

Sistem Informasi Geografis adalah suatu teknologi baru yang 

pada saat ini menjadi alat bantu (tools) antara lain penyimpanan, 

manipulasi, menganalisis dan menampilkan kembali kondisi-kondisi 

alam dan buatan dalam bentuk data atribut (tabular) dan data spasial 

(Prahasta, 2002). Jenis data dalam SIG antara lain data spasial, data 

atribut, data layer, tipe layer dan topologi. SIG memiliki kemampuan 

untuk melakukan pengolahan data dan melakukan operasi-operasi 
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tertentu dengan menampilkan dan menganalisa data yang tereferensi 

secara spasial atau koordinat-koordinat geografi.  

Pemanfaatan SIG dalam penentuan prioritas pengembangan jalur 

hijau jalan antara lain untuk mengubah data yang belum dalam bentuk 

digital menjadi data bentuk digital agar data dapat digunakan untuk 

analisis terkait penelitian. Data digital ini disajikan dalam bentuk titik 

(point), garis (line) dan area (polygon). Pada penelitian ini SIG 

digunakan untuk menghitung luas liputan kanopi jalur hijau, manipulasi 

informasi atribut terkait varibel pengembangan jalur hijau jalan, analisis 

spasial dan proses overlay peta. Overlay merupakan penggabungan 

beberapa layer peta untuk menghasilkan satuan pemetaan baru sesuai 

kriteria yang diinginkan. (Danoedoro, 1996). 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai jalur hijau dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan, antara lain : 

Joko Apriyanto (2003) melakukan penelitian terkait jalur hijau dengan 

judul “Pemanfaatan Teknik Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis 

(SIG) untuk Penentuan Prioritas Pengembangan Jalur Hijau pada Sebagian 

Ruas Jalan Di Kota Yogyakarta”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menentukan prioritas pengembangan jalur hijau dan mengevaluasi jalur hijau. 

Sumber data yang digunakan adalah citra Ikonos tahun 2000 dan Orthophoto 

tahun 1996. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tumpangsusun 

peta untuk penentun prioritas pengembangan jalur hijau. Hasil akhir berupa 

peta prioritas pengembangan jalur hijau sebagian ruas jalan di Kota 

Yogyakarta. 

Awang Wijaya (2005) dengan judul penelitiannya yaitu “Pengaruh 

Kepadatan   Kendaraan Bermotor Dan Keberadaan Jalur Hijau Terhadap Kadar 

CO Ambien Dan Perubahan Parameter Iklim Mikro Sebagian Ruas Jalan Di 

Kota Surakarta”. Tujuan penelitian antara lain 1) untuk mengetahui pengaruh 

kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor terhadap kadar karbon monoksida 
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ambien pada wilayah yang mempunyai variasi kerapatan vegetasi (vegetasi 

rapat, vegetasi sedang dan tidak ada vegetasi); 2) untuk mengetahuui pengaruh 

kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor dan perubahan parameter iklim mikro 

(kelembaban dan suhu udara) terhadap kadar karbon monoksida ambien pada 

wilayah yang mempunyai variasi kerapatan vegetasi. Sumber data penelitian 

kegiatan lapangan meliputi data kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor, data 

suhu dan kelembaban udara serta data kadar karbon monoksida ambien. 

Analisis data menggunakan analisis statistik dan diskriptif sedangkan metode 

penelitiannya menggunakan metode survei dengan purposive sampling. 

Jeffri Yokaswendra (2006) melakukan penelitian terkait jalur hijau 

dengan judul “Prioritas Penentuan Jalur Hijau Pada Sebagian Ruas Jalan Kota 

Yogyakarta”. Tujuan dari penelitian yaitu pertama untuk pemanfaatan citra 

Quickbird untuk memperoleh data dasar pada penentuan daerah jalur hijau 

Kota Yogyakarta. Kedua, untuk mengukur kemampuan citra Quickbird untuk 

menyadap data agihan vegetasi dan ruang terbuka pada daerah sekitar ruas 

jalan perkotaan. Ketiga untuk penentuan prioritass jalur hijau jalan berdasarkan 

penyebaran polutan emisi gas kendaraan bermotor, nilai kenyaman dan 

ketersedian lahan. Sumber data menggunakan citra Quickbird dan hasil 

kegiatan lapangan yaitu data kondisi suhu dan kelembaban udara. Analisis 

yang digunakan adalah tumpangsusun peta dan untuk pengkelasan 

menggunakan metode matching. Metode yang digunakan dalam penelitian 

adalah kualitatif untuk memperoleh hasil akhir penelitian. 

Richard Sangadji (2012) “Evaluasi Jalur Hijau Di Pusat Kota Ternate 

Ditinjau dari Fungsi Ekologis dan Estetis”. Tujuan penelitian antara lain untuk 

mengkaji fungsi ekologis dan estetis jalur hijau pedestrian Kota Ternate, 

mengetahui persepsi masyarakat mengenai fungsi ekologis dan estetis jalur 

hijau dan mengetahui kesesuian jalur hijau apakah sudah sesuai dengan konsep 

tata ruang kota dan kebijakan pemanfaatan ruang Kota Ternate. Metode survei 

dilakukan secara proposive sampling sedangkan metode analisis penelitiannya 

menggunakan analisis diskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil akhir pertama 

yaitu peningkatan kualitas lingkungan; kedua, perubahan persepsi masyarakat 
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yang benar mengenai fungsi ekologis dan estetis jalur hijau pedestrian Kota 

Ternate dan ketiga fungsi ekologis dan estetis jalur hijau pedestrian Kota 

Ternate berjalan sesuai konsep perencanaan dan perancangan Kota Ternate. 

Penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 1.4. di bawah ini. 
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Tabel 1.4. Penelitian Sebelumnya 

Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Tujuan Metode Hasil 

 

Joko 

Apriyanto 

(2003) 

Pemanfaatan Teknik 

Penginderaan Jauh dan Sistem 

Informasi Geografis (SIG) untuk 

Penentuan Prioritas 

Pengembangan Jalur Hijau pada 

Sebagian Ruas Jalan Di Kota 

Yogyakarta 

- Menentukan prioritas pengembangan 

jalur hijau 

- Mengevaluasi jalur hijau 

Metode yang 

digunakan 

tumpangsusun terhadap 

parameter-parameter 

pendukung. 

Pengolahan data, 

analisis, manupulasi 

data sampai dengan 

penyajian data 

memanfaatkan SIG 

 

Peta prioritas 

pengembangan jalur hijau 

ruas jalan sebagian ruas 

Jalan di Kota Yogyakarta 

 

 

Awang 

Wijaya 

(2005) 

Pengaruh Kepadatan Lalu lintas 

Kendaraan Bermotor Dan 

Keberadaan Jalur Hijau Terhadap 

Kadar CO Ambien Dan 

Perubahan Parameter Iklim Mikro 

Sebagian Ruas Jalan Di Kota 

Surakarta 

- Mengetahui pengaruh kepadatan lalu 

lintas kendaraan bermotor terhadap 

kadar karbon monoksida ambien pada 

wilayah yang mempunyai variasi 

kerapatan vegetasi 

- Mengetahui pengaruh kepadatan lalu 

lintas kendaraan bermotor dan 

perubahan parameter iklim mikro 

(kelembaban dan suhu udara) terhadap 

kadar karbon monoksida ambien pada 

wilayah yang mempunyai variasi 

kerapatan vegetasi 

Metode yang 

digunakan yaitu 

metode survei dengan 

proposive sampling 

meliputi kepadatan lalu 

lintas kendaraan 

bermotor, suhu dan 

kelembaban udara serta 

data kadar karbon 

monoksida ambien. 

Analisis data 

menggunakan analisis 

statistik dan diskriptif  

Peta dan variasi kerapatan 

vegetasi berpengaruh 

terhadap kadar karbon 

monoksida ambien dan 

perubahan iklim mikro 

(kelembaban dan suhu 

udara) sekitarnya 
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Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Tujuan Metode Hasil 

 

 

 

Jeffri 

Yokaswendra 

(2006) 

Prioritas Penentuan Jalur Hijau 

Pada Sebagian Ruas Jalan Kota 

Yogyakarta 

 

 

- Memanfaatkan citra Quickbird untuk 

memperoleh data dasar pada penentuan 

daerah jalur hijau 

- Mengukur kemampuan citra Quickbird 

untuk menyadap data agihan vegetasi 

dan ruang terbuka pada daerah sekitar 

ruas jalan perkotaan 

- Menentukan prioritass jalur hijau jalan 

berdasarkan penyebaran polutan emisi 

gas kendaraan bermotor, nilai kenyaman 

dan ketersedian lahan 

Metode yang 

digunakan yaitu 

tumpangsusun 

parameter-parameter 

pendukung dan dengan 

metode matching 

Peta prioritas penentuan 

jalur hijau sebagian ruas 

jalan di Kota Yogyakarta 

Richard 

Sangadji 

(2012) 

Evaluasi Jalur Hijau di Pusat Kota 

Ternate Ditinjau dari Fungsi 

Ekologis dan Estetis 

- Mengkaji fungsi ekologis dan estetis 

jalur hijau pedestrian Kota Ternate 

- Mengetahui persepsi masyarakat 

mengenai fungsi ekologis dan estetis 

jalur hijau pedestrian Kota Ternate 

- Mengetahui kesesuian fungsi ekologis 

dan estetis jalur hijau pedestrian Kota 

Ternate apakah sudah sesuai dengan 

konsep tata ruang kota dan kebijakan 

pemanfaatan ruang Kota Ternate  

Metode yang 

digunakan yaitu survei 

secara proposive 

sampling dan 

menggunakan analisis 

diskriptif kuantitatif 

dan kualitatif  

- Fungsi ekologis dan 

estetis jalur hijau 

pedestrian dapat 

dimanfaatkan untuk 

meningkatan kualitas 

lingkungan 

- Perubahan persepsi 

masyarakat yang benar 

mengenai fungsi ekologis 

dan estetis jalur hijau  

- Fungsi ekologis dan 

estetis jalur hijau 

pedestrian sesuai konsep 

perencanaan dan 

perancangan Kota Ternate 

Lanjutan Tabel 1.4 



26 

 

Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Tujuan Metode Hasil 

Nurul 

Purnamasari 

(2016) 

Penentuan Prioritas 

Pengembangan Jalur Hijau 

Menggunakan Penginderaan Jauh 

(PJ) dan Sistem Informasi 

Geografis (SIG) Di Kota 

Surakarta 

- Menentukan agihan jalur hijau pada ruas 

jalan arteri dan kolektor di daerah 

penelitian 

- Menentukan prioritas pengembangan 

jalur hijau pada ruas jalan arteri dan 

kolektor di daerah penelitian 

 

Metode yang 

digunakan yaitu survei 

dengan purposive 

sampling dan 

tumpangsusun 

parameter-parameter 

pendukung dengan 

pengharkatan 

Peta prioritass 

pengembangan jalur hijau 

di Kota Surakarta 

Sumber : Hasil analisis, 2016

Lanjutan Tabel 1.4 
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1.6 KERANGKA PENELITIAN 

Pencemar utama di kawasan perkotaan bersumber dari kegiatan 

transportasi. Kendaraan bermotor menjadi penyumbang terbesar khususnya 

kendaraan bermotor berbahan  bakar fosil (BBF) yaitu bensin. Pembakaran dari 

BBF ini tidaklah sempurna, sisa pembakaran membawa partikel dan gas yang 

berbahaya untuk kesehatan.  

Jumlah kendaraan dihitung berdasarkan perhitungan volume lalu lintas. 

Volume lalu lintas dihitung dengan menghitung jumlah kendaraan yang 

melintas pada ruas jalan tertentu per jam. Volume dihitung pada masing-

masing ruas diukur pada waktu jam kerja dengan memilih waktu kerja yang 

dianggap memiliki karakteristik yang sama yaitu pada hari Senin, Selasa, 

Rabu, Kamis, dan Jumat. Penghitungan diakukan 3 kali dalam 1 hari yaitu 

pagi, siang dan sore. Pada waktu ini dianggap aktifitas penduduk sedang sibuk/ 

ramai seperti pagi hari banyak kendaraan melintas untuk berangkat sekolah dan 

pergi kekantor, siang hari pada waktu jam istirahat banyak diantaranya untuk 

makan siang serta pulang sekolah, sedangkan waktu sore hari jam sibuk pulang 

kantor. Jumlah kendaraan kemudian dikonversi dengan nilai EMP sebagai 

berikut sepeda motor (MC) = 0,5; kendaraan ringan (LV) = 1,0; kendaraan 

berat (HV) = 1,2 menurut Menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia tahun 

1997. 

Peningkatan volume lalu lintas diringi dengan meningkatnya suhu 

udara. Aktivitas penduduk kota yang semakin tinggi mengakibatkan kawasan 

perkotaan semakin padat. Jalan-jalan utama banyak dipadati dengan kendaraan 

bermotor bahkan terkadang pada jam-jam tertentu terjadi kemacetan. Kondisi 

ini membuat udara di sekitar jalan utama semakin panas dan kering. Hal ini 

akan berdampak pada menurunnya tingkat kenyamanan. 

Banyak yang telah dilakukan untuk mengatasi hal ini salah satunya 

dengan menanam tanaman dan atau pepohonan di sekitar jalan raya. 

Kemampuan vegetasi untuk menghasilkan oksigen juga dapat menurunkan 

suhu udara sekitar. Disamping itu, kelembaban udara semakin meningkat 

karena lokasi tersebut menjadi rindang dan teduh, sehingga akan muncul 
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kesejukan, rasa dingin dan memberikan perasaan nyaman.Tingkat kenyaman 

dianyatakan dengan THI. THI dapat meningkat dengan memperbanyak 

tanaman dan pepohonan. Semakin rapat vegetasi semakin besar THI-nya. 

Vegetasi dirasa memberikan dampak yang baik bagi lingkungan. 

Kemapuan vegetasi tersebut membuat udara menjadi lebih bersih. Pendekatan 

yang dilakukan adalah dengan menentukaan kerapatan kanopi. Kerapatan 

kanopi dinyatakan dalam  tingkatan penutupan permukaan tanah oleh vegetasi. 

Semakin rapat maka makin luas penutup vegetasinya. Kerapatan kanopi dapat 

diperoleh dengan memanfaatkan citra Quickbird. Untuk menyadap data 

tersebut dilakukan interpretasi citra. Pemanfaatkan citra Quickbird ini dirasa 

lebih efektif dan efisien. Kemampuan citra Quickbird khususnya untuk 

kawasan perkotaan mampu memberikan gambaran yang detail, kenampakan 

antara obyek satu dengan yang lain dapat dipisahkan dengan jelas.  

Pengembangan jalur hijau disusun dengan mempertimbangkan faktor-

faktor penyusunnya seperti volume lalu lintas, kerapatan kanopi dan indeks 

tingkat kenyamanan. Untuk menyusunnya digunakan SIG yaitu dengan 

memanfaatkan tools yang terdapat pada software ArcGIS 10.1. Data tersebut 

dapat diolah sedemikian rupa, sehingga dihasilkan data baru berupa peta 

maupun data tabular/ tabel. Masing-masing parameter penyusun prioritas 

pengembangan jalur hijau akan diberikan harkat. Selanjutnya, dari parameter 

penyusun akan dilakukan tumpangsusun yang kemudian akan diperoleh lokasi 

pengembangan jalur hijau pada jalan arteri dan jalan kolektor. Kerangka 

penelitian untuk prioritas pengembangan jalur hijau jalan dapat dilihat pada 

Gambar 1.4. 
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Pencemaran  

Udara 

Kerapatan Kanopi  
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Mobilitas Penduduk 
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Gambar 1.4 : Diagram Alir Kerangka Pemikiran 
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1.7 METODE PENELITIAN 

Metode penelitian menggunakan metode survei, survei dilakukan untuk 

mendapatkan data volume lalu lintas, suhu dan kelembaban udara. Survei volume 

lalu lintas pengukuran dilakukan 3 kali sehari yaitu pukul 06.30-07.30, 12.00-

13.00 dan 16.00-17.00, dengan merekam arus lalu lintas. Pengukuran suhu dan 

kelembaban udara dilakukan 3 kali yaitu pada pukul 06.00, 12.00 dan 17.00. 

dalam sehari menggunakan cara observasi bergerak. Hasil interpretasi citra 

Quickbird yaitu kerapatan kanopi juga diperlukan uji ketelitian, dengan 

pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Metode ini 

mempertimbangkan ruas jalan yang mempunyai kerapatan kanopi yang berbeda 

diambil satu sampel yang mewakili ruas jalan tersebut, sedangkan ruas jalan 

dengan kerapatan kanopi yang sama tidak disampling. Kerapatan kanopi tersebut 

dibagi menjadi lima antara lain kerapatan kanopi sangat rapat, rapat, sedang, 

sedang dan sangat jarang. Metode analisis menggunakan analisis diskriptif 

kuantitatif berjenjang yaitu dengan memberikan nilai atau harkat untuk masing-

masing variabel dari faktor penentu prioritas pengembangan jalur hijau. Proses 

dilakukan dengan memanfaatkan software SIG. 

 

1.7.1 Bahan dan Alat Penelitian 

1.7.1.1 Alat, yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya: 

1. Weather Meter, alat ini digunakan untuk mengukur suhu dan 

kelembaban udara 

2. GPS (Global Positioning System) untuk penentuan koordinat titik 

survei di lapangan. 

3. Seperangkat laptop untuk pengolahan data dan pembuatan laporan 

dengan spesifikasi sebagai berikut: 

 Processor Intel Core i5 

 RAM 4 Gb  

4. Printer EPSON T11, digunakan untuk mencetak laporan dan hasil 

5. Kamera digital, digunakan untuk dokumentasi survei lapangan. 



 
 

31 
 
 
 

6. Perangkat lunak ArcGIS 10.1, digunakan untuk pengolahan data 

secara digital 

7. Perangkat lunak Microsoft Office Word 2007, digunakan untuk 

pembuatan laporan 

 

1.7.1.2 Bahan yang digunankan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Data suhu dan kelembaban udara untuk memperoleh tingkat 

kenyamanan dengan survei lapangan 

2. Data jenis dan jumlah kendaraan dengan survei lapangan, untuk 

memperoleh volume lalu lintas 

3. Data digital (shapefile *shp) administrasi dan jaringan sungai  

4. Citra Quickbird tahun 2013, untuk memperoleh data kerapatan 

kanopi jalur hijau jalan dan jaringan jalan 

5. Data digital (shapefile *shp) toponimi jalan, panjang dan lebar serta 

kelas jalan, bersumber dari DISHUBKOMINFO tahun 2015 

 

1.7.2 Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian meliputi tahap persiapan, tahap pengumpulan data, 

tahap pengolahan data, dan tahap analisis. 

1.7.2.1 Tahapan Persiapan 

a. Penentuan daerah penelitian. Penentuan daerah penelitian dilakukan 

pada jalan-jalan utama yaitu jalan arteri dan jalan kolektor. Jalan-

jalan ini yang banyak dilalui oleh kendaraan bermotor dan adanya  

keberadaan jalur hijau disekitar jalan yang akan mempengaruhi 

perubahan suhu dan kelembaban udara. 

b. Studi pustaka. Kegiatan ini dilakukan untuk mempelajari literatur 

yang berhubungan dengan tema penelitian baik cara, metode, dan 

permasalahan. 

c. Persiapan alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini. 
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1.7.2.2 Tahap Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data meliputi  data primer maupun data sekunder. 

Tujuan dari pegumpulan data adalah untuk mendapatkan data dan informasi 

selengkapnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data 

dilakukan dengan melakukan pengolahan data sekunder dari data 

penginderaan jauh yaitu citra Quickbird. Pengolahan dengan citra Quickbird 

dilakukan dengan dan menginventarisasi jalur hijau dan jalan dengan cara 

interpretasi citra. Survei lapangan juga dilakukan untuk menguji ketelitian 

hasil interpretasi citra dengan kondisi sebenaranya di lapangan. Survei 

dilakukan dengan menentukan sampel kerapatan kanopi meliputi kerapatan 

sangat jarang, jarang, sedang, rapat dan sangat rapat. 

Data primer yang didapatkan dari survei lapangan : 

 Data jumlah kendaraan 

 Data suhu dan kelembaban udara 

Pengukuran volume lalu lintas dilakukan waktu kerja selama 4 hari 

yaitu hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis tiap hari. Pengukuran volume 

dihitung 3 kali dalam sehari yaitu pada jam-jam puncak pada jalan arteri dan 

kolektor. Jam puncak meliputi waktu pagi pukul 06.30-07.30, siang pukul 

12.00-13.00 dan sore16.00-17.00. Pengukuran ini diharapkan  mewakili 

jam-jam sibuk. Kendaraan yang dihitung meliputi kendaraan berat, 

kendaraan ringan dan sepeda motor (MKJI, 1997).  

Pengukuran suhu dan kelembaban udara relatif dilakukan dibeberapa 

titik lokasi pada jalan arteri dan kolektor dengan menggunakan cara 

observasi bergerak (moving observation) (Awang, 2005). Pengukuran 

dilakukan 3 kali dalam sehari selama 4 hari, yaitu pada pukul 06.00, 12.00 

dan 17.00. Pengukuran ini nantinya diharapkan dapat mewakili jam-jam 

sibuk dan jam tidak sibuk sebagai sumber pencemar (transportasi) serta 

mewakili perubahan iklim mikro yang berbeda-beda pada waktu pagi, siang 

dan sore hari. 
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1.7.2.3 Metode Pengolahan Data 

Pada tahap ini data hasil pengumpulan data primer dan data sekunder 

dilakukan pemrosesan menggunakan software SIG yaitu ArcGIS 10.1. 

Berikut langkah pemprosesan data yang diperlukan: 

a. Cropping Citra, citra Quickbird dipotong sesuai dengan batas 

administrasi Kota Surakarta dengan menggunakan tools yang terdapat 

pada software ArcGIS 10.1. 

b. Tahapan Interpretasi Visual, unsur-unsur interpretasi seperti rona, 

bentuk, bayangan, ukuran, pola, tekstur, situs dan asosiasi digunakan 

untuk membantu mengenali obyek pada citra Quickbird. Interpretasi 

dilakukan secara digitasi on screen langsung dengan memanfaatkan 

software ArcGIS. Deliniasi ini berfungsi untuk membatasi obyek satu 

dengan lainnya. Hasil deliniasi akan diperoleh area yang meliputi jalur 

hijau existing di daerah penelitian dengan berbagai tingkat kerapatan 

dan jaringan jalan. 

c. Penyusunan Harkat dan Parameter Penentuan Prioritas 

Pengembangan Jalur Hijau  

Proses ini dilakukan dengan memberikan nilai pada variabel 

terkait. Kelas pengharkatan dibagi menjadi 5 kelas dengan harkat 

terkecil mempunyai pengaruh yang baik sedangkan harkat terbesar 

mempunyai pengaruh yang buruk.  

 

1. Volume Lalu Lintas 

Pencemar utama dikawasan perkotaan bersumber dari kegiatan 

transportasi. Bertambahnnya penggunaan kendaraan bermotor yang 

tidak seimbang dengan peningkatan sarana prasarana jalan berdampak 

negatif terhadap lingkungan. Terutama pada jam-jam puncak ruas 

jalan mengalami peningkatan arus lalu lintas. Peningkatan volume lalu 

lintas diringi dengan meningkatnya suhu udara. Udara sekitar area 

jalan menjadi kering dan panas. Pepohonan yang ada di sekitar jalan 

mampu menurunkan suhu udara ini dikenal dengan jalur hijau. 
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Pengukuran volume lalu lintas dilakukan 3 kali dalam sehari 

selama satu jam pada jam-jam puncak. Jam puncak pagi pukul 06.30-

07.30, siang pukul 12.00-13.00 dan sore pukul 16.00-15.00. 

Penghitungan volume lalu lintas berdasarkan (MKJI, 1997) dimana 

kendaraan dibagi menjadi 3 golongan yaitu kendaraan ringan, 

kendaraan berat dan sepeda motor. Kendaraan ringan meliputi mobil 

pribadi, mikrobis, pick-up, truk kecil, sedangkan kendaraan berat 

antara lain bus, truk dua as, truk tiga as, dan truk kombinasi. Masing-

masing jenis kendaraan kemudian dikalikan dengan nilai EMP untuk 

sepeda motor (MC) = 0,5; kendaraan ringan (LV) = 1,0; kendaraan 

berat (HV) = 1,2 masing-masing dalam Satuan Mobil Penumpang 

(SMP). Selanjutnya, volume lalu lintas dihitung dengan 

menjumlahkan puncak hasil pengamatan pagi, siang, dan sore hari 

untuk semua jenis kendaraan bermotor. Kelas volume lalu lintas dapat 

dilihat pada Tabel 1.5. berikut. 

Tabel 1.5. Kelas Volume Lalu Lintas 

Kelas 
Volume Lalu 

Lintas 
Keterangan Harkat 

I < 5.000 Sangat Rendah 1 

II 5.001 – 10.000  Rendah 2 

III 10.001 – 15.000 Sedang 3 

IV 15.001 – 20.000 Tinggi 4 

V > 20000 Sangat Tinggi 5 

 Sumber : Widartono, 2002, dengan modifikasi 

Kelas volume lalu lintas dibagi menjadi 5 kelas dengan kreteria 

sangat rendah sampai dengan sangat tinggi. Pemberian harkat dinilai 

berdasarkan pengaruhnya, makin tinggi volume lalu lintas semakin 

besar penilaian harkatnya. Semakin tinggi volume lalu lintas maka 

semakin tinggi pencemaran udara oleh kendaraan bermotor. Kondisi 

ini mendukung ruas jalan tersebut untuk dibangun jalur hijau, dimana 

jalur hijau dapat berfungsi untuk menyerap beberapa zat pencemaran 

udara sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi polusi udara. 

Semakin rendah volume lalu lintas maka semakin tidak berpengaruh 
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terhadap penentuan prioritas jalur hijau begitupun dengan penilaian 

harkatnya pun kecil.  

2. Tingkat Kenyamanan 

Nilai tingkat kenyamanan ditentukan berdasarkan temperature 

humidity index (THI). Nilai THI diperoleh dari perhitungan antara 

suhu dan kelembaban udara relatif harian rerata. Untuk itu alat 

Weather Meter digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban 

udara khususnya sekitar jalan arteri dan kolektor yang terdapat 

pepohonan. Data suhu udara digunakan untuk memperoleh nilai suhu 

harian rerata, berdasarkan rumus suhu harian rerata selama 24 jam (T) 

pada rumus nomor satu.  

 

   
              

 
 

Sumber : Kirono, 2003 dalam Joko, 2003 

T 7 adalah suhu pada pukul 06.00, T 13 adalah suhu pada pukul 

12.00 dan T 18 adalah suhu pada pukul 17.00. Nilai kelembaban 

relatif harian rerata (RH) diperoleh dengan menjumlahkan nilai 

kelembaban selama pengukuran dibagi dengan jumlah waktu 

pengukuran. Rumus penentuan kelembaban relatif harian rerata, dapat 

dilihat pada rumus nomor 2. 

 

      
                         

                 
 

Sumber : Kirono, 2003 dalam Joko, 2003 

Berdasarkan nilai suhu harian rerata (T) dan kelembaban relatif 

harian rerata (RH), ditentukan nilai THI dengan rumus nomor 3 

berikut ini. 

                             

 

Sumber : Sham, 1986 dalam Sangadji, 2012 

... ............(1) 

...........(2) 

... ............(3) 
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Hasil perhitungan THI akan diperoleh 5 kelas tingkat 

kenyamanan. Penilaian didasarkan pada pengaruh nilai THI terhadap 

pengembangan jalur hijau. Semakin besar nilai THI maka semakin 

besar harkatnya dan semakin besar peluang untuk pengembangan jalur 

hijau. Semakin kecil harkatnya semakin nyaman karena nilai THI 

makin rendah. Nilai THI yang rendah tidak berpengaruh terhadap 

pengembangan jalur hijau. Kelas tingkat kenyamanan (THI) dapat 

dilihat pada Tabel 1.6. 

Tabel 1.6. Kelas Tingkat Kenyaman (THI) 

Temperature 

Humidity Index 

(THI) 

Keterangan Harkat 

≤ 23 Tidak Nyaman  1 

23,1 – 25 Sebagian Tidak Nyaman 2 

25,1 – 27 Nyaman 3 

27,1 – 29 Sebagian Tidak Nyaman 4 

≥  29,1 Tidak Nyaman 5 

       Sumber : Irma, 2003 dalam Sangadji, 2011 

3. Kerapatan Kanopi Jalur Hijau 

Vegetasi mempunyai kemampuan untuk mengatur perubahan iklim 

mikro. Menurut Sangadji (2012) sebatang pohon mampu 

mentranspirasikan air sebanyak 400 liter yang secara langsung dapat 

menurunkan suhu udara di sekitar pohon. Suhu ini setara dengan kondisi 

ruangan yang menggunakan AC. Selain itu daun dan batang pada tanaman 

juga mempunyai kemampuan untuk menghasilkan oksigen, dan menyerap 

CO2, NO2 dan debu.  

Kerapatan kanopi pada jalur hijau diperoleh dengan interpretasi citra 

Quickbird. Hasil dari interpretasi citra dapat dihitung menggunakan rumus 

nomor empat berikut.  

 

                  
                        

               
            

Sumber : Sulistyaningsih, 1995  

.......  (4) 
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Tingkat kerapatan kanopi jalur hijau terbagi menjadi 5 kelas. 

Asumsinya, semakin rapat maka akan semakin rimbun dimana penutup 

permukaan tanah tertutupi. Perubahan dapat diarasakan dengan udara yang 

semakin sejuk, teduh dan nyaman. Sebaliknya semakin jarang atau tidak 

ada vegetasi maka tidak ada penghalang dari paparan sinar matahari 

sehingga udara sekitar semakin panas dan kering. Penilaian harkat terkecil 

dinyatakan dengan kerapatan yang sangat rapat sedangkan harkat tertinggi 

mempunyai kerapatan yang sangat jarang. Semakin kecil presentase 

kerapatan kanopi semakin diprioritaskan pengembangan jalur hijaunya. 

Sebaliknya, semakin besar presentase kerapatan kanopi semakin tidak 

diprioritaskan. Berikut kelas kerapatan kanopi jalur hijau dapat dilihat 

pada Tabel 1.7. 

Tabel 1.7. Tabel Kelas Kerapatan Kanopi Jalur Hijau 

Kelas 
Tingkat Kerapatan 

(%) 
Keterangan Harkat 

I < 10 % Sangat Jarang 5 
II  10 % - 24 %  Jarang 4 
III 25 % - 39 % Sedang 3 
IV 40 % - 54 % Rapat 2 
V > 54 % Sangat rapat 1 

Sumber : Sulistyaningsih, 1995 dengan modifikasi 

4. Survei Lapangan 

Hasil dari survei lapangan digunakan untuk mencocokan hasil 

interpretasi citra Quickbird yaitu kerapatan kanopi dengan keadaan 

sebenarnya di lapangan. Global Positioning System (GPS) digunakan 

untuk memudahkan ploting lokasi tempat survei. Survei dilakukan dengan 

menentukan terlebih dahulu titik sampelnya. Penentuan sampel 

menggunakan metode purposive sampling. Hasil interpretasi citra 

Quickbird berupa kerapatan kanopi dipilih beberapa sampel yang mewakili 

kerapatan kanopi pada unit analisisnya. Dokumentasi perlu juga dilakukan 

untuk mengetahui kondisi kerapatan kanopi yang dititik beratkan pada 

tajuk pohon. Pemotretan tajuk pohon dilakukan pengambilan secara 

vertikal. Hasil pemotretan dapat digunakan untuk menentukan tingkat 
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kerapatan, sehingga jelas perbedaan jalur hijau yang rapat dengan yang 

tidak rapat. 

5. Reinterpretasi dan Uji Ketelitian 

Metode uji ketelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

metode uji ketelitian (Short, 1962) dalam (Wijaya, 2005) yaitu metode 

Confudion Matrix Calculation Formula. Berikut rumus uji ketelitian dapat 

dilihat pada nomor lima. 

 

                            
                              

                           
        

Kategori yang dihasilkan dari metode ini adalah : 

 Baik   : jika tingkat ketelitian ≥ 85%, berarti data hasil 

interpretasi layak digunakan untuk penelitian lebih lanjut. 

 Buruk  : jika tingkat ketelitian < 85%, berarti data hasil 

interpretasi tidak layak digunakan untuk penelitian lebih lanjut 

Hasil pemotretaan tajuk pohon secara vertikal dapat digunakan untuk 

mengetahui kerapatan kanopi. Presentase kerapatan dapat dihitung dengan 

mendigitasi hasil pemotretan kemudian menghitung luasan penutup tajuk 

dengan luas area frame kamera (Nisa, 2015). Kerapatan kanopi dapat 

dihitung menggunakan rumus nomor enam. 

 

               
                               

               
         

 

Presentase kerapatan kanopi hasil survei lapangan dapat digunakan 

untuk membandingkan dengan kerapatan kanopi hasil interpretasi citra. 

Hasil dari perhitungan ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi 

aktual kerapatan kanopi pada jalan arteri dan kolektor. 

  

.......  (6) 

.....  (5) 
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6. Penyusunan Peta Prioritas Pengembangan Jalur Hijau 

Penentuan prioritas pengembangan jalur hijau disusun dari kerapatan 

kanopi jalur hijau, volume lalu lintas dan tingkat kenyamanan. Masing-

masing variabel diberikan harkat kemudian dilakukan proses overlay 

dengan memanfaatkan software ArcGIS 10.1. Proses overlay mempunyai 

fungsi untuk menggabungkan dua titik atau lebih data grafis yang memiliki 

satuan pemetaan gabungan dari beberapa data grafis. Penentuan kelas 

prioritas ditentukan dengan menghitung jumlah skor total hasil overlay 

masing-masing variabel penyusun pada penelitian ini sehingga diperoleh 

harkat total skor. Harkat total diperoleh dengan menggunakan rumus 

nomor tujuh berikut. 

                           

Keterangan: 

TKK      = Tingkat kerapatan kanopi jalur hijau 

THI       = Tingkat Kenyamanan 

VLL      =  Volume Lalu Lintas 

Kelas interval pengembangan jalur hijau ditentukan dengan klasifikasi 

relatif Suci (2009). Nilai interval dihitung dengan melihat nilai maksimum 

dan nilai minimum tiap satuan pemetaan. Interval ini diperoleh dari selisih 

antara skor maksimum dengan skor minimum dibagi dengan banyaknya 

kelas. Berikut rumus klasifikasi relatif dapat dilihat pada rumus nomor 8. 

               
                                            

            
 

Rentang Kelas = ( 12 -  7 ) / 5  = 1,66  2 

Untuk klasifikasi prioritas pengembangan jalur hijau dinyatakan 

dalam prioritas yang dibagi menjadi 3 kelas prioritas, berikut perhitungan 

dan kelas prioritas pengembangan jalur hijau dapat dilihat pada Tabel 1.8, 

berikut ini. 

..............  (7) 

.... (8) 
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Prioritas I     = 11 + 2  = 13    > 11 

Prioritas II    = 9   +  2  = 11   9 - 11 

Prioritas III   = 7    + 2   = 9     < 9 

Tabel 1.8. Kelas Prioritas Pengembangan Jalur Hijau 

Kelas 

Interval 

Prioritas 

Pengembangan 

Jalur Hijau 

Keterangan 

>11 Prioritas I Sangat membutuhkan 

pengembangan jalur hijau 

9  -   11 Prioritas II Membutuhkan pengembangan 

jalur hijau 

< 9 Prioritas III Tidak membutuhkan 

pengembangan jalur hijau 

Sumber: Pengolahan data, 2016 

 

1.7.2.4 Metode Analisis Data  

Tahapan analisis penelitian ini antara lain analisis spasial (keruangan) 

dan analisis deskriptif. Analisis spasial disajikan dalam peta sedangkan 

analisis deskriptif menjelaskan pola persebaran dan keterkaitan dengan 

bantuan peta. 

Analisis spasial disajikan dalam beberapa peta meliputi peta volume 

lalu lintas, peta kerapatan kanopi jalur hijau dan peta tingkat kenyaman 

(THI). Analisis ini memanfaatkan SIG untuk menyajikan data dalam bentuk 

tabel maupun peta selain itu digunakan juga untuk membuat peta prioritas 

pengembangan jalur hijau dengan mempertimbangkan variabel yang 

berpengaruh. Peta prioritas pengembangan jalur hijau ini akan 

menggambarkan lokasi yang diprioritaskan untuk pengembangan jalur 

hijau.   

Analisis deskriptif ini akan mendeskripsikan jalan dengan prioritas I, 

prioritas II dan prioritas III dengan keterkaitannya dengan variabel-variabel 

yang berpengaruh. Jalan dengan prioritas I mempunyai arti sangat 

membutuhkan pengembangan jalur hijau dimana jalur hijau yang sudah ada 
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belum cukup untuk memberikan dampak yang positif disekitar ruas jalan 

tersebut. Jalan dengan prioritas III mempunyai jalur hijau yang ada telah 

memberikan dampak yang positif sekitar ruas jalan tersebut. Analisis ini 

juga akan memberikan gambaran pola dan agihan dari pengembangan jalur 

hijau. Diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.5, berikut ini. 
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Gambar 1.5. Diagram Alir Penelitian 
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1.8  BATASAN OPERASIONAL 

Harkat, merupakan penafsiran kemungkinan lahan digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia seperti pertanian, kehutanan, rekayasa, 

rekreasi dan sebagainya (Stewart, 1986) 

Jalan Arteri, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 

utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan 

jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna (UU No. 38 Tahun 2004 

Tentang Jalan). 

Jalur Hijau, adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap 

lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di 

dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA). Sering disebut jalur hijau 

karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya 

berwarna hijau. 

Jalan Kolektor, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 

pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalan jarak sedang, kecepatan rata-

rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi (UU No. 38 Tahun 2004 

Tentang Jalan). 

Penginderaan jauh, sebagai ilmu dan seni untuk memperoleh informasi 

tentang obyek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis menggunakan 

kaidah ilmiah data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak 

langsung terhadap obyek, daerah, atau gejala yang dikaji ( Lillesand dan 

Kiefer, 1999). 

Sistem Informasi Geografis (SIG), adalah suatu sistem berbasis komputer 

yang memberikan empat kemampuan untuk menangani data bereferensi 

geografis, yaitu pemasukan, pengelolaan atau manajemen data 

(penyimpanan dan pengaktifan kembali), manipulasi dan analisis, serta 

keluaran (Aronoff, 1989 dalam Danoedoro,1996). 

 

 


