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ABSTRACT 

Increasing urban development through physical infrastructure in one hand is a symbol of the progress of 

human civilization, but in the other hand causes negative impacts that result in environmental degradation.  

This study aims to enlist the type and number of plants, and estimate potential carbon stock on the green line 

in some main roads in Ambon City. This research was conducted in four (4) main roads in Ambon City, 

which are: Jalan Sultan Hairun, Jalan Pattimura, Jalan Dr. Sam Ratulangi and Jalan dr. Latumeten. Based on 

the DBH of a tree, the biomass estimation can be count by using allometric equations (Brown, 1997). 

Estimation of biomass is also done with the equation Chave et al. (2005) which has a higher degree of 

accuracy.  

The result shows that there are 5 (five) species of tree in some green line in several main road in Ambon City, 

which are: Bungur (Lagerstroema speciosa Pers.) Lamtoro (Leucaena leucocephala)  Trembesi (Samanea 

saman),Mahoni (Sweetenia macrophylla King) Beringin (Ficus sp.). All the tree species are potentially absorb 

CO2. The plant that provides shade of sun lights for now is Beringin (Ficus sp.). While the pole which later 

had potentially provide shade of sun lights is Trembesi (Samanea saman) because it will have wide canopy. 

Keywords: carbon, urban forest, green open space 

I.  PENDAHULUAN 

Pembangunan kota yang terus meningkat melalui sarana dan prasarana fisik di satu 

sisi merupakan symbol kemajuan peradaban manusia yang cenderung mengikuti 

perkembangan zaman, namun disisi lain menimbulkan berbagai dampak negatif yang 

mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. 

Kota Ambon sebagai ibukota Propinsi Maluku juga sedang menghadapi proses 

pembangunan pasca konflik tahun 1999. Konflik sosial tersebut mengakibatkan rusaknya 

sarana dan prasarana kota seperti sekolah, pasar, perkantoran, pertokoan, bahkan 

perumahan penduduk. Hal ini mengakibatkan Kota Ambon saat ini memiliki 

kecenderungan perubahan penggunaan lahan terbuka menjadi lahan terbangun, dan 

dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup yang asri 

dan dapat mencerminkan suasana kota yang hijau. 

Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka seiring dengan perkembangan regulasi 

yang berhubungan dengan penataan ruang dan alokasi penataan kota sesuai Undang-

Undang No 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang diperlukan suatu strategi yang mampu 

mengakomodir beragam persoalan dengan tetap mempertimbangkan relevansinya terhadap 
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proses kegiatan dan pembangunan kota. Strategi yang dapat dikembangkan adalah melalui 

penerapan konsep kota hijau dalam perencanaan tata ruang kota. Kehadiran jalur hijau pada 

beberapa ruas jalur jalan utama sehubungan dengan pengembangan jalur hijau 

dimaksudkan untuk mengimbangi pesatnya pembangunan fisik kota, dimana dengan 

adanya berbagai komponen vegetasi pada berbagai jalur dan sudut kota maka, diharapkan 

dapat meningkatkan produksi dan kualitas O2 di udara. antara lain; sebagai penyimpan CO2, 

(1) sarana penjamin ketersediaan air tanah (2), menyerap panas (3), perlindungan dari 

pancaran sinar matahari langsung (4), hujan yang deras (5), penghalang angin (6), meredam 

kebisingan kota (7), mengurangi debu (8), memberikan nilai estetika (9) serta membentuk 

habitat untuk berbagai jenis burung dan satwa lainnya (10). Agar semua fungsi tata kota 

tersebut dapat dimaksimalkan, maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan dan 

pengembangan jalur hijau pada kawasan kota yang dapat mengoptimalisasi fungsi kota 

hijau sesuai alokasi peraturan pemerintah tentang lingkungan hijau dengan menyisihkan    

30 % kawasan kota untuk jalur hijau.  

Tujuan penelitian ini adalah menginventarisasi jenis dan jumlah tanaman pada 

beberapa ruas jalur jalan di kota Ambon dan mengestimasi potensi simpanan karbon  pada 

jalur hijau di beberapa ruas jalan di kota Ambon.  

II. METODE  PENELITIAN 

2.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di 4 (empat) ruas jalan utama di kota Ambon, yaitu, Jalan 

Sultan Hairun, Jalan Pattimura Jalan Dr. Sam Ratulangi, serta Jalan. dr. Tamaela.  

Penelitian berlangsung dari bulan Agustus sampai September 2014. 

2.2.  Objek dan Alat Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, menggunakan metodologi survei 

untuk mengetahui jumlah dan jenis vegetasi sebagai sona penyangga pada lokasi perkotaan 

terutama pada jalur jalan utama. 

1. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah potensi vegetasi di tingkat tiang dan pohon pada areal 

jalur jalan utama di Kota Ambon.  

2. Alat Penelitian 
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Peralatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah: GPS, Kompas, Meter Roll, dan Clino 

meter. 

2.3. Tahapan Penelitian 

1. Persiapan  

Penelitian dilakukan di beberapa jalur jalan utama di Kota Ambon.Untuk 

penelitian pengukuran dan pendugaan biomassa pohon hidup yang dilakukan dengan cara 

"non destructive sampling" (tidak melakukan penebangan), dilakukan melalui kegiatan: 

a) Pendekatan secara tidak langsung yaitu dengan melakukan pengukuran diameter 

dan tinggi pohon serta penggunaan persamaan alometrik. 

b) Pemetaan Lokasi Penelitian 

Kegiatan pemetaan dilakukan untuk membagi luasan areal tertanam yang berada 

pada jalur jalan utama di sudut-sudut Kota Ambon. Lokasi ini akan dibagi 

berdasarkan petak-petak contoh dan mengklasifikasikan jenis tumbuhan yang ada 

disekitar areal plot contoh sehingga memudahkan pencatatan dan pengukuran.  

c) Inventarisasi  

Kegiatan ini dilakukan untuk mendata potensi berdasarkan stratifikasi jenis tanaman 

dari tingat semai, pancang, tiang dan pohon dilokasi penelitian yakni sepanjang 

jalur jalan utama untuk memudahkan pengukuran dan pencatatan. 

2.4. Analisa Data 

Berdasarkan nilai DBH suatu tegakan, maka dapat dilakukan pendugaan biomassa 

dengan menggunakan persamaan allometrik (Brown, 1997): 

Y = 42,69-12,8 (DBH)+ 1,242(DBH
2
 )  

Dimana: Y = biomassa total (kg); DBH =diameter setinggi dada (m) 

Pendugaan biomassa juga dilakukan dengan persamaan Chave et al. (2005) yang 

memiliki tingkat akurasi lebih tinggi. Persamaan yang digunakan adalah: 

Y = 0,0509 x ρ x DBH
2
 x T  

Dimana: Y = biomassa total (kg); DBH = diameter setinggi dada (m); ρ = berat jenis 

kayu (gr/cm3); T = tinggi pohon (m) 

Perkiraan jumlah karbon (Brown, 1997) : 

C = 0.5  x Y  

Dimana: C =   Jumlah karbon; Y : Jumlah biomassa 
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III.HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Pengukuran dan Pendugaan Stok Karbon di Bererapa ruas jalan di Kota Ambon  

1. Perkiraan Biomassa Pohon 

Dengan menggunakan pendekatan persamaan Brown (1997) dan persamaan Chave 

et al. (2005) maka diperoleh perkiraan biomassa di lokasi penelitian. 

Perkiraan biomassa masing-masing jenis menurut persamaan Brown (1997) dan 

Chave et al. (2005) untuk masing-masing jenis disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Jenis dan jumlah pohon serta perkiraan biomassa di tiap jalur 

penelitian. 

No 

Jalur 

Nama 

Jalan 
Jenis 

Jumlah 

Pohon 

Perkiraan Biomassa (kg) 

Brown Chave 

1 
Jl. Sultan 

Hairun 

Bungur (Lagerstroema speciosa 

Pers.) 
11      9,115.79       2,644.60  

Lamtoro (Leucaena 

leucocephala) 
2      6,098.71       2,353.93  

Trembesi (Samanea saman) 6         407.63            78.12  

2 Jl. Pattimura 

Bungur (Lagerstroema speciosa 

Pers.) 
31    34,053.23     16,819.15  

Mahoni (Sweetenia macrophylla 

King) 
12         771.20          473.79  

3 
Jl. Dr. Sam 

Ratulangi 

Bungur (Lagerstroema speciosa 

Pers.) 
30    30,831.17     11,209.56  

Trembesi (Samanea saman) 33      4,456.52       1,209.35  

4 
Jl. dr. 

Tamaela 

Beringin (Ficus sp.) 12    62,477.49     15,278.99  

Bungur (Lagerstroema speciosa 

Pers.) 
20    48,673.62     25,109.13  

Sumber: Hasil Perhitungan, 2014 

 

Dari kedua persamaan tersebut terlihat bahwa persamaan Brown (1997) 

menghasilkan nilai yang lebih besar daripada persamaan Chave et al. (2005), hal ini 

dikarenakan persamaan Chave et al. (2005) menggunakan dua parameter yang diukur yaitu 

tinggi dan diameter pohon, sedangkan persamaan Brown (1997) hanya menggunakan satu 

parameter yang diukur yaitu diameter pohonnya saja, sehingga hasil dari persamaan Chave 

et al. (2005) lebih akurat dan mendekati dibandingkan dengan hasil dari persamaan Brown 

(1997). 

2. Perkiraan Simpanan Karbon diatas Permukaan Tanah 
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Setelah mengetahui perkiraan biomassa untuk masing-masing jenis pohon, maka 

digunakan rumus Brown untuk menghitung perkiraan jumlah simpanan karbon diatas 

permukaan tanah. 

Jumlah simpanan karbon diatas permukaan tanah berdasarkan hasil perhitungan 

perkiraan biomassa dengan menggunakan persamaan Brown (1997) dan Chave et al. (2005) 

untuk masing-masing jenis pohon di tiap jalur yang diteliti disajikan dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Jenis dan jumlah pohon serta perkiraan jumlah simpanan  karbon  

di tiap jalur penelitian. 

No 

Jalur 
Nama Jalan Jenis 

Jumlah 

Pohon 

Perkiraan Karbon (kg) 

Brown Chave 

1 
Jl. Sultan 

Hairun 

Bungur (Lagerstroema speciosa 

Pers.) 
11 

     

4,557.89  

     

1,322.30  

Lamtoro (Leucaena 

leucocephala) 
2 

     

3,049.36  

     

1,176.97  

Trembesi (Samanea saman) 6 
        

203.81  

          

39.06  

2 Jl. Pattimura 

Bungur (Lagerstroema speciosa 

Pers.) 
31 

   

17,026.61  

     

8,409.58  

Mahoni (Sweetenia macrophylla 

King) 
12 

        

385.60  

        

236.89  

3 
Jl. Dr. Sam 

Ratulangi 

Bungur (Lagerstroema speciosa 

Pers.) 
30 

   

15,415.58  

     

5,604.78  

Trembesi (Samanea saman) 33 
     

2,228.26  

        

604.67  

4 Jl. dr. Tamaela 

Beringin (Ficus sp.) 12 
   

31,238.74  

     

7,639.50  

Bungur (Lagerstroema speciosa 

Pers.) 
20 

   

24,336.81  

   

12,554.57  
Sumber: Hasil Perhitungan, 2014 

3. Jenis Tanaman di Jalur Hijau Lokasi Penelitian 

Kriteria tanaman yang baik ditanam di jalur hijau untuk jalan utama adalah 

tanaman yang dapat menahan dan menyaring gas dan partikel padat dari udara, dapat 

menyerap CO2 yang dihasilkan kendaraan bermotor serta dapat menghasilkan oksigen.  

Ciri-ciri tanaman untuk kriteria tersebut adalah tanaman yang mempunyai 

permukaan daun berbulu halus atau berlilin, dan stomata atau mulut daun cukup lebar. 

Contoh tanaman yang memenuhi kriteria tersebut yaitu Bungur (Lagerstroema speciosa 

Pers.), Mahoni (Sweetenia macrophylla King), Tanjung (Mimusops elengi) dan Lamtoro 

Leucaena leucocephala). 

Dari hasil penelitian, diketahui jenis-jenis pohon yang terdapat di ruang jalan 

utama kota Ambon yakni Bungur (Lagerstroema speciosa Pers.) 91 pohon, Trembesi 

(Samanea saman) 9 pohon terdapat pada 2 jalur yakni Jl Sultan Hairun dan Jl Sam 
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Ratulangi, Beringin (Ficus sp.)  Mahoni (Sweetenia macrophylla King) 12 pohon terdapat 

pada Jl.Dr Tamaela ,Tanjung (Mimusops elengi) 12 pohon hanya terdapat pada jalur Jl. 

Pattimura dan lamtoro (Leucaena leucocephala) sebanyak 2 pohon. Jenis dominan yang 

terdapat di tiap jalur adalah Bungur (Lagerstroema speciosa Pers.) Dengan demikian, jenis 

yang memberikan kontribusi penyimpanan jumlah karbon terbesar di tiap jalur juga adalah 

jenis ini. Jenis bungur memang banyak ditanam di perkotaan karena mempunyai bunga 

yang menarik dan tajuk yang rimbun yang berguna sebagai peneduh dan penanamannya 

yang  mudah. Bungur menghasilkan bunga yang berwarna merah mudah atau putih. Selain 

cocok untuk penghijauan pohon bungur juga banyak khasiatnya. Dari segi fisik bungur bisa 

ditandai dengan tingginya yang bisa  mencapai 10 sampai 30 meter. Batangnya bulat, 

percabangan mulai dari bagian pangkalnya, dan berwarna coklat muda. 

Sementara jenis lainnya yang baru mulai ditanam di beberapa jalur hijau di Kota 

Ambon, diantaranya adalah di lokasi penelitian Jalan Sultan Hairun dan Jalan Dr. Sam 

Ratulangi adalah jenis Trembesi (Samanea saman).  Pohon ini banyak ditanam sebagai 

peneduh jalan. Pohonnya seperti payung. akar, batang, dan dahannya sangat besar . 

Naungan daun pohon trembesi bisa menurunkan suhu udara sekitarnya. Kesejukan itu juga 

disebabkan pohon trembesi mampu menyerap gas karbon dioksida di udara. Jenis ini sangat 

baik ditanam di jalur hijau karena kemampuannya untuk menyerap karbon dan mengatasi 

penggenangan air. 

Ada pula jenis Beringin (Ficus sp.) yang berada di jalur hijau Jalan Dr. Tamaela. 

Beringin cukup baik untuk ditanam di jalur hijau, Tanaman tropis ini tumbuh besar, dan 

semakin tua tajuknya semakin lebar. Daun-daun berwarna hijau mengkilap.  Beringin 

menghasilkan akar-akar udara yang menggantung dari dahan-dahannya. Ia tumbuh baik 

pada kondisi kering, tanah berdrainase baik, dan mendapat cahaya matahari penuh. 

Beringin yang di alam bisa tumbuh besar sering digunakan sebagai elemen tanam dalam 

bentuk bonggol. Beringin bonggol tampak artistik, dan cocok ditanam tunggal sehingga 

keindahannya lebih menonjol namun harus diperhatikan kondisiperakarannya yang dapat 

merusak jalan. 

Selain itu yang ditemukan yakni jenis mahoni (Sweetenia macrophylla King) 

meskipun batangnya tidak terlalu besar dan terlalu tinggi, namun pohon ini sangat rindang 

dengan tajuk luas dan tumbuh secara simetris. Daunnya tidak mudah rontok, Rantingnya 

juga tidak terlalu besar dan tidak mudah patah. Sedangkan  jenis lainnya yakni pohon 
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tanjung.  Tanjung tergolong tanaman yang dapat bertahan hingga usia tua. Konon pohon 

tanjung tercatat dapat hidup hingga usia ratusan tahun.  

Lamtoro (Leucaena leucocephala) merupakan jenis tanaman penghujauan yang 

mampu mengembalikan tingkat kesuburan lahan bermanfaat untuk mengembalikan tingkat 

kesuburan tanah, pada lahan-lahan kritis. Salah satu kelemahan lamtoro adalah, akan 

menghasilkan biji yang cukup banyak, tersebar ke mana-mana, dan kemudian tumbuh 

menghasilkan individu baru 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan  

1. Jenis dan jumlah tanaman di lokasi penelitian adalah:  

a. Jalur Jl. Sultan Hairun: Bungur (Lagerstroema speciosa Pers.) 11 tegakan, Lamtoro 

(Leucaena leucocephala) 2 tegakan, Trembesi (Samanea saman) 6 tegakan. 

b. Jalur Jl. Pattimura: Bungur (Lagerstroema speciosa Pers.) 31 tegakan, Mahoni 

(Sweetenia macrophylla King) 12 tegakan. 

c. Jalur Jl. Dr. Sam Ratulangi: Bungur (Lagerstroema speciosa Pers.) 30 tegakan, 

Trembesi (Samanea saman) 33 tegakan. 

d. Jalur Jl. dr. Tamaela: Beringin (Ficus sp.) 12 tegakan, Bungur (Lagerstroema 

speciosa Pers.) 20 tegakan. 

2. Seluruh tanaman yang berada di lokasi penelitian berpotensi sebagai penyerap CO2. 

Sedangkan tanaman yang memberikan naungan terhadap cahaya matahari untuk saat ini 

adalah Beringin (Ficus sp.), sementara yang saat ini masih di tingkat tiang dan 

berpotensi sebagai pemberi naungan di saat yang akan datang adalah jenis Trembesi 

(Samanea saman) karena mempunyai tajuk yang lebar. 

4.2. Saran 

1. Untuk jalur hijau di jalan utama di Kota Ambon, tanaman yang ada sudah cukup 

memadai dan memenuhi kriteria tanaman peneduh dan penyerap CO2 yaitu Bungur 

(Lagerstroema speciosa Pers.) dan Mahoni (Sweetenia macrophylla King). Namun 

perlu juga ditanam tanaman lain seperti Tanjung (Mimusops elengi) yang selain dapat 

menyerap partikel limbah juga dapat mengeluarkan aroma yang wangi. 

2. Penelitian ini perlu dikembangkan pada jalur hijau dan taman kota lainnya di Kota 

Ambon agar dapat diketahui dan disusun data base tentang perkiraan simpanan karbon 

di Kota Ambon.  
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