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I.   PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari hubungannya dengan sesama dan

lingkungan alam sekitarnya.  Manusia  tidak  saja  membutuhkan unsur-unsur  jasmaniah  saja

namun juga rohaniah.  Kebutuhan dasar manusia  yang terdiri  dari  kebutuhan fisiologis dan

psikologis  merupakan  hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  suatu  perencanaan  maupun

perancangan lanskap khususnya diperkotaan. 

Salah  satu  kebutuhan  manusia  dalam  memperoleh  kenyamanan  adalah  dengan

penyediaan ruang terbuka hijau di  sekitar  lingkungan kerja  dan tempat  tinggalnya.  Ruang

terbuka hijau adalah suatu pemanfaatan lahan dengan penanaman dan penataan tanaman yang

memiliki  fungsi antara lain sebagai  penghasil  O2,  daerah resapan air,  pereduksi polutan di

udara, memperbaiki ikim mikro dan juga untuk rekreasi. 

Taman dan jalur hijau merupakan bagian dari Ruang terbuka hijau (RTH) yang dapat

dinikmati  secara  umum dan menjadi  bentuk utama  dari  wajah kota.  Keberadaam ruang

terbuka  hijau  merupakan  suatu  tuntunan  yang  mendasar  dalam  menyusun  rencana

pembangungan  suatu  wilayah  baik  itu  untuk lingkungan kerja  maupun  tempat  tinggal

masyarakat. 

Kota Mataram sebagai  sebagai  ibu kota Propinsi  NTB semakin hari  semakin  pesat

perkembanganya.  Sampai dengan tahun 2008, luas   Kota Mataram adalah 61.3000.000 ha,

sementara lahan yang diperuntukkan untuk ruang hijau terbuka kurang dari 50 % yang terdiri

dari lahan pertanian (47,30%), taman kota (0.1%) dan kuburan (0.84%).  Luas ruang terbuka

ini semakin hari  semakin  sempit  ditandai  dengan adanya pengalihfungsian  lahan pertanian

sekitar 10%/tahun. Keberadaan taman kota dari tahun 2005 sampai sekarang ini luasnya juga

tidak bertambah semakin mengurangi kenyamanan hidup di Kota Mataram. 

Perkembangan  jumlah  kendaraan  bermotor  yang  ada di  kota  Mataram yang  alam

jangka waktu 4 tahun saja kendaraan bermotor meningkat hampir 40.000 buah sudah pasti

menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, terutama udara dan kebisingan (Bappedda Kota

Mataram, 2003).  Hasil pengukuran terhadap tingkat polusi didapat walaupun untuk zat-zat

beracun belumlah melebihi ambang batas, akan tetapi untuk tingkat kebisingan yang mencapai
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lebig  dari  70  dBA,  Kota  Mataram  telah  melampaui  ambang  batas  yang  ditetapkan  oleh

Kepmen  LH  No.  48/Men-LH/II/1996.  Sehingga  saat  ini  Kota  Mataram  terus  berusaha

mempertahankan ruang terbuka hijau yang ada dengan menggelontorkan beberapa program

diantaranya:

1. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (kualitas udara, air, dll)
2. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam (Penanaman, dll)
3. Peningkatan Kualitas dan akses informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

(peningkatan  edukasi dan komunikasi  di  bidang Lingkungan  Hidup, Pengembangan

data dan informasi Lingkungan Hidup)
4. Peningkatan  Pengendalian  Polusi  (Penyuluhan  dan  pengendalian  polusi  dan

pencemaran (Sosialisasi peduli lingkungan pada anak usia dini).

Disalah satu sudut kota Mataram terdapat Universitas Mataram yang berdiri  di atas

lahan seluas hampir 50 Ha yang terbagi atas dua kampus, yaitu Kampus Selatan seluas 40

hektar dan kampus  bagian Utara kurang lebih 10 ha.  Dari luasan tersebut, lebih dari 40%

berbentuk  ruang  terbuka  hijau  yang  ditata  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  mempercantik

penampilan  kedua  kampus  tersebut.  Taman  dan  jalur  hijau  yang  terdapat  di  lingkungan

universitas mataram berfungsi sebagai salah satu taman yang digunakan dengan skala kota.

Taman ini, seperti rekreasi, olah raga, bermain dan sebagainya. 

Dibalik manfaat hanya sekedar mempercantik kampus,  ternyata ruang terbuka hijau di

Kampus  Universtitas  Mataram  ini  termasuk  sangat  efektif  digunakan  masyarakat  kota

mataram sebagai salah satu tempat berbagai aktifitas publik selama ini dan telah difungsikan

berkaitan dengan fungsi hutan kota sesungguhnya.  Beberapa fungsi hutan kota yang selama

ini telah dirasakan dan ada antara lain:

1. Sumber dan Media pembelajaran keanekaragaman jenis.
2. Pelestarian plasma nutfah berbagai jenis dari penjuru NTB 

3. Taman Kota – tempat rekreasi (olah raga) 

4. Penyerapan CO2 dan penghasil O2 
5. Estetika –keindahan, melalui pengaturan landscape.
6. Mempertahankan kualitas lingkungan, dengan penyerapan zat-zat beracun.
7. Habitat fauna seperti: burung, serangga dan konservasi ex-situ Rusa. 

Oleh  karenanya  keberadaan  taman  ini  diharapkan  mampu  memberikan  kontribusi

positif khususnya bagi masyarakat kampus. Sehingga perencanaan dan pengelolaan yang baik
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pada Ruang Terbuka Hijau ini penting dilakukan untuk memberikan kenyamanan, keamanan,

kepuasan, estetik kepada penggunanya.  

Mengingat  keberadaannya  yang  sangat  penting  dan  memiliki  nilai  ekologis  yang

tinggi,  sudah  seharusnya  Universitas  Mataram  mencoba  untuk  memanfaatkan,

mengembangkan  dan  memelihara  seoptimal  mungkin.  Kondisi  tersebut  ditunjang  dengan

keberadaan  Program  Studi  Kehutanan  dilingkup  Unram  yang  dapat  membantu

mengoptimalkan  fungsi-fungsi  tersebut.    Beberapa  program seperti  penghijauan  kampus,

pembangunan  kebun  koleksi  tanaman  lokal  yang  langka  dan pemanfaatan  bawah tegakan

untuk pemeriharaan satwa  menjadikan keberadaan tegakan di Kampus Unram mau tidak mau

harus dipertahankan. 

1.2.  Perumusan Masalah

Salah  satu  kebutuhan  manusia  dalam  memperoleh  kenyamanan  adalah  dengan

penyediaan ruang terbuka hijau di  sekitar  lingkungan kerja  dan tempat  tinggalnya.  Ruang

terbuka hijau adalah suatu pemanfaatan lahan dengan penanaman dan penataan tanaman yang

memiliki  fungsi antara lain sebagai  penghasil  O2,  daerah resapan air,  pereduksi polutan di

udara, memperbaiki ikim mikro dan juga untuk rekreasi. 

Taman dan jalur hijau merupakan bagian dari Ruang terbuka hijau (RTH) yang dapat

dinikmati  secara  umum dan menjadi  bentuk utama  dari  wajah kota.  Keberadaam ruang

terbuka  hijau  merupakan  suatu  tuntunan  yang  mendasar  dalam  menyusun  rencana

pembangungan  suatu  wilayah  baik  itu  untuk lingkungan kerja  maupun  tempat  tinggal

masyarakat. 

Taman  dan jalur  hijau  yang  terdapat  di  lingkungan  Universitas  Mataram berfungsi

sebagai salah satu taman yang digunakan dengan skala kota. Taman ini termasuk sangat efektif

digunakan  masyarakat  kota  mataram  sebagai  salah  satu  tempat  berbagai  aktifitas  publik,

seperti rekreasi, olah raga, bermain dan sebagainya. Selain berfungsi sebagai sarana reakreasi

dan olah raga, taman ini juga berfungsi sebagai daerah konservasi lahan dan sumber daya alam

untuk pelestarian satwa dan lingkungan.  Oleh karenanya keberadaan taman ini  diharapkan

mampu  memberikan  kontribusi  positif  khususnya  bagi  masyarakat  kampus.  Sehingga
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perencanaan  dan pengelolaan  yang  baik  pada  Ruang Terbuka Hijau  ini  penting  dilakukan

untuk memberikan kenyamanan, keamanan, kepuasan, estetik kepada penggunanya.  

Selain  itu,  ruang  terbuka  hijau  di  dalam  kampus  Universitas  Mataram  ternyata

merupakan  bagian  yang  sangat  penting  berkaitan  dengan  proses  belajar  dan  mengajar.

Keberadaan  berbagai  jenis  tanaman  yang  berasal  dari  berbagai  penjuru  NTB  merupakan

sumber belajar yang sangat berharga bagi mahasiswa dan civitas academika lainnya dalam

rangka menyelaraskan antara teori diberikan dalam perkuliahan dan praktek di lapangan.  Bagi

masyarakat  sekitar  keberadaan  ruang terbuka  hijau  ini  telah  dirasakan  manfaatnya  selama

bertahun-tahun sebagai tempat berekreasi dan mendapatkan udara segar.  Akan tetapi, apakah

manfaat  yang  sedemikian  besar  tersebut  secara  nyata  sudah disadari  oleh  berbagai  pihak.

Untuk sampai pada pemahaman fungsi-fungsi tersebut, sudah tentu bagaimana informasi yang

berkaitan dengan potensi dan persepsi terhadap keberadaan ruang terbuka hijau ini merupakan

kebutuhan  yang  esensial  bagi  pengguna.   Hal  tersebut  dapat  meningkatkan  kesadaran

pengguna untuk dapat memanfaatkan sebesar-besarnya keberadaan ruang terbuka hijau ini dan

turut  menjaga  keberadaanya,  mengingat  masih  belum  optimalnya  pemeliharaan  dan

pemanfaatannya. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diajukan pertanyaan penelitian bagaimana akan

digunakan  secara  optimal  apabila  belum  ada  informasi  yang  jelas  mengenai potensi  dan

persepsi  masyarakat  kampus  terhadap  fungsi-fungsi  hutan  kota  yang  ada  di  kampus

Universitas  Mataram.  Pertanyaan  analitis  terhadap  permasalahan  tersebut  diajukan sebagai

berikut :

1. Bagaimanakah  cara  mengetahui  potensi  fungsi-fungsi  hutan  kota  di  Kampus

Universitas Mataram?

2. Bagaimanakah persepsi  civitas  akademika  Unram  terhadap  fungsi  keberadaan

tegakan dengan berbagai jenis tanaman kehutanan yang ada?

1.3.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini ditujukan untuk :

1. Mengetahui potensi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi sebagai hutan kota di

Kampus Universitas Mataram secara fisik
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2. Mengetahui persepsi civitas akademika Unram terhadap fungsi-fungsi Ruang Terbuka

Hijau di Kampus Universitas Mataram.

Dari tujuan tersebut, beberapa keluaran yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Tersedianya data keanekaragaman jenis tanaman kehutanan.

2. Adanya  informasi  umum  berkaitan  dengan  persepsi  akan  manfaat  fungsi  tanaman

kehutanan yang ada di Kampus Universitas Mataram.

Sementara itu kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Membantu  pemerintah  memberikan  informasi  mengenai  potensi  fungsi  hutan  kota

pada luasan tertentu, sehingga pemerintah dapat memprediksi potensi ruang terbuka

hijau yang dimilikinya.

2. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai apa fungsi-fungsi ruang terbuka

hijau sesungguhnya.

3. Menjadi sumber belajar bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum yang tertarik

dengan keanekaragaman jenis flora dan fauna.
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STUDI POTENSI DAN PERSEPSI  TERHADAP FUNGSI HUTAN KOTA 
DI KAMPUS UNIVERSITAS MATARAMAN 

Sitti Latifah, Endah Wahyuningsih, Febriana Tri Wulandari 

Fakultas Pertanian Universitas Mataram

2009 : 25 halaman

RINGKASAN

Taman dan jalur hijau merupakan bagian dari Ruang terbuka hijau  (RTH)  yang

dapat dinikmati secara umum dan menjadi bentuk utama dari wajah kota. Keberadaam

ruang  terbuka  hijau  merupakan  suatu  tuntunan  yang  mendasar  dalam  menyusun

rencana  pembangungan  suatu  wilayah  baik  itu  untuk  lingkungan  kerja  maupun

tempat  tinggal  masyarakat.   Keberadaan  taman  di  Kampus  Universitas  Mataram

diharapkan  mampu  memberikan  kontribusi  positif  khususnya  bagi  masyarakat  kampus.

Sehingga perencanaan dan pengelolaan yang baik pada Ruang Terbuka Hijau ini penting

dilakukan  untuk  memberikan  kenyamanan,  keamanan,  kepuasan,  estetik  kepada

penggunanya.   Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  penelitian  tenatang  Studi  Potensi  dan

Persepsi  Fungsi  Hutan  Kota  dari  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  di  Kampus  Universitas

Mataram.

Penelitian  ini  ditujukan  untuk  : (1).  Mengetahui  potensi  Ruang  Terbuka  Hijau

(RTH) yang berfungsi sebagai hutan kota di  Kampus Universitas  Mataram secara fisik

(2). Mengetahui persepsi civitas akademika Unram terhadap fungsi-fungsi Ruang Terbuka

Hijau di Kampus Universitas Mataram. 

Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  kuantitatif.

Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  survey.   Survey  dilakukan

melalui  observasi  berupa  pengukuran  dan  pemetaan,  serta  wawancara  dengan

menggunakan kuesioner.

Berdasarkan  hasil  penelirian  didapatkan  kesimpulan  sebagai  berikut  :  (1).

Keanekaragaman jenis unggulan tanaman kehutanan yang berada di Kampus Universitas

Mataram  terdiri  dari  40  spesies  yang  berasal  dari  24  Famili.  (2).   Persepsi  civitas

akademika terhadap keberadaan ruang terbuka hijau sangat baik.  Hal terlihat dari hasil

survey dimana 70% responden menyatakan keberadaaan RH sangat penting dan penting.

Sementara hasil yang berlawanan didapat dari survey yang berikaitan dengan kondisi dan

pengelolaan ruang tebuka hijau dinyatakan dalam keadaan yang tidak baik.
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SUMMARY

Parks and green belts are part of green open area (GOA) for public service and

become a planning of one area, whether in office or public area.  It is the hoped that the

existence of park inside the University campus of Mataram can give a positive contribution

especially for civitas academica. It is important to have a good planning and managing of

this GOA in serving the user hospitality, safety, satisfaction and aesthetic.  Therefore, it is

important to set a research relating to the potency study and perception GOA of civitas

academica in the university of Mataram.

The objective of this study are : (1). To identify the potency of GOA physically  as

urban forest function in University of Mataram  and (2) to identify the perception of civitas

civitas academica of Unram to the function of GOA in the University of Mataram.  

A quatitative description is used in this research. A survey technique is applied to

collect  the data.    Obervation,  measurement,  mapping and interview with questionnaire

were carried out.

Conclusion made on the basis of the study are : (1). The biodiversity of commercial

forest species plant inside the University Mataram’s park consist of 40 species from 24

families; (2). A very good perception relating  existence of GOA was carried out from the

civitas academica.  The survey result shows  that more than 70 respondents declare the

existence  of  GOA is  important  and very important.   On the  contrary,  more  than  70%

respondents  declare  that  the  condition  and  the  management  of  GOA in  University  of

Mataram are not in good condition.



II.   TINJAUAN PUSTAKA

2.1.  Hutan Kota 

Definisi hutan kota (urban forest) menurut Fakuara (1987) dalam Dahlan (1991)

adalah tumbuhan atau vegetasi berkayu di wilayah perkotaan yang memebrikan manfaat

lingkungan  sebesar-besarnya  dalam kegunaan-kegunaan  proteksi,  estetika,  rekreasi  dan

kegunaan-kegunaan lainnya.  

Defenisi  atau  rumusan  hutan  kota  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  63

tahun 2002 adalah, suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak

dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang

ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. 

Sedangkan menurut  Irwan (2005) adalah  komunitas  vegetasi  berupa  pohon dan

asosiasinya  yang tumbuh di lahan kota atau sekitarnya,  berbentuk jalur, menyebar  atau

bergerombol  (menumpuk),  strukturnya  meniru  (menyerupai)  hutan  alam,  membentuk

habitat  yang  memungkinkan  kehidupan  bagi  satwa  liar  dan  menimbulkan  lingkungan

sehat, suasana nyaman, sejuk dan estetis. 

Menurut Dahlan (1991) hutan kota dibagi dalam  6  ( enam ) tipe yaitu:

1. Tipe pertamanan

Hutan  kota  didaerah  pemukiman  dapat  berupa  taman  dengan  komposisi

tanaman  pepohonan  yang  tinggi  dikombinasikan  dengan  semak  dan  rerumputan.

Kawasan pemukiman adalah suatu areal yang status penggunaannya telah ditetapkan

oleh pejabat yang berwenang untuk kegiatan pembangunan. Perumahan sebagai areal

pemukiman tempat tinggal penduduk.

Taman  adalah  sebidang tanah terbuka dengan luasan  tertentu  yang  ditanami

pepohonan, perdu, semak dan rerumputan yang dapat dikombinasikan dengan kreasi

dari bahan lainnya.

2. Tipe kawasan industri

Hutan kota di kawasan industri mempunyai  karakteristik jenis tanaman yang

mempunyai  kemampuan  untuk  menyerap  polutan,  jenis-jenis  tanaman  inilah  yang

dapat dipilih untuk dikembangkan.

3. Tipe pelestarian plasma nutfah (Tipe konservasi)

Hutan kota bertujuan untuk mencegah kerusakan, perlindungan dan pelestarian

terhadap sumberdaya alam, bentuk yang memenuhi kriteria tersebut adalah kebun raya,
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hutan  raya  dan kebun binatang,  tujuan lebih  lanjut  dari  hutan  kota  tipe  ini  adalah

sebagai koleksi plasma nutfah khususnya vegetasi secara ex-situ dan sebagai habitat

satwa yang akan dilindungi atau dikembangkan.

4. Tipe perlindungan

Terutama dikota-kota dan kawasan pemukiman yang  mempunyai lahan dengan

kemiringan  cukup tinggi  dengan tebing-tebing curam ataupun daerah  tepian  sungai

perlu dijaga agar terhindar dari bahaya erosi. Hutan kota tipe perlindungan ini juga

berfungsi  untuk  menyerap,  menyimpan  dan  memasok  air  untuk  kota  dan  kawasan

pemukiman.

5. Tipe pengamanan

Hutan kota tipe ini adalah jalur hijau disepanjang jalan, tanaman yang dipilih

adalah tanaman yang tidak mengundang masyarakat untuk memanfaatkan disamping

itu dapat menahan kendaraan yang keluar dari jalur jalan.

6. Tipe rekreasi dan keindahan 

Hutan kota yang dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi,  berfungsi juga untuk

keasrian, keindahan, kesehatan, olahraga alam, intersepsi polutan udara dan kebisingan

kendaraan.

2.2. Jenis dan Klasifikasi Hutan Kota
Hutan  kota  dapat  diklasifikasikan  berdasarkan  keberadaannya.  Hutan  kota  yang

diklasifikasikan berdasarkan susunan spesiesnya dapat dibagi menjadi hutan kota sejenis

dan  campuran.  Hutan  kota  dapat  juga  diklasifikasikan  fungsinya.  Hutan  kota  dengan

bentuk,  struktur  dan komposisi  jenis  pohon serta  fungsi  yang  sesuai  dengan lokasinya

dapat berada disuatu kawasan ruang terbuka hijau. Jenis ruang terbuka hijau di kota yang

dapat dimungkinkan dibangun hutan kota  ( Fandeli, 2004 ) :

1 Hutan kota 15 Kebun bibit
2 Taman kota 16 Lahan pertanian
3 Taman rekreasi 17 Pertamanan
4 Lapangan olah raga 18 Pekarangan
5 Pemakamam 19 Penghijauan
6 Cagar alam 20 Kawasan Real Estate
7 Taman suaka margasatwa 21 Kawasan Industri
8 Hutan lindung 22 Kawasan terminal
9 Hutan wisata 23 Kawasan fasilitas pendidikan
10 Taman hutan rakyat 24 Kawasan fasilitas kesenian
11 Kebun raya & kebun binatang 25 Kawasan wisata pantai
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12 Jalur pengaman tegangan tinggi 26 Kawasan perkantoran
13 Median jalan 27 Kawasan perdagangan
14 Sempadan sungai, danau, waduk dan

pantai
28 Kawasan  peninggalan  sejarah

(heritage )

Hutan kota menurut Dahlan (1991) dapat berbentuk jalur hijau, taman kota, kebun

dan halaman,  kebun raya,  hutan raya  dan kebun binatang,  hutan  lindung,  kuburan dan

taman  makam pahlawan.

 Hutan  kota  dapat  berbentuk  kompak  segi  empat,  bulat,  jalur  maupun  tidak

beraturan. Sementara berdasarkan aspek ketersediaan lahan, maka ukuran hutan kota bisa

luas atau sempit. Hal yang terpenting adalah asosiasi kumpulan pepohonan tersebut dapat

menciptakan kondisi iklim mikro yang berbeda dengan di luarnya.

Struktur  hutan  kota  ditentukan  oleh  keanekaragaman  vegetasi  yang  ditanam

sehingga terbangun  hutan  kota  yang  berlapis  –  lapis  dan  berstrata  baik  secara  vertical

maupun horizontal yang meniru hutan alam. Struktur hutan kota, yaitu komunitas tumbuh

–  tumbuhan  yang  menyusun  hutan  kota.  Dapat  diklasifikasi  menjadi  hutan  kota  yang

(Irwan, 2005 ).

a. berstrata dua,  yaitu  komunitas  tumbuh – tumbuhan hutan kota hanya terdiri

dari pepohonan dan rumput atau penutup tanah lainnya;

b. berstrata banyak, yaitu komunitas tumbuh-tumbuhan hutan kota selain terdiri

dari pepohonan dan rumput juga terdapat semak, terna, liana, epifit, ditumbuhi

banyak anakan dan penutup tanah, jarak tanam rapat tidak beraturan dengan

strata,  serta  komposisi  mengarah  meniru  komunitas  tumbuh-tumbuhan  hutan

alam.

Michael (1986) dalam Irwan (2005), mengemukakan bahwa aspek–aspek struktur

vegetasi secara garis besar ditentukan oleh bentuk pertumbuhan vegetasi, ukuran, bentuk

tajuk fungsi daun, ukuran, dan tekstur daun. Bentuk pertumbuhan vegetasi dapat dibagi

menjadi empat kelompok utama, yaitu yang berbentuk pohon adalah tumbuhan berkayu

yang mempunyai satu batang, bercabang-cabang, dan mempunyai ketinggian di atas 8 m.

semak  –  semak  mempunyai  beberapa  batang,  dan  umumnya  mempunyai  ketinggian  di

bawah 8 m. bentuk yang lain adalah herba yaitu tumbuhan yang tidak berkayu dan tegak.

Terakhir adalah  bryoids  yang terdiri dari lumut, paku–pakuan, dan cendawan. 
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2.3. Fungsi Hutan Kota

Fungsi hutan kota sangat tergantung pada komposisi   dan keanekaragaman jenis

dari komunitas vegetasi yang menyusunnya dan tujuan perancangannya. Secara garis besar

fungsi hutan kota dapat dikelompokkan menjadi tiga fungsi berikut (Irwan 2005).

a. Fungsi Lansekap

b. Fungsi Pelestarian Lingkungan (Ekologi)

c. Fungsi Estetika.  

Sementara menurut Dahlan (1991) hutan kota dapat berfungsi secara garis besar

sebagai  berikut:  a.  Identitas  Kota,  b.  Pelestarian  Plasma  Nutfah,  c.  Penahanan  dan

penyaringan  partikel  padat  dari  udara,  d.  Penyerap  dan  penyerap  partikel  timba,  e.

Penyerap dan penjerap debu semen, f. Peredam kebisingan, g. Mengurangi bahaya hujan

asam, h. Penyerap Karbon-monoksida, i. Penyerap Karbon-dioksida dan penghasil oksigen,

j. Penahan angin, k. Penyerap dan penapis bau, l. Mengatasi penggenangan, m. Mengatasi

intrusi  air  laut,  n.  Produksi  terbatas,  o.  Ameliorasi  Iklim,  p.  Pengelolaan  sampah,  q.

Pelestarian air tanah, r. Penapis cahaya silau, s. Meningkatkan keindahan, t. Sebagai habitat

burung, u. Mengurangi stress, v. Mengamankan pantai terhadap abrasi, w. Meningkatkan

industry pariwisata, x. Sebagai hobi dan pengisi waktu luang.

2.4. Persepsi

Persepsi  adalah  pengalaman  tentang  objek,  peristiwa,  atau  hubungan-hubungan

yang  diperoleh  dengan  menyimpulkan  informasi  dan  menafsirkan  pesan.  Persepsi

memberikan makna pada stimuli  inderawi (sensory stimuli).  Secara garis besar persepsi

seseorang terhadap sesuatu objek dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor utama, yaitu faktor personal

(fungsional)  dan  faktor  situasional  (struktural).  Faktor  personal  berasal  dari  kebutuhan,

pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk faktor personal. Dalam hal ini yang

menentukan  persepsi  bukan  jenis  atau  bentuk  stimuli,  tetapi  karakteristik  orang  yang

memberikan  respons  pada  stimuli  itu.  Adapun  persepsi  yang  dipengaruhi  oleh  faktor

situasional  (struktural)  semata-mata  berasal  dari  sifat  stimuli  fisik.  Menurut  dalil  ini,  jika

individu dianggap sebagai anggota kelompok, semua sifat individu yang berkaitan dengan sifat

kelompok  akan  dipengaruhi  oleh  keanggotaan  kelompoknya.  Misalnya,  jika  Bejo  yang

terkenal sebagai pemulung berpakaian jelek, orang akan menilai pakaiannya “kusut dan kotor”.

Jika  pakaian  yang  sama  dipakai  oleh  Udin  (kiai  yang  miskin),   orang  mengomentarinya

sebagai pakaian yang, walaupun “lusuh, tetapi ditambal dengan rapih dan bersih” (Rakhmat,
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2005 dalam Sukardi, 2009). 

Dalam  beberapa  literatur  disebutkan  bahwa  persepsi  merupakan  salah  satu  dari

komponen sikap. Menurut Azwar (2007) dalam Sukardi (2009), struktur sikap terdiri  atas

tiga  komponen yang saling menunjang, yaitu:  komponen kognitif  (cognitive),  komponen

afektif  (affective),  dan  komponen  konatif  (conative).  Komponen  kognitif  merupakan

representasi  dari  apa  yang  dipercayai  oleh  individu  pemilik  sikap,  komponen  afektif

merupakan  perasaan  yang  menyangkut  aspek  emosional,  dan  komponen  konatif

merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh

seseorang. 

Mann  (1969)  dalam  Azwar  (2007)  dalam  Sukardi  (2009)  menjelaskan  bahwa

komponen kognitif  berisi  persepsi, kepercayaan,  dan stereotipe yang dimiliki  individu

mengenai sesuatu. Seringkali komponen kognitif ini dapat disamakan  dengan pandangan

(opini),  terutama  apabila  menyangkut  masalah  isu  atau  problem  yang  kontroversial.

Komponen afektif merupakan perasaan individu terhadap objek sikap dan menyangkut masa-

lah  emosi.  Aspek  emosional  inilah  yang  biasanya  berakar  paling  dalam  sebagai

komponen sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh

yang mungkin akan mengubah sikap seseorang. Komponen perilaku berisi  tendensi

atau  kecenderungan  untuk bertindak atau untuk bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-cara

tertentu.
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III.  METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan  di Kampus Universitas Mataram. Daerah penelitian

ditentukan  secara sengaja sebagai kasus yang diteliti, atas dasar keberadaan areal ruang

terbuka hijau yang luas dan telah  ditanami oleh berbagai  jenis tanaman hutan.   Ruang

terbuka tersebut sudah sejak lama dimanfaatkan oleh berbagai fihak, diantaranya sebagai

tempat  koleksi  jenis,  taman  rekreasi,  tempat  pemeliharaan  rusa,  dll,  sehingga  dapat

diasumsikan memiliki fungsi-fungsi sebagai hutan kota. 

3.2. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Tujuannya

adalah untuk membuat deskripsi data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-

fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu yang diperoleh dengan cara melakukan

survei. 

Pengumpulan data menggunakan teknik survei. Survei dilakukan melalui observasi

berupa  pengukuran  dan  pemetaan,   serta  wawancara  dengan  menggunakan  kuesioner

(Nazir, 1988; Irawan, P, 2006).

3.3.  Bahan dan Alat

3.3.1.  Studi Potensi Fungsi Hutan Kota

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh jenis-jenis tanaman kehutanan

yang  tumbuh  di  Kampus  Universitas  Mataram.  Adapun  peralatan  dan  bahan  yang

diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1. GPS 7.  Meteran
2. Peta 8.  Alat pengukur suhu dan  kelembaban
3. Alat Tulis 9.  Kamera
4. Kuesioner 10. pH Meter
5. Formular isian 11. Seng dan Alat Tatah
6. Haga Meter 12. Paku

3.3.2.  Studi Persepsi Civitas Akademika
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Yang  menjadi  populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  civitas  akademik

fakultas pertanian UNRAM yang terdiri dari Dosen, Pegawai dan mahasiswa.

Mengingat  populasi  dalam penelitian  ini  relatif  homogen  disetiap  tingkatannya,

maka sampel tersebut diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Dimana

sampel  yang  diambil  merupakan  representasi  dari   dosen  yang  terdapat  dilingkungan

fakultas  pertanian  meliputi  perwakilan  jurusan  Sosek,  Jurusan  Budidaya,  Jurusan

Teknologi Pertanian, Prodi Kehutanan dan Perikanan. Kemudian Pegawai yang meliputi

bagian Akademik, Kepegwaian, Keuangan, dan bagian Umum. Untuk   mahasiswa diambil

dari  bebrapa  pengurus  lembaga  di  lingkungan  fakultas  pertanian  seperti  BEM,  Pers

Mahasiswa, LDK, BSS dan Mapala. Dengan demikian total sampel dalam penelitian ini

berjumlah  30  orang  dengan  rincian  10  orang  dosen,  10  orang  pegawai  dan  10  orang

mahasiswa.

3.4. Data dan Sumber Data

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. 

1. Data  primer  merupakan  data  yang  diperoleh  dari  hasil  pengenalan  jenis,

pengukuran dimensi pohon (diameter, tinggi total dan bebas cabang, jumlah pohon

pada setiap blok), suhu dan kelembaban serta hasil wawancara 

2. sementara   data  sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh  dari  instansi  atau

lembaga terkait  dengan penelitian ini.   Adapun data  penunjang yang diperlukan

adala sebagai berikut:

a. Peta Kota Mataram
b. Data tentang Tata Kota Mataram : 

- Perumahan
- Perkantoran/pertokoan
- Fasum
- Tutupan Hijau : Taman Kota, Jalur Hijau, dll (luasan, jenis species, peta 

lokasi) – dikaitkan dengan jumlah penduduk
c. Data demografi:

- Jumlah penduduk – kerapatan.
- Jumlah kendaraan bermotor – kepemilikan kendaraan.
- Asumsi: terbuang CO yang dilepas di udara.

d.  Data lingkungan: 
- Perubahan kualitas Udara (2001 -2009)
- Kejadian-kejadian/ bencana yang terjadi : banjir, dll.

e. Peta UNRAM
f. Data tentang Pemanfaatan ruang di Kampus UNRAM
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g. Survey potensi tutupan hijau 
h. Suhu udara dan kelembaban di beberapa lokasi di UNRAM
i. Status Tanah UNRAM

3.5.  Variabel dan Pengukuran

Variabel yang dipergunakan untuk pendugaan potensi fungsi-fungsi hutan kota merupakan

hasil-hasil  pengukuran  dimensi  pada  pohon  berupa  penentuan  jenis  pohon,  lokasi  dan

posisi titik pohon, diameter, tinggi total dan tinggi bebas cabang pohon. Sementara untuk

persepsi  variabel  yang  digunakan  hasil  kuesioner  yang  berkaitan  dengan  tingkat

kepahaman  responden  terhadap  fungsi  hutan  dengan  mempergunakan  skala  ukur.

Pengukuran variabel akan dilakukan dengan menggunakan kombinasi  skala pengukuran

baik ordinal, nominal, interval dan rasio.

Tabel 1.  Dimensi pohon yang diambil

Parameter Measurement Unit of measurement
Spesies pohon

Dimensi
 DBH
 dn

 hn

 Height (total)
 Hbc (bebas cabang)

Berat Jenis pohon

Semua pohon

Pohon normal
Pohon tidak normal

Pohon tidak normal
Semua Pohon
Semua pohon

Semua jenis pohon

Nama lolal dan nama botani

cm
cm

0.1 m
0.1 m
0.1 cm and 0.1 m

3.6. Pengolahan dan Analisa Data

3.6.1.  Analisis Potensi Fungsi Hutan Kota

Untuk  menjawab  tujuan  penelitian,  dalam  analisa  data  dipergunakan  analisa

deskriptif kuantitatif  berdasarkan data yang tersedia saat ini.  Data mengenai jenis pohon

dilakukan dengan mengidentifikasi  dan membuat herbarium mini dari daun, bunga atau

buah tanaman hutan bila sedang musim bunga/buah.  

3.6.2.  Analisis Persepsi Hutan Kota

Untuk  mengetahui  persepsi  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  kuisioner,

kemudian dianalisis dengan menggunakan skala Likert dengan bantuan tabel frekuensi dan
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persentase.  Skala  Likert  digunakan  untuk mengukur  sikap  dan persepsi  seseorang atau

sekelompok  orang  tentang  fenomena  sosial  (Sugiono,  2008).  Fenomena  sosial  yang

dimaksud  untuk  mengetahui  persepsi  civitas  akademik  fakultas  pertanian  UNRAM

terhadap keberdaan ruang terbuka hijau di  lingkungan Universitas Mataram.

 Teknik analisis data yang digunakan  dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif

kuantitatif, dengan menguraikan seluruh data dan fakta yang berhasil dikumpulkan dalam

bentuk kuisioner  dan argumentasi,  kemudiaan  data  yang  telah  diperoleh  diolah  dengan

menggunakan tabel Frekuensi dan Persentase. 

Untuk mendukung rumus tersebut dibawah ini, digunakan Skala Likert (Sigiyono;

2008), bahwa setiap item yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat

positif sampai sangat negatif yang disajikan dalam bentuk  interval dari 1,  2,  3,  dan  4

dengan asumsi :

4. Sangat  setuju,  Sangat  sesuai,  Sangat  tepat,  Sangat baik,  Sangat  Percaya,  Sangat

mempengaruhi, Sangat efektif.

3. Setuju, Sesuai, Tepat, Baik, Percaya, Mempengaruhi, Efektif

2. Kurang setuju, Kurang sesuai, Kurang tepat, Kurang baik, Kurang Percaya, Kurang

berpengaruh, Kurang efektif.

1. Tidak  setuju,  Tidak  sesuai,  Tidak  tepat,  Tidak  baik,  Tidak  Percaya,  Tidak

Mempengaruhi, Tidak efektif

Hasil  perhitungan  untuk  menentukan  Skor  kriterium  dapat  dilakukan  dengan

menghitung jumlah skor tertinggi dan terendah seperti :

Skor tertinggi         =  Skor item tertinggi x total jumlah responden  ( 4 x 30 =120)

Skor terendah        =  Skor item terendah x total jumlah responden ( 1 x 30 = 30 )

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka hasil analisis data harus memperoleh

skor 120 untuk yang tertinggi dan terendah adalah 30.  

Analisis  data  yang  digunakan bersifat  deskriptif,  maka  kriteria  nilai  atau  skor

ditetapkan sebagai berikut :

Sangat Baik  = 120  (Nilai Ideal) Baik = 90 >

Kurang Baik = 60 > Tidak Baik` = 30 >

Untuk lebih memperjelas  perhitungan di atas,  dapat  dilihat  pada garis kontinum

sebagai berikut :
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Gambar 1. Garis Kontinum sebagai alat bantu analisis dalam Skala Likert.
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IV.   HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Potensi  Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi sebagai hutan kota di

Kampus Universitas Mataram

Berdasarkan sistem pengklasifikasian oleh Dahlan (1991), maka ruang terbuka hijau

di Universitas Mataram dapat dikategorikan sebagai hutan kota yang dapat diklasifikasikan

kedalam 4 (empat) tipe, yaitu :

1. Tipe pertamanan

Pada tipe ini hutan dapat berupa taman dengan komposisi tanaman pepohonan

yang  tinggi  dikombinasikan  dengan  perdu,  semak  dan  rerumputan yang  dapat

dikombinasikan dengan kreasi dari bahan lainnya.

.

                 Gambar 1.  Hutan Kota Tipe Pertamanan

2. Tipe   pelestarian plasma nutfak (tipe Konservasi)

Pada tipe ini, hutan kota bertujuan untuk mencegah kerusakan, perlindungan dan

pelestarian  terhadap  sumberdaya  alam dalam bentuk  mini,  karena  sesungguhnya  yang

masuk dalam kategori  ini  adalah  kategori  ini  adalah  kebun raya,  kebun binatang,  dsb.

Akan  tetapi  di  dalam kampus  Universitas  Mataram sendiri,  koleksi  tanaman  yang  ada

sekitar lebih dari 100 species, dimana sebagian termasuk dalam species yang yang langka,

seperti gaharu dan cendana serta terdapat pula penangkaran rusa yang merupakan salah

satu bentuk pelestarian hewan yang bersifat ex-situ. Karena keragaman jenis itulah, maka

RTH di  Kampus  Universitas  Mataram dapat  dijadikan  pula  sumber  ilmu  pengetahuan,

sehingga sering dipergunakan sebagai tempat praktikum.
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Gambar 2.  Penangkaran rusa       Gambar 3.  Koleksi Pohon Jenis Cendana

   (Santalum album)

Gambar 4. Arboretum Gambar 5. Jenis Komersial Mahoni

3. Tipe pengamanan

Hutan  kota  tipe  ini  adalah  jalur  hijau  disepanjang  jalan,  tanaman  yang  dipilih

adalah tanaman yang tidak mengundang masyarakat untuk memanfaatkan disamping itu

dapat  menahan  kendaraan  yang  keluar  dari  jalur  jalan.  Kampus  Universitas  Mataram

bagian selatan yang dilingkari oleh jalan raya, membuat pengelola mengantissipasi dengan

menanami  pohon  sepanjang  jalan,  selain  untuk  keamanan,  juga  sebagai  peneduh  bagi

pejalan kaki (gambar 6 dan 7).

4. Tipe rekreasi dan keindahan 

Hutan kota  tipe  ini  dimanfaatkan  sebagai  tempat  rekreasi,  berfungsi  juga  untuk

keasrian,  keindahan,  kesehatan,  olahraga  alam,  intersepsi  polutan udara dan kebisingan

kendaraan.   Seperti  diketahui,  bahwa  kampus  Universitas  Mataram  terbuka  pula  bagi

amsyarakat  sekitar yang ingin menikmati  udara segar, keindahan, rekreasi,  berolahraga,
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sehingga dapatlah dikatakan bahwa RTH Kampus Univertas Mataram dapat dikategorikan

sebagai tipe rekreasi dan keindahan (gambar 8 dan 9).

Gambar 6.  Pohon pengaman Gambar 7. Pohon peneduh

   Gambar 8.  Berekreasi sambil berdiskusi     Gambar 9. Kelengkapan tempat istirahat

Sementara  berdasarkan  pengklasifikasi  hutan  kota  menurut Irwan  (2005),  maka

RTH di Kampus Universitas Mataram dapat dikategorikan sebagai hutan kota  berstrata

dua,  dimana komunitas tumbuh – tumbuhan hutan kota hanya terdiri dari pepohonan dan

rumput atau penutup tanah lainnya.  

4.2. Data Keanekaragaman Jenis Tanaman Kehutanan

Berdasarkan Irwan (2005),  fungsi  hutan  kota  sangat  tergantung pada komposisi

dan  keanekaragaman  jenis  dari  komunitas  vegetasi  yang  menyusunnya  dan  tujuan

perancangannya. Secara garis besar fungsi hutan kota dapat dikelompokkan menjadi tiga

fungsi berikut yaitu fungsi lansekap, pelestarian lingkungan (ekologi) dan fungsi Estetika.  
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4.2.1. Data Kondisi Palsma Nutfah di Ruang Terbuka Hijau Universitas Mataram

Berdasarkan  hasil  penelitian  koleksi  jenis  species  tumbuhan  unggulan  yang

memiliki nilai komersial,  di Universitas Mataram terdapat  sekitar 40 species yang berasal

dari 24 famili dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Barat.  Jenis-jenis yang ada sebagian

besar merupakan tanaman hutan unggulan dan beberapa merupakan jenis langka (daftar

jenis terlampir).  

Koleksi tersebut ada yang ditanaman secara acak dalam satu areal dan ada pula yang

ditanam berdasarkan jenis.  Hanya saja dalam proses pemeliharaan belum dilakukan secara

intensif.   Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  laporan  pelaksanaan  pemeliharaan  demplot

tanaman arboretum di Universitas Mataram tahun 2003 menunjukkan bahwa pada evaluasi

terhadap 4000 bibit  yang ditanam dari  100 jenis terjadi penurunan tingkat tumbuh dari

60.5% menjadi hanya tinggal 4.57% yang mencapai tingkat dewasa.

4.3. Peta sederhana posisi dan lokasi tanaman kehutanan di Kampus Universitas

Mataram

Untuk  melihat  perkembangan  hasil  penanaman  tanaman  jenis  Kehutanan,  maka

dibuatkan  peta  sederhana  posisi  dan  lokasinya.   Hal  tersebut  ditujukan  untuk

pengembangan dan pengelolaannya kedepan.  Sehingga fungsi-fungsi hutan kota sebagai

sumber  plasmanutfah  dan  sumber  ilmu  pengetahuan  dapat  terus  terjaga  secara

berkelanjutan. (Peta terlampir).

4.4. Persepsi civitas akademika Unram terhadap fungsi-fungsi Ruang Terbuka Hijau

di Kampus Universitas Mataram 

4.4.1. Persepsi  Mengenai  Keberadaan  Ruang  Terbuka  Hijau  Di  Lingkungan

Universitas  Mataram

Dari  hasil  tabulasi  dan  analisis  yang  dilakukan  dalam  peneltian  ini  dapat  di

gambarkan  mengenai  beberapa  pandangan  civitas  akademik  fakultas  pertanian  unram

terkait dengan keberadaan ruang terbuka hijau di lingkungan universitas mataram seperti

yang terlihat pada tabel 2. 

Berdasarkan data pada table 2, menunjukan sebagian besar responden memberikan

tanggapan  bahwa  keberadaan  ruang  terbuka  hijau  di  lingkungan  universitas  mataram

merupakan sesautu yang dianggap sangat baik,  dengan persentase sebesar 50 % dari total
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sampel atau  sebanyak 15 orang. Beberapa alasan yang diungkapkan cukup sederhana yaitu

dengan adanya ruang terbuka hijau di lingkungan UNRAM penting sekali untuk membuat

lingkungan UNRAM menjadi nyaman dan teduh sehingga selain pemandangan yang asri,

disisi lain RTH tersebut juga bisa digunakan mahasiswa sebagai tempat belajar.

Tabel 2.  Persepsi civitas akademik fakultas pertanian unram terkait dengan   keberadaan

ruang terbuka hijau di lingkungan universitas Mataram.

Jawaban
Responden

Bobot
(x)

Frekuensi
(f)

Frekuensi :
Jumlah

Responden x
100 %

Nilai (f.x)

Hasil Penelitian

Sangat Baik 4 15 50 % 60
Baik 3 6 20% 18
Kurang Baik 2 9 30 % 18
Tidak Baik 1 0 0 0

Jumlah   30n 100% ∑ f.x = 96

Walaupun demikian ada juga yang beranggapan bahwa keberadaan ruang terbuka

hijau kurang baik, dengan alasan penataan RTH tersebut belum rapi sehingga kurang enak

dipandang mata.   Jika data yang diperoleh dianalisis  dengan menggunakan skala Likert

maka hasilnya menunjukan skor sebesar  96  dengan kata lain 80% dari skor kriterium atau

nilai ideal yang telah di tetapkan yaitu sebesar 120, dengan perhitungan sebagai berikut  96

: 120 x 100% = 80%. 

Guna  menentukan  letak  kriterium  atas  tanggapan  responden  di  atas,  dapat

digambarkan berdasarkan garis kontinum skala Likert berikut :

 

Gambar 10.  Garis Kontinum Persepsi civitas akademik fakultas pertanian unram terkait

dengan keberadaan ruang terbuka hijau di lingkungan universitas mataram

Berdasarkan  letak  nilai  kriterium  pada  gambar  di  atas,  menunjukkan   bahwa

tanggapan responden berada pada daerah antara baik dan sangat baik yaitu terletak antara

20

96T B K B B   SB

0 30 60 90   120



nilai   90  –  120,  namun  lebih  dekat  ke  arah  nilai  90  yaitu  96. Hal  tersebut  dapat

diinterpretasikan bahwa keberadaan ruang terbuka hijau di lingkungan universitas mataram

direspon dengan baik oleh civitas akademik Fakultas Pertanian UNRAM.

4.4.2. Persepsi   tentang  kondisi  Ruang  Terbuka  Hijau  yang  ada  di  lingkungan

Universitas Mataram

Hasil  studi  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  Persepsi   tentang  kondisi  ruang

terbuka hijau yang ada di lingkungan Universitas Mataram dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3.  Persepsi tentang kondisi ruang terbuka hijau yang ada di lingkungan Universitas

Mataram

Jawaban
Responden

Bobot
(x)

Frekuensi
(f)

Frekuensi : Jumlah
Responden x 100 %

Nilai (f.x)

Hasil Penelitian

Sangat Baik 4 2 6,5% 8
Baik 3 8 27% 24
Kurang Baik 2 18 60 % 36
Tidak Baik 1 2 6,5 2

Jumlah   30n 100% ∑ f.x = 70

Berdasarkan  data  pada  tabel  3  di  atas,  menunjukan  sebagian  besar  responden

memberikan  tanggapan  bahwa  kondisi  ruang  terbuka  hijau  yang  ada  di  lingkungan

Universitas Mataram berada dalam kondisi kurang baik,  dengan persentase sebesar 60 %

dari total sampel atau  sebanyak 18 orang. Alasannya adalah  sepertinya belum ada pihak

yang betul-betul serius dan bertanggung jawab dalam pemeiliharaan ruang terbuka hijau

sehingga terkesan kurang terawat.

Meskipun demikian ada juga yang beranggapan bahwa kondisi ruang terbuka hijau

yang ada di lingkungan  Universitas Mataram berada dalam kondisi baik dengan persenase

sebesar 27% dari  total  responden, beberapa  alasan yang coba diutarakan yaitu  saat  ini

kondisi RTH tersebut cukup indah dan pohonnya tumbuh dengan baik.  Jika data yang

diperoleh dianalisis  dengan menggunakan skala  Likert  maka hasilnya  menunjukan skor

sebesar  70 dengan kata lain 58 % dari skor kriterium atau nilai ideal yang telah di tetapkan

yaitu sebesar 120, dengan perhitungan sebagai berikut  70  : 120 x 100% = 58%. 

Guna  menentukan  letak  kriterium  atas  tanggapan  responden  di  atas,  dapat
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digambarkan berdasarkan garis kontinum skala Likert berikut :

 

Gambar  11.  Garis  Kontinum Persepsi  tentang kondisi  ruang terbuka hijau yang  ada di

lingkungan Universitas Mataram

Berdasarkan  letak  nilai  kriterium  pada  gambar  di  atas,  menunjukkan   bahwa

tanggapan responden berada pada daerah antara kurang baik dan baik yaitu terletak antara

nilai   60   –  90,  namun  lebih  dekat  ke  arah  nilai  60  yaitu  70. Hal  tersebut  dapat

diinterpretasikan bahwa civitas akademik fakultas pertanian UNRAM menganggap bahwa

kondisi ruang terbuka hijau yang ada di lingkungan Universitas Mataram kurang baik.

4.4.3. Persepsi tentang pengelolalaan Ruang Terbuka Hijau yang ada di lingkungan

Universitas Mataram

Hasil studi yang dilakukan untuk mengetahui Persepsi tentang pengelolalaan Ruang

Terbuka Hijau yang ada di lingkungan Universitas Mataram dapat dilihat pada tabel  4

dibawah ini :

Tabel  4.   Persepsi  tentang  pengelolaan  Ruang  Terbuka  Hijau  yang  ada  di  lingkungan

Universitas Mataram

Jawaban
Responden

Bobot
(x)

Frekuensi
(f)

Frekuensi : Jumlah
Responden x 100 %

Nilai (f.x)
Hasil Penelitian

Sangat Baik 4 1 3,3  % 4
Baik 3 7 23,3 % 21
Kurang Baik 2 21 70 % 42
Tidak Baik 1 1 3,3 % 1

Jumlah   30n 100% ∑ f.x = 68

Berdasarkan data  pada  table  4.  di  atas,  menunjukan   sebagian  besar  responden

memberikan tanggapan bahwa pengelolalaan Ruang Terbuka Hijau yang ada di lingkungan

Universitas Mataram masih kurang baik, hal ini dibuktikan dengan 70 % dari sampel atau

sebanyak 21 orang menganggap bahwa .pengegolaan ruang terbuka hijau di lingkungan

universitas mataram masih kurang baik. Beberapa alasan yang diungkapkan     seperti tidak
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adanya perawatan maksimal terhadap ruang terbuka hijau dan ada juga yang menganggap

bahwa penataan  ruang terbuka hijau masih  dinilai  kurang rapi  sehingga terkesan tidak

terurus.

Namun demikian 23,3 %  dari total responden juga beranggapan bahwa pengelolan

ruang  terbuka  hijau  di  lingkungan  universitas  mataram  tergolong  baik.  Alasan  yang

diungkapkan  yaitu selama RTH tersebut masih dijaga akan tetap memberikan yang cukup

baik  bagi  lingkungan.  Jika  data  yang  diperoleh  dianalisis  dengan  menggunakan  skala

Likert  maka  hasilnya  menunjukan  skor  sebesar   68  dengan  kata  lain  56  % dari  skor

kriterium atau nilai  ideal  yang telah di tetapkan yaitu  sebesar 120, dengan perhitungan

sebagai berikut  68  : 120 x 100% = 56%. 

Guna  menentukan  letak  kriterium  atas  tanggapan  responden  di  atas,  dapat

digambarkan berdasarkan garis kontinum skala Likert berikut :

 

Gambar 12. Garis Kontinum Persepsi tentang pengelolaan ruang terbuka hijau yang ada di 

         lingkungan Universitas Mataram

Berdasarkan  letak  nilai  kriterium  pada  gambar  di  atas,  menunjukkan   bahwa

tanggapan responden berada pada daerah antara kurang baik dan baik yaitu terletak antara

nilai   60   –  90,  namun  lebih  dekat  ke  arah  nilai  60  yaitu  68. Hal  tersebut  dapat

diinterpretasikan bahwa civitas akademik fakultas pertanian UNRAM menganggap bahwa

pengelolaan   ruang terbuka hijau  yang  ada di  lingkungan Universitas  Mataram kurang

baik.
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V.   KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.   Kesimpulan

Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan  sebagai

berikut:

1. Keanekaragaman jenis unggulan tanaman kehutanan yang terdiri dari 40 species yang

berasal dari 24 famili serta tanaman bawah lainnya membentuk hutan kota berstrata

dua  dengan  penekanan  pada  empat  tipe  hutan  kota,  yaitu  tipe  pertamanan,  tipe

pelestarian plasma nutfah, tipe pengamanan dan tipe rekreasi serta keindahan.

2. Persepsi yang baik terhadap keberadaan ruang terbuka hijau yang datang dari  para

civitas akademika Fakultas Pertanian Universitas Mataram ditunjukkan dengan 70%

responden menyatakan keberadaan RTH sangat penting dan penting.  Sementara untuk

kondisi  dan pengelolaan  RTH yang sudah ada di lingkungan Universitas  Mataram,

lebih dari 70% responden menyatakan tidak dalam keadaaan yang baik.  Hal tersebut

diartikan bahwa kondisi RTH kurang baik dengan pengelolaan yang kurang baik pula.

5.2.   Saran

Dari penelitian yang dilakukan dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut: 

.1 Diharapkan  kepada  pihak  terkait  khususnya  Universitas

Mataram  untuk  terus  mengadakan  pengayaan  terhadap  koleksi  jenis,  sehingga

fungsi-fungsi hutan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi ekologis, ekonomis dan

estetika dapat terus dikembangkan.

.2 Diharapkan  kepada  pemerintah  setempat,  untuk  tetap

mempertahankan dan meningkatkan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Mataram.
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