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ABSTRAK
Tanaman peneduh jalan merupakan tanaman yang sengaja di tanam di pinggir-pinggir jalan

untuk memberikan manfaat berupa kesejukan dan rasa nyaman saat berkendara di jalan raya.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan tujuan untuk mengidentifikasi jenis (spesies)
tanaman peneduh jalan di Kota Mataram dan mengklasifikasi tanaman peneduh jalan di Kota
Mataram. Penelitian telah di laksanakan pada bulan Juni 2013. Populasi penelitian ini adalah
seluruh “tanaman peneduh jalan” yang berada di jalan provinsi dan jalan kabupaten di kota mataram
dan sampel penelitian adalah seluruh tanaman peneduh jalan berupa pohon dengan ketentuan
diameter (Ø > 10cm) yang berada di Kota Mataram, yang meliputi Jalan Brawijaya, Jalan Sriwijaya,
Jalan Majapahit, Jalan Yos Sudarso, Jalan Langko, Jalan Pejanggik dan Jalan Selaparang.
Pengambilan data diformulasikan dalam bentuk table pengamatan. Dari data yang di peroleh
selanjutnya dilakukan deskripsi untuk masing-masing data tanaman dan dilakukan identifikasi.
Hasil penelitian menemukan bahwa teridentifikasi ada 40 jenis (spesies) dari 22 famili tanaman
peneduh jalan yang berada di Kota Mataram. Famili tanaman di dominasikan oleh anggota
caesalpiniaceae  yang mencakup 7 spesies yang diantaranya adalah Asam (Tamarindus Indika L.),
Bunga kupu-kupu (Bauhinia purpurea Linn.), Daun kupu-kupu (Bauhinia acuminate L.),
Flamboyan (Delonix regia Raf.), Johar (Cassia siamea (Lamk) Irwin et Barneby), Johar bunga pink
(Cassia grandis Merr.), Trengguli (Cassia fistula L.). sedangkan di tempat kedua terbanyak
ditempati oleh famili Mimosacease diantaranya Akasia (Acacia auriculiformis A. Cunn. Ex. Bth.),
Ki hujan (Samanea saman Merr.), Saga (Adenanthera pavonina L.), Sengon (Allbizzia chinensis
Merr.). jenis anggota family yang lain berkisar 1-3 spesies. Manfaat bagi ekologi dan tata kota
sebagai penyegar udara, keindahan, menurunkan suhu udara kota, habitat bagi makhluk hidup lain,
penyerap polutan dan asap kendaraan bermotor.
Kata-kata kunci: Tanaman peneduh jalan, variasi morfologi, populasi, spesies, Kota Mataram,

Ekologi dan Tata Kota.

ABSTRACT
Roadside plants are plants that are planted in purpose to provide coolness and comfort

when driving on the highway. This research is a descriptive study, is aimed to identify the types
(species) of plants roadside and classifying plants roadside in Mataram City. The research have
been performed in June 2013. The population of this research was all "roadside plants" which
are in the provinces and districts in Mataram City and the entire sample is roadside trees with the
provisions diameter (Ø > 10cm) in Mataram City, which includes Brawijaya, Sriwijaya,
Majapahit, Yos Sudarso, Langko, Pejanggik and Selaparang streets. Data retrieval is formulated
in the form of the observation table. From the data obtained the researcher conducted a
description of each data and identifying plants. The results found that there are 40 identified
species (species) of 22 roadside plant families residing in the city of Mataram. Plant families are
dominated by members of Caesalpiniaceae which includes 7 species such as tamarind
(Tamarindus indika L.), Butterfly floiwer (Bauhinia purpurea Linn.), Butterfly leaf (Bauhinia
acuminate L.), Flamboyant (Delonix regia Raf. ), Johar (Cassia siamea Lamk) Irwin et Barneby),
pink flower Johar (Cassia grandis Merr.), Trengguli (Cassia fistula L.). While in second place
most of which are occupied by families Mimosacease such as Acacia (Acacia auriculiformis A.
Cunn. Ex. Bth.), Ki Hujan (Samanea saman Merr.), Saga (Adenanthera pavonina L.), Sengon
(Allbizzia chinensis Merr.). Other types of family members ranged from 1-3 species. The
benefits for ecology and urban planning as air fresheners, beauty, lowering city temperatures,
habitat for other living things, absorbing pollutants and emissions of motor vehicles.
Key words: plant roadside, morphological variation, population, species, Mataram City, Ecology

and Urban Planning



PENDAHULUAN
Tanaman merupakan salah satu makhluk

hidup yang memiliki banyak keanekaragaman
spesies di muka bumi. Keanekaragaman spesies ini
dapat terlihat dari bentuk, fungsi dan produk yang
dihasilkan, seperti daun, bunga dan buah. Fungsi
dari tanaman berbeda-beda, bisa sebagai tanaman
hias, obat, bahan bangunan, selain itu juga sebagai
tempat berteduh. Dari ribuan jenis tanaman yang
tumbuh dan berkembang di Indonesia, banyak di
antaranya yang sangat indah dan menarik untuk
dimanfaatkan sebagai tanaman peneduh baik di
lingkungan rumah tinggal, di halaman perkantoran,
taman rekreasi ataupun dipinggir jalan.
Keanekaragaman jenis tanaman perdu ataupun
tanaman pohon masing–masing mempunyai daya
tarik tersendiri karena keindahan bentuk dan tajuk
pohonnya, bentuk dan warna daunnya ataupun
bunganya (Suryowinoto, 2001).

Tanaman peneduh bukan sekedar tanaman
yang dipergunakan untuk menghiasi jalan, tetapi
fungsi lain dari tanaman peneduh adalah untuk
mempercantik lingkungan rumah tinggal, halaman
perkantoran ataupun pinggir jalan. Setiap tanaman
mempunyai daya tarik karena sifat–sifat yang
dimilikinya, antara lain: perawakannya, bentuk
tajuknya, bentuk serta warna batangnya, bentuk
percabangan dan ranting–rantingnya, tekstur daun
dan bunganya, bentuk dan warna bunga ataupun
buahnya. Keseluruhan sifat dari tanaman tersebut
akan menambah keindahan taman kita terlebih
apabila dipelihara dengan baik dan diatur dengan
rapi (Suryowinoto, 2001).

Dampak dari adanya tanaman peneduh di
lingkungan rumah, halaman perkantoran, dan
pinggir jalan banyak memberikan pengaruh baik
bagi kehidupan. Tanaman peneduh yang dipelihara
dengan baik dapat menciptakan suasana yang
nyaman, segar, dan harmonis. Alasan yang pada
umumnya mendorong masyarakat terhadap suatu
lingkungan yang nyaman, indah dan asri di
sekeliling rumah tinggal adalah demi kenyamanan,
prestise dan status sosial. Oleh karena itu saat ini
telah banyak rumah tempat tinggal, halaman
perkantoran, taman–taman rekreasi dan pinggir–
pinggir jalan yang dihiasi dengan tanaman–tanaman
bunga hias maupun tanaman peneduh yang berdaun
dan berbunga indah: ada yang berwarna merah,
putih, biru, kuning, jingga, ungu, dan sebagainya.
Bahkan ada juga jenis tanaman yang buahnya dapat
dimakan dan dimanfaatkan sebagai tanaman hias
ataupun tanaman peneduh (Suryowinoto, 2001).

Tanaman peneduh juga memiliki kegunaan
sebagai sarana dan media dalam proses
pembelajaran. Dalam mata pelajaran biologi

khususnya, siswa dapat belajar tentang bentuk
tumbuhan, fungsi dan mengenal nama ilmiah
tumbuhan atau penggolongannya. Siswa dapat
mempelajari semua jenis tanaman peneduh selain
dengan hafalan juga dapat belajar tentang fakta
tanaman peneduh dengan melihat langsung bentuk
serta penampakan tanaman peneduh yang ada di
sekitar mereka. Dengan melihat langsung atau
praktik dapat membuat anak cepat hafal akan suatu
pelajaran jika di bandingkan dengan hanya
mengetahui tanaman peneduh dari buku atau
sumber belajar lain.

Keterbatasan Informasi tentang pentingnya
tanaman peneduh menyebabkan belum  banyaknya
masyarakat yang mengetahui, baik dari segi
manfaat sebagai penyerap gas CO2 dan timbal, serta
menjaga keseimbangan lingkungan (ekologi)
maupun sebagai sumber belajar. Keterbatasan
informasi masyarakat tentang tanaman peneduh
yang ada di Kota Mataram baik dari jenis maupun
variasi morfologinya mendorong peneliti untuk
melakukan penelitian tentang  “ Variasi Morfologi
Spesies Tanaman Peneduh jalan di Kota Mataram
dan Pemanfaatannya bagi Ekologi dan Tata Kota.”

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah deskriptif eksploratif,

dengan sumber data utama yaitu hasil pengamatan
langsung di lapangan atau data primer. Penelitian
ini dilaksanakan pada bulan Juni 2013 selama 1
bulan. Tempat penelitian dilaksanakan di jalan–
jalan Kota Mataram. Populasi dari penelitian ini
adalah seluruh ”tanaman peneduh jalan” yang
berada di Kota Mataram. Sedangkan untuk sampel
penelitian adalah seluruh tanaman peneduh jalan
berupa pohon dengan ketentuan diameter ( 
10cm) yang berada di Kota Mataram, yang meliputi
Jalan Brawijaya, Jalan Sriwijaya, Jalan Majapahit,
Jalan Yos Sudarso, Jalan Langko, Jalan Pejanggik,
dan Jalan Selaparang.

Teknik Pengumpulan Data
Penentuan tempat pengambilan sampel

penelitian dilakukan dengan kriteria berada di Kota
Mataram, jarak antara jalan, kepadatan lalu lintas
dijalan tersebut, lebar jalan dan mudah mengakses
jalan. Pengambilan data diformulasikan dalam
bentuk tabel pengamatan. Dari data yang diperoleh
selanjutnya dilakukan identifikasi untuk masing-
masing data tanaman dan dilakukan deskripsi.
Identifikasi jenis dan klasifikasi tajuk tanaman
peneduh jalan didapatkan pada buku Flora untuk
sekolah di Indonesia (Steenis, 2006), Flora eksotika
tanaman peneduh (Suryowinoto, 2001), morfologi
tumbuhan (Tjitrosoepomo, 2007). Selain



menggunakan buku-buku yang relevan untuk
mengidentifikasi jenis, peneliti juga mencari dan
melengkapi data hasil penelitian di internet yang
berkaitan dengan data hasil penelitian yang relevan.
Data tentang karakter morfologi tanaman peneduh
jalan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.
Analisis data secara kualitatif dilakukan dengan
cara membuat deskripsi terhadap tanaman sampel
sehingga mendapatkan gambaran yang sistematis,
faktual, dan akurat tentang jenis tanaman peneduh
jalan tersebut. Selanjutnya tanaman dikelompokkan
berdasarkan jenisnya yang ditentukan berdasarkan
morfologi daun dan batang yang menjadi ciri dari
tanaman peneduh tersebut. Dengan demikian akan
ditemukan beberapa variasi tanaman lain
berdasarkan ciri dan bentuknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil identifikasi spesies tanaman peneduh

jalan di Kota Mataram tercatat 40 spesies yang
termasuk dalam 22 famili (Tabel 1, Tabel 2, Tabel
3, dan Tabel 4). Famili tanaman didominasi oleh
anggota Caesalpiniaceae yang mencakup 7 spesies.
Sedangkan ditempat kedua terbanyak ditempati
oleh famili Mimosaceae. Jenis anggota famili yang
lain berkisar 1-3 spesies (Lampiran 1). Famili yang
memiliki 1 spesies antara lain: Apocynaceae,
Araucariaceae, Bignoniaceae, Burseraceae,
Calophyllaceae, Combretaceae, Ebenaceae,
Elaeocarpaceae, Lythraceae, Magnoliaceae,
Malvaceae, Phyllantheae,  Rubiaceae, dan
Sapindaceae. Sedangkan untuk famili yang
memiliki 2 spesies antara lain: Annonaceae,
Fabaceae, dan Meliaceae. Pada famili yang
memiliki jumlah spesies sebanyak 3 adalah:
Moraceae, Myrtaceae, dan Sapotaceae.

Tabel 1. Famili dan spesies tanaman peneduh jalan berdasarkan tempat pengambilan sampel tanaman terdiri
atas 22 famili dengan 40 spesies

No. Nama Lokal Nama Ilmiah Famili

1 Akasia Acacia auriculiformis A. Cunn. Ex. Bth. Mimosaceae

2 Angsana Pterocarpus indicus Willd. Fabaceae

3 Ancak/ bodi Ficus rumphii Moraceae

4 Asam Tamarindus indica L. Caesalpiniaceae

5 Belimbing wuluh Averrhoa bilimbi  L. Phyllantheae

6 Beringin Ficus benyamina L. Moraceae

7 Bunga kupu-kupu Bauhinia purpurea Linn. Caesalpiniaceae

8 Bungur Lagerstroemia speciosa Pers. Lythraceae

9 Cemara Norfolk Araucaria heteropylla (Salisb.) Franco. Araucariaceae

10 Cempaka putih Michelia alba L. Magnoliaceae

11 Dadap merah Erythrina Variegata L. Fabaceae

12 Daun kupu-kupu Bauhinia acuminata L. Caesalpiniaceae

13 Daun salam Syzygium polyanthum (Wight) Walpers Myrtaceae

14 Ficus sp. Ficus sp. Moraceae

15 Flamboyan Delonix regia Raf. Caesalpiniaceae

16 Glodogan Polyalthia longifolia Sonn. Annonaceae

17 Jambu air Syzygium aqueum Alst. Myrtaceae

18 Jambu Bol Syzygium malaccense (L.) Merr & Perry. Myrtaceae

19 Johar Cassia siamea (Lamk.) Irwin et barneby Caesalpiniaceae

20 Johar bunga pink Cassia grandis Merr. Caesalpiniaceae

21 Diospyros sp. Diospyros sp.   Ebenaceae

22 Kenanga Canangium odoratum Baill. Annonaceae

23 Kenari Canarium commune L. Burseraceae

24 Kerai payung Filicium desipiens Thw. Sapindaceae

25 Ketapang Terminalia catappa L. Combretaceae

26 Ki hujan Samanea saman Merr. Mimosaceae

27 Ki kecrut Spathodea campanulata P.B. Bignoniaceae

28 Mahoni Swietenia mahogani Jacq. Meliaceae

29 Mengkudu Morinda citrifolia L. Rubiaceae

30 Mimba Azadirachta indica A. Juss. (Blume) Miq. Meliaceae

31 Nyamplung Calophyllum inophyllum L. Calophyllaceae

32 Pulai Alstonia scholaris Apocynaceae

33 Saga Adenanthera pavonina L. Mimosaceae

34 Sawo kecik Manilkara kauki Dub. Sapotaceae

35 Sawo susu Chrysophyllum cainito L. Sapotaceae

36 Sengon Albizzia chinensis Merr. Mimosaceae

37 Singapor/ Kersen Muntingia calabura L. Elaeocarpaceae

38 Tanjung Mimusops elengi Sapotaceae

39 Trengguli Cassia fistula L. Caesalpiniaceae

40 Waru Hibiscus tiliaceus L. Malvaceae



Jumlah Marga dan Spesies Tanaman Peneduh
Jalan dalam Setiap Famili

Beberapa jumlah marga dan spesies tanaman
peneduh jalan yang teridentifikasi. Marga yang
paling mendominasi terdapat pada famili
Caesalpiniaceae, Moraceae, dan Myrtaceae dengan
jumlah marga sebanyak tiga spesies, antara lain:
Cassia dari famili Caesalpiniaceae, Ficus dari
famili Moraceae, dan Syzygium dari famili
Myrtaceae. Selain itu juga, terdapat marga

Bauhinia dari Caesalpiniaceae dengan dua spesies.
Untuk marga dengan masing-masing satu spesies
antara lain: Polyalthia, Canangium, Alstonia,
Araucaria, Spathodea, Canarium, Tamarindus,
Delonix, Calophyllum, Terminalia, Diospyros,
Muntingia,Pterocarpus, Eryhtrina, Lagerstroemia,
Michelia, Hibiscus, Swietenia, Azadirachta,
Samanea, Acacia, Adenanthera, Albizzia, Averrhoa,
Morinda, Filicium, Manilkara, Chrysophllum, dan
Mimusops.

Tabel 2. Jumlah spesies tanaman peneduh jalan dalam setiap famili

No. Famili Marga ∑ spesies
1 Annonaceae Polyalthia, Canangium 2
2 Apocynaceae Alstonia 1
3 Araucariaceae Araucaria 1
4 Bignoniaceae Spathodea 1
5 Burseraceae Canarium 1
6 Caesalpiniaceae Tamarindus, Bauhinia, Delonix, Cassia, 7
7 Calophyllaceae Calophyllum 1
8 Combretaceae Terminalia 1
9 Ebenaceae Diospyros 1
10 Elaeocarpaceae Muntingia 1
11 Fabaceae Pterocarpus, Erythrina 2
12 Lythraceae Lagerstroemia 1
13 Magnoliaceae Michelia 1
14 Malvaceae Hibiscus 1
15 Meliaceae Swietenia, Azadirachta 2
16 Mimosaceae Samanea, Acacia, Adenanthera, Albizzia 4
17 Moraceae Ficus 3
18 Myrtaceae Syzygium 3
19 Phyllantheae Averrhoa 1
20 Rubiaceae Morinda 1
21 Sapindaceae Filicium 1
22 Sapotaceae Manilkara, Chrysophllum, Mimusops 3

Gambar 1.  Grafik perbandingan jumlah spesies tanaman peneduh dalam setiap famili. Grafik diatas
menggambarkan famili Caesalpiniaceae mendominasi jumlah spesies terbanyak diantara famili lainnya.



Hasil Analisis Morfologi Tanaman Peneduh

Tabel 3. Karakteristik Morfologi Daun Tanaman Peneduh

Diatas menggambarkan karakteristik morfologi
daun tanaman peneduh yang mencakup aspek
bentuk daun, tipe daun, warna daun, pangkal daun,

ujung daun, penulangan daun, permukaan daun,
daging daun dan tepi daun (Tabel 3).

Tabel 4. Karakteristik Morfologi Batang Tanaman Peneduh

Morfologi Batang

No Bentuk batang Sifat Batang Permukaan batang
Percabangan

batang

1 Bulat (teres): 40 Berkayu
(lignosus): 40

Memperlihatkan
banyak lentisel: 27

Simpodial: 9

2 Tertutup akar
menggantung: 2

Monopodial: 30

3 Memperlihatkan
bintil-bintil: 2

Menggarpu
(dichotomous): 1

4 Memperlihatkan
kerak atau bekas
kulit yang mati: 4

5 Berusuk: 2

6 Memperlihatkan
bekas-bekas daun: 3

No. Bentuk
daun

Tipe daun Warna
daun

Ujung
daun

Pangkal
daun

Penulangan
daun

Daging
daun

Permukaan
daun

Tepi daun

2

Menjorong
(Ovatus): 2

Majemuk
genap(abru

pte
pinnatus ):

14

Hijau: 27
Meruncing
(acuminatu

s ):16

Membulat
(rotundatu

s ): 20

Menyirip(pen
ninervis ): 35

Kaku
seperti kulit
(coriaceus):

20

Gundul
(glaber ):25

Berombak
(repandus )

: 8

3
Bulat telur
memanjang

: 17

Tunggal,
tangkai &

helaian
menyatu: 1

Membulat
(rotundatu

s ): 6

Tumpul
(obtusus ):

6

Menjari
(palminervis )

: 3

Berdaging
(carnosus) :

1

Berbulu(pilo
sus ): 2

Bergerigi
(seratus ): 2

4 Bulat
lingkaran

(orbicularis
): 2

Majemuk
ganjil(impa
ripinnatus )

: 3

Terbelah
(retusus ): 5

Berlekuk
(emarginat

us ): 4
Tidak jelas: 1

Tipis kertas
(papyraceus

): 2

Liat seperti
kulit: 2

Berlekuk
menjari

(palmitifidu
s): 1

5 Jarum
(acerosus ):

1

Tumpul
(obtusus ):

4

Jantung
(cordatus ):

3

Mengkilat
(nitidus): 2

6 Bulat telur
terbalik/seg

itiga
(obovatus )

: 3

Terdapat
bintil-bintil:

2

7
Oval: 7

Kasap
(scaber ): 3

8 Lanset
(lanceolatu

s ): 4
9 Bulat telur

lebar: 2

Rata
(integer ):2

9

Morfologi Daun

1 Pita
(;igulatus ):

2

Tunggal
bertangkai:

22

Hijau
muda: 13

Runcing
(acutus ): 9

Runcing
(acutus ): 7

Sejajar: 1
Tipis lunak
(herbaceus

): 17

Licin
(laevis ): 6



Di atas menggambarkan karakteristik morfologi
batang tanaman peneduh yang mencakup bentuk
batang, sifat batang, permukaan batang dan
percabangan batang (Tabel 4).

Tanaman peneduh jalan mencakup variasi
morfologi daun dan batang yang mencakup aspek
bentuk daun, tipe daun, warna daun, pangkal daun,
ujung daun, penulangan daun, permukaan daun,

daging daun dan tepi daun. Karakteristik variasi
morfologi batang mencakup aspek bentuk batang,
sifat batang, permukaan batang dan tipe
percabangan batang. Karakteristik variasi morfologi
daun dan batang tanaman peneduh jalan yang
paling dominan muncul dapat dilihat pada gambar
grafik dibawah ini.

Gambar 2. Grafik perbandingan morfologi bentuk daun yang memperlihatkan kecendrungan bentuk daun
bulat telur memanjang mendominasi diantara bentuk-bentuk daun lainnya.

Gambar 3 Grafik perbandingan morfologi tipe daun yang memperlihatkan kecendrungan daun tunggal
bertangkai yang mendominasi diantara tipe daun lainnya.

Gambar 4. Grafik perbandingan morfologi warna daun yang mempelihatkan kecendrungan daun hijau yang
mendominasi diantara warna daun lainnya.
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Gambar 5. Grafik perbandingan morfologi ujung daun yang mempelihatkan kecendrungan ujung daun
meruncing yang mendominasi diantara tipe daun lainnya.

Gambar 4.6 Grafik perbandingan morfologi pangkal daun yang mempelihatkan kecendrungan pangkal daun
membulat mendominasi diantara pangkal daun lainnya.

Gambar 4.7 Grafik perbandingan morfologi penulangan daun yang mempelihatkan kecendrungan daun
menyirip mendominasi diantara penulangan daun lainnya.

Gambar 4.8 Grafik perbandingan morfologi daging daun yang mempelihatkan kecendrungan daging daun
tebal kaku seperti kulit mendominasi diantara daging daun lainnya.



Gambar 4.9 Grafik perbandingan morfologi permukan daun yang mempelihatkan kecendrungan daun
gundul mengkilat mendominasi diantara permukaan daun lainnya.

Gambar 4.10 Grafik perbandingan morfologi tepi daun yang mempelihatkan kecendrungan tepi daun rata
mendominasi diantara tepi daun lainnya.

Gambar 11. Grafik yang memperlihatkan kecendrungan bentuk batang bulat mendominasi diantara bentuk
batang lainnya.

Bentuk batang pada tanaman peneduh jalan yang di
teliti memiliki batang berbentuk bulat. (Tabel 3 dan
Gambar 11).

Gambar 4.12 Grafik yang memperlihatkan kecendrungan batang berkayu mendominasi diantara sifat
batang lainnya.



Sama dengan bentuk batang yang
mendominasi semua tanaman peneduh jalan, kali
ini yang berkaitan dengan sifat batang pada

tanaman peneduh jalan. Semua spesies tanaman
peneduh jalan memiliki sifat batang berkayu, keras
dan kokoh. (Tabel 4 dan Gambar 4.12).

Gambar 4.13 Grafik yang memperlihatkan kecendrungan permukaan batang memperlihatkan banyak
lentisel mendominasi diantara permukaan batang lainnya.

Gambar 4.14 Grafik yang memperlihatkan kecendrungan percabangan batang monopodial mendominasi
diantara percabangan batang lainnya.

Deskripsi Morfologi Tanaman Peneduh Jalan
Berdasarkan karakteristik variasi morfologi

daun, didapat bentuk daun yang paling dominan
adalah bulat telur memanjang dengan jumlah 19
spesies. Beberapa dari spesies yang memiliki
bentuk daun bulat telur memanjang berasal dari
famili Phyllanthus, Myrtaceae, dan Sapotaceae.
Salah satu spesies dari famili Myrtaceae adalah
jambu air (syzygium aqueum alst.) memiliki daun
bulat telur atau memanjang, dengan pangkal yang
sering memeluk batang (Steenis, 2006). Sedangkan
untuk karakteristik tipe daun tanaman peneduh
yang ada di jalan Kota Mataram, yang paling
dominan ditemukan oleh peneliti adalah tipe daun
tunggal bertangkai dengan jumlah 25 spesies. Salah
satu spesies tanaman peneduh yang memiliki
karakteristik tipe daun tunggal bertangkai adalah
Beringin (Ficus benyamina L.) dari famili
moraceae. Suryowinoto (2001) menyatakan bahwa
tanaman dari famili ini memiliki daun muda
bertangkai, dengan duduk daun tersebar dengan
bentuk daun bulat telur memanjang.

Karakteristik variasi morfologi warna daun
yang dominan ditemukan adalah warna hijau. Daun
tanaman berwarna hijau karena memiliki zat
klorofil yang berguna dalam proses fotosintesis.
Selanjutnya untuk karakteristik ujung daun yang
dominan ditemukan adalah ujung daun yang
meruncing. Ujung daun yang meruncing biasanya
dimiliki oleh spesies Pterocarpus indicus Willd.
Dengan daun majemuk menyirip ganjil. Daun
penumpu berbentuk lanset, panjang 1-2cm. duduk
daun berseling. Anak daun berjumlah 5-13, dengan
bentuk bulat telur memanjang. Ujungnya
meruncing, tumpul, mengkilat (Suryowinoto, 2001)
Karakteristik pangkal daun yang dominan
ditemukan adalah pangkal daun yang membulat
(rotundatus). Sedangkan untuk karakteristik
penulangan daun dari tanaman peneduh yang paling
dominan adalah daun dengan penulangan menyirip
(Penninervis). Suryowinoto (2001), menyatakan
daun pada belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.)
berdaun majemuk, menyirip, anak daun berbentuk
bulat telur memanjang.



Karakteristik morfologi daun yang selanjutnya
adalah daging daun, dimana yang paling dominan
ditemukan adalah daging daun kaku seperti kulit.
Salah satu spesies tanaman peneduh yang memiliki
daging daun kaku seperti kulit adalah kenari
(Canarium commune L.), ini dapat diketahui saat
merobek daun tanaman tersebut. Dapat juga dengan
meremas atau menyentuhnya saja. Karakteristik
berikutnya yang paling mencolok terlihat pada daun
adalah permukaan daun. Permukaan daun adalah
sisi bagian atas pada daun yang berguna sebagai
tempat berfotosintesisnya tanaman. Dari hasil
analisis karakteristik morfologi permukaan daun
tanaman peneduh yang dominan muncul adalah
permukaan gundul (glaber).  Salah satu spesies
yang memiliki permukaan daun gundul (glaber)
adalah jambu air (Syzygium aqueum Alst.).

Kebanyakan karakteristik tepi daun tanaman
peneduh yang ditemukan memiliki tepi rata
(integer). Tepi daun rata (integer) dapat teramati
dengan menyentuh dan melihat sisi pinggir pada
bagian daun tanaman. Dari sebagian tanaman
peneduh yang memiliki tepi daun rata (integer),
salah satunya adalah kenari (Canarium commune
L.). (Canarium commune L.) memiliki tepi daun
rata yang sangat jelas, ini sesuai dengan pernyataan
Suryowinoto (2001) bahwa kenarimemiliki daun
majemuk menyirip ganjil dengan helaian berbentuk
bulat telur memanjang dan tepi daun rata.
Berikutnya merupakan karakteristik morfologi yang
terdapat pada batang tanaman peneduh.
Karakteristik variasi morfologi bentuk batang dan
sifat batang yang paling mendominasi adalah
bentuk batang bulat dan memiliki sifat batang
berkayu. Seluruh tanaman peneduh yang ada di
Kota Mataram memiliki bentuk batang bulat dan
sifat batang berkayu. Salah satu syarat tanaman
yang akan dijadikan sebagai tanaman peneduh
adalah memiliki batang berkayu, kuat dan kokoh.
Steenis (2006), untuk tanaman peneduh jalan
diberikan beberapa persyaratan. Buahnya tidak
boleh terlalu besar berhubung berbahaya menimpa
pejalan kaki. Jatuhnya daun tidak boleh terlalu
banyak, yaitu menyangkut pengotoran jalan dan
selokan, tumbuhnya tidak boleh liar dihubungkan
dengan pemeliharaannya. Kayunya tidak mudah
patah karena adanya angin kencang, tumbuhnya
perakaran tidak boleh cepat, menyangkut timbulnya
akar pada jalan dan merupakan tanggul pinggiran
jalan. Pohon tidak boleh sangat teduh untuk
memberikan kesempatan jalan mengering dalam
waktu yang cukup pendek. Akhirnya akar sedikit
atau banyak harus dapat bertahan terhadap
perusakan oleh lalu lintas jalan dan tanaman tidak
boleh mudah diganggu hama dan penyakit.

Morfologi permukaan batang tanaman peneduh
yang dominan adalah memperlihatkan banyak
lentisel. Lentisel adalah lubang atau celah yang
terdapat pada seluruh permukaan kulit batang.
Tanaman yang sering ditemukan lentisel pada
permukaan batangnya, umumnya memiliki bentuk
batang yang besar dengan umur tanaman yang tua.
Terjadinya lentisel pada tanaman dimungkinkan
karena semakin membesarnya batang tanaman,
maka akan menimbulkan lentisel yang semakin
banyak. Sedangkan karakteristik morfologi batang
yang berikutnya adalah percabangan batang yang
didominasi oleh percabangan monopodial.
Percabangan monopodial atau percabangan tegak,
dimana dapat dibedakan batang utama dengan
cabangnya. Percabangan ini memiliki keuntungan
dalam hal bentuk dari tanaman tegak biasanya tidak
membutuhkan cakupan tanah ataupun tempat
tumbuh yang luas.

KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan:

(1) teridentifikasi ada 40 jenis (spesies) dari 22
famili tanaman peneduh jalan yang berada di Kota
Mataram. Dengan variasi morfologi spesies
tanaman peneduh jalan di kota mataram dari  famili
Caesalpiniaceae mendominasi jumlah spesies
terbanyak diantara famili lainnya. (2) Karakteristik
variasi morfologi daun di dominasi oleh bentuk
daun bulat telur memanjang dengan jumlah 17
spesies, sedangkan untuk karakteristik tipe daun di
dominasi tipe daun tunggal bertangkai dengan
jumlah 22 spesies, untuk karakteristik pada warna
daun diperoleh sebanyak 27 spesies dengan warna
hijau, karakteristik ujung daun meruncing
memperoleh jumlah tertinggi dengan 16 spesies dan
untuk karakteristik pangkal daun membulat
sebanyak 20 spesies, sedangkan untuk penulangan
daun menyirip mendominasi dengan jumlah 35
spesies, pada karakteristik daging daun kaku seperti
kulit mendominasi karakteristik lain dengan jumlah
20 spesies, karakteristik permukaan daun tertinggi
dengan permukaan daun gundul sebanyak 25
spesies, dan karakteristik tepi daun rata
mendominasi dengan jumlah 29 spesies.

SARAN
Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan:
(1)Diharapkan bagi peneliti yang ingin melanjutkan
penelitian ini agar lebih berfokus pada arsitektur
pohon, kanopi pohon, dan juga berfokus pada daun
yang terdapat di tiap tanaman. (2) Diharapkan
selektif untuk memilih tanaman yang akan
dijadikan sebagai tanaman peneduh jalan, seperti



buah tanaman yang tidak terlalu besar, akar yang
tidak melebar hingga ke bahu jalan, dan tanaman
yang tidak menggugurkan daun sekaligus. (3)
Penanaman tanaman peneduh jalan yang memiliki
akar besar setidaknya berjarak 5 meter dari bahu
jalan, ini dimaksudkan agar akar dari tanaman
peneduh terebut tidak merusak jalan dan trotoar
jalan.
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