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ABSTRAK

Kota dapat dianggap sebagai suatu organisme hidup yang terus tumbuh dan berkembang secara
terus-menerus, sementara ruang atau lahan yang tersedia dan sesuai untuk menampung kegiatan
perkotaan adalah tetap dan terbatas. Dalam kurun waktu tertentu terutama jangka panjang, permasalahan
kota tersebut dapat menimbulkan persoalan yang kompleks seperti berkurangnya tutupan vegetasi di
wilayah perkotaan yang dapat menyebabkan banjir sehingga peran dari keberadaan hutan kota sangat
diperlukan. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui laju intersepsi, stemflow, dan troughfall,
mengetahui hubungan antara diameter batang dan luas kanopi dengan laju intersepsi, stemflow, dan
troughfall, dan mengetahui peran hutan kota dalam mengurangi volume curah hujan yang sampai di
permukaan tanah yang berpotensi sebagai aliran permukaan di Kota Selong yang dapat diketahui dari
beberapa jenis tanaman kehutanan di Hutan Kota Selong. Metode dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Parameter yang
diamati dalam penelitian adalah pengukuran curah hujan, stemflow, dan troughfall, dengan analisis data
adalah regresi korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju intersepsi tanaman kehutanan mahoni,
kayu kuku, dan jati putih berturut-turut yaitu 2,44 mm/30 menit atau 32,44 % dari rata-rata total curah hujan
di Kota Selong, 1,85 mm/30 menit (24,60 %), dan 1,49 mm/30 menit (19,81 %). Sedangkan laju stemflow
yaitu 0,02 mm/30 menit, 0,03 mm/30 menit, 0,07 mm/30 menit, dan untuk laju troughfall yaitu 5,04 mm/30
menit, 5,63 mm/30 menit, dan 5,95 mm/30 menit. Hubungan diameter batang dan luas kanopi dengan laju
intersepsi, stemflow, dan troughfall yaitu semakin besar diameter batang dan luas kanopi tanaman, maka
laju intersepsi semakin besar tetapi laju stemflow dan troughfall semakin kecil dan sebaliknya. Ditinjau dari
laju intersepsi, ternyata hutan kota mampu berperan mengurangi volume curah hujan yang sampai di
permukaan tanah yang berpotensi sebagai aliran permukaan di Kota Selong dengan nilai 238.135,34
mm/30 menit atau 0,04 % dari rata-rata total curah hujan di Kota Selong. Berdasarkan laju intersepsi, jenis
tanaman mahoni paling efektif ditanam di dalam hutan kota dibandingkan jenis tanaman kayu kuku dan jati
putih.

Kata Kunci : Hutan Kota, Peran Hutan Kota, dan Intersepsi
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ROLE OF URBAN FOREST VIEWED FROM INTERCEPTION RATE OF PLANTATION FORESTRY
IN SELONG URBAN FOREST EAST LOMBOK

ABSTRACT

Cities can be considered as a living organism which continues to grow and evolve constantly, while
the space or land available and suitable to accommodate urban activities is fixed and limited. In a certain
period of time, especially long-term problems of the city they can pose complex problems such as reduced
vegetation cover in urban areas can cause flooding so that the role of urban forest where the city is
needed. The purpose of this research was to determine the rate of interception, stemflow, and troughfall,
determine the relationship between the diameter of the trunk and spacious canopy at a rate of interception,
stemflow, and troughfall, and determine the role of urban forests in reducing the volume of rainfall that
reached the ground potential as a stream Selong City surface that can be seen from rate of plantation
forestry at the Selong Urban Forest. The method in this research is descriptive method, with sampling
techniques using purposive sampling method. The parameters were observed in the study was the
measurement of precipitation, stemflow, and troughfall, with data analysis is the regression correlation. The
results showed that the rate of interception of forestry plants mahoni, kuku wood, and a jati putih,
respectively are 2,44 mm/30 min or 32,44 % of the average total rainfall in Selong City, 1,85 mm/30 min
(24,60 %), and 1,49 mm/30 min (19,81 %). While stemflow rate is 0,02 mm/30 min, 0,03 mm/30 min, 0,07
mm/30 min, and for troughfall rate is 5,04 mm/30 min, 5,63 mm/30 min, and 5,95 mm/30 min. Stem
diameter and comprehensive relationship with the rate of canopy interception, stemflow, and troughfall is
the greater stem diameter and plant canopy area, the greater the rate of interception but stemflow rate and
troughfall getting smaller and vice versa. Judging from the rate of interception, it turns out the urban forest
able to contribute to reduction of the volume of rainfall that reached the ground level as a potential run off in
the Selong City with a value of 238.135,34 mm/30 min or 0,04% of average total rainfall in the Selong City.
Based on the rate of interception, the most effective type of mahoni plants grown in urban forests than
other types of kuku wood and jati putih.

Keywords : Urban Forest, Urban Forest Roles, and Interception

PENDAHULUAN

Kota dapat dianggap sebagai suatu
organisme hidup yang terus tumbuh dan
berkembang secara terus-menerus, sementara
ruang atau lahan yang tersedia dan sesuai untuk
menampung kegiatan perkotaan adalah tetap
dan terbatas. Dalam kurun waktu tertentu
terutama jangka panjang, permasalahan kota
tersebut dapat menimbulkan persoalan yang
kompleks seperti berkurangnya tutupan vegetasi

di wilayah perkotaan yang dapat menyebabkan
banjir sehingga peran dari keberadaan hutan
kota sangat diperlukan (Nowak, 2006 dalam
Ruliyansyah, 2009).

Intersepsi adalah proses ketika air hujan
jatuh pada permukaan vegetasi, di atas
permukaan tanah, tertahan beberapa saat untuk
kemudian diuapkan kembali ke atmosfer atau
diserap oleh vegetasi yang bersangkutan. Air
hujan jatuh pada permukaan tajuk vegetasi akan
mencapai permukaan lantai hutan melalui dua
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proses mekanis, yaitu lolosan tajuk (troughfall)
dan aliran batang (stemflow) (Asdak, 2004).
Intersepsi berperan dalam menentukan besarnya
hasil air dan aliran permukaan dalam suatu
catchment area (Schellekens, 2000 dalam
Supangat, 2012). Secara umum, rata-rata
besarnya intersepsi tanaman hutan berkisar
antara 10-30 % (Saengkoovong dkk, 2000,
dalam Supangat, 2012).

Intersepsi dianggap faktor penting dalam
daur hidrologi karena berkurangnya air hujan
yang sampai di permukaan tanah oleh adanya
proses intersepsi cukup besar. Dari keseluruhan
evapotranspirasi, besarnya intersepsi bervariasi
antara 35-55 %. Oleh karenanya, pengelola DAS
harus tetap memperhitungkan besarnya
intersepsi karena jumlah air yang hilang sebagai
air intersepsi dapat mempengaruhi neraca air
lokal maupun regional. Di wilayah perkotaan,
perhitungan nilai intersepsi dianggap penting
karena mempengaruhi besarnya aliran
permukaan yang dapat mengakibatkan banjir
(Asdak, 2004).

1) Tujuan
1. Untuk mengetahui laju intersepsi, aliran

batang (stemflow), dan curahan tajuk
(troughfall) dari beberapa jenis tanaman
kehutanan di Hutan Kota Selong
Kabupaten Lombok Timur.

2. Untuk mengetahui hubungan antara
diameter batang dan luas tajuk (kanopi)
dari beberapa jenis tanaman kehutanan
dengan laju intersepsi, stemflow, dan
troughfall di Hutan Kota Selong
Kabupaten Lombok Timur.

3. Untuk mengetahui peran hutan kota
dalam mengurangi volume curah hujan
yang sampai di permukaan tanah yang
berpotensi sebagai aliran permukaan
(run off) di Kota Selong ditinjau dari laju

intersepsi di Hutan Kota Selong
Kabupaten Lombok Timur.

METODOLOGI PENELITIAN

1) Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian

ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif
adalah prosedur penelitian yang dilakukan untuk
menggambarkan data yang telah dikumpulkan
sebagaimana adanya. Metode ini dilakukan
dengan cara mengumpulkan data, disusun,
dianalisis, diinterpretasikan, dan menarik
kesimpulan (Sugiono, 2008).

Sedangkan untuk teknik pengambilan
sampel menggunakan metode purposive
sampling yaitu teknik pengambilan sampling
dengan pertimbangan tertentu, seperti orang
yang dianggap paling tahu atau orang yang ahli
dengan apa yang diinginkan oleh peneliti
sehingga mempermudah peneliti dalam
mengambil objek yang akan diteliti. Selain itu,
metode ini merupakan teknik pengambilan
sampel berdasarkan kriteria tertentu yang dibuat
oleh peneliti untuk dijadikan sampel dengan
pertimbangan yang tidak acak dan subjektif
(Sugiono, 2008).
2) Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Hutan Kota
Selong Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan
penelitian dilaksanakan pada bulan Februari
sampai dengan bulan April 2016.
3) Alat dan Bahan Penelitian
A. Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini
beserta fungsinya adalah sebagai berikut :

a. Ombrometer
b. Pipa
c. Selang
d. Jirigen
e. Lempeng seng
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f. Paku
g. Palu
h. Gelas ukur
i. Tali raffia
j. Plastik
k. Bambu
l. Kaleng
m. Bandul

B. Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut :
a. Tanaman jati putih pada kelas

diameter 20-29 cm, 30-39 cm, dan
>40 cm yang masing-masing kelas
diameter berjumlah 2 tanaman.

b. Tanaman mahoni pada kelas
diameter 20-29 cm, 30-39 cm, dan
>40 cm yang masing-masing kelas
diameter berjumlah 2 tanaman.

c. Tanaman kayu kuku pada kelas
diameter 20-29 cm, 30-39 cm, dan
>40 cm yang masing-masing kelas
diameter berjumlah 2 tanaman.

4) Parameter Penelitian
Parameter yang diamati dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut :
A. Pengukuran Curah Hujan

Curah hujan diukur dengan alat penakar
curah hujan dari tipe observatorium
(ombrometer) dengan luas penampang
permukaan adalah 100 cm². Alat dipasang
setinggi 120 cm dari permukaan tanah yang
terletak di sekitar lokasi penelitian pada lahan
terbuka. Alat ombrometer dipasang untuk
mengukur curah hujan per kejadian hujan. Curah
hujan diperoleh dengan mengukur volume air
yang tertampung di jirigen yang telah
dihubungkan dengan selang ke alat ombrometer.
Volume air yang diukur adalah volume air yang
tertampung setelah kejadian hujan.

B. Air Aliran Batang (Stemflow)
Air aliran batang (stemflow) pada

penelitian ini adalah bagian air yang   tertahan
oleh vegetasi, lalu mengalir menuju permukaan
tanah melalui batang. Pengukuran stemflow
dilakukan setiap kejadian hujan. Volume air hasil
tampungan stemflow diketahui dengan
menggunakan selang dan lempeng seng yang
dipasang melingkar atau melilit pada batang
tanaman yang kemudian dialirkan dan ditampung
jirigen. Berikut gambar pemasangan alat
pengukuran stemflow pada gambar 2.
C. Air Lolos Tajuk (Troughfall)

Air lolos tajuk atau curahan tajuk
(troughfall) pada penelitian ini adalah bagian dari
air hujan yang berhasil menembus tajuk vegetasi
sehingga mencapai permukaan tanah baik
secara langsung atau tertahan terlebih dahulu
oleh tajuk tanaman. Untuk mendapatkan volume
air lolos, digunakan plastik berukuran 30x30 cm
di bawah kanopi tanaman. Pada bagian ujung
plastik masing-masing diikatkan tali dan
disambungkan dengan bambu yang berukuran
50 cm serta ditanam pada tanah. Pada bagian
tengah plastik diberi lubang dan kemudian
disematkan bandul, serta di bawah plastik sudah
disediakan kaleng berukuran 5 liter untuk
menampung air. Pada masing-masing tanaman
dipasang dua plastik. Berikut gambar
pemasangan alat troughfall pada gambar 3.
5) Analisis Data Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini
menggunakan analisis regresi korelasi yang
mana data disajikan dalam bentuk grafik dan
tabel. Beberapa komponen yang dihitung dalam
analisis data penelitian ini adalah sebagai
berikut:
A. Curah Hujan

Curah hujan diperoleh dengan mengukur
volume air yang tertampung di jirigen yang telah
dihubungkan dengan selang ke alat ombrometer
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menggunakan gelas ukur kapasitas 2000 ml dan
50 ml. Untuk mendapatkan curah hujan dalam
satuan milimeter, volume air yang telah diukur
menggunakan gelas ukur dalam satuan ml
diubah ke satuan cm3 dan dibagi dengan luas
penampang permukaan ombrometer (100 cm²).
Satuan yang dihasilkan akan menjadi cm lalu
dikonversikan ke dalam satuan mm dengan cara
dikalikan 10. Setelah data diubah ke dalam
satuan mm, untuk mendapatkan data dalam
satuan mm/30 menit maka data dibagi terlebih
dahulu dengan lama waktu hujan pada setiap
kejadian hujan lalu dikalikan 30 menit.
B. Stemflow

Volume air yang tertampung di jirigen
pada alat pengukuran stemflow diukur
menggunakan gelas ukur kapasitas 2000 ml dan
50 ml. Untuk mendapatkan satuan milimeter,
volume air yang telah diukur menggunakan gelas
ukur dalam satuan ml diubah ke satuan cm3 lalu
dibagi dengan luas tajuk (kanopi) yang memiliki
satuan cm2 sehingga satuan yang dihasilkan
adalah cm, kemudian dikonversikan kedalam
satuan mm dengan cara dikalikan 10. Setelah
data diubah ke dalam satuan mm, untuk
mendapatkan data dalam satuan mm/30 menit
maka data dibagi terlebih dahulu dengan lama
waktu hujan pada setiap kejadian hujan lalu
dikalikan 30 menit.
C. Troughfall

Volume air yang tertampung di jirigen
pada alat pengukur troughfall diukur
menggunakan gelas ukur kapasitas 2000 ml dan
50 ml. Untuk mendapatkan satuan milimeter,
volume air yang telah diukur menggunakan gelas
ukur dalam satuan ml diubah ke satuan cm3 lalu
dibagi dengan luas plastik sebagai alat ukur
troughfall yang memiliki satuan cm2 sehingga
satuan yang dihasilkan adalah cm, kemudian
dikonversikan ke dalam satuan mm dengan cara
dikalikan 10. Setelah data diubah ke dalam

satuan mm, untuk mendapatkan data dalam
satuan mm/30 menit maka data dibagi terlebih
dahulu dengan lama waktu hujan pada setiap
kejadian hujan lalu dikalikan 30 menit.
D. Intersepsi

Intersepsi adalah selisih antara curah
hujan total dan hasil pertambahan antara lolosan
tajuk (troughfall) dengan aliran batang (stemflow)
(Asdak, 2004). Besarnya intersepsi dihitung
berdasarkan persamaaan sebagai berikut :

I = CH – (Sf + Tf)
dimana :

I = Intersepsi (mm/30 menit)
Sf = Stemflow (mm/30 menit)
CH =Curah Hujan (mm/30 menit)
Tf = Troughfall (mm/30 menit)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hutan Kota Selong ditetapkan sebagai
kawasan hutan kota dalam upaya pemenuhan
ruang terbuka hijau di Kota Selong dengan luas
yaitu 1,70 ha dari luas Kota Selong yaitu 3.168
ha yang berada pada ketinggian 160 mdpl.
Secara administrasi, Hutan Kota Selong terletak
di Kota Selong Kabupaten Lombok Timur dimana
pengelolaannya diserahkan kepada Dinas
Pertamanan Kota Selong.
1) Laju Intersepsi, Stemflow, dan Troughfall

pada Tanaman Jati Putih, Mahoni, dan
Kayu Kuku

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju
intersepsi tanaman kehutanan mahoni, kayu
kuku, dan jati putih berturut-turut yaitu 2,44
mm/30 menit atau 32,44 % dari rata-rata total
curah hujan di Kota Selong, 1,85 mm/30 menit
(24,60 %), dan 1,49 mm/30 menit (19,81 %).
Sedangkan laju stemflow yaitu 0,02 mm/30
menit, 0,03 mm/30 menit, 0,07 mm/30 menit, dan
untuk laju troughfall yaitu 5,04 mm/30 menit, 5,63
mm/30 menit, dan 5,95 mm/30 menit yang dapat
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dilihat pada tabel 4.2. berikut ini.
Tabel 4.2. Laju Intersepsi, Stemflow, dan Troughfall dari 3 Jenis Tanaman Kehutanan

No Jenis

Tanaman

Kehutanan

Rata-Rata

Curah Hujan

(mm/30 menit)

Rata-Rata

Stemflow

(mm/30 menit)

Rata-Rata

Troughfall

(mm/30 menit)

Rata-Rata

Intersepsi

(CH-(Sf+Tf))

(mm/30 menit)

%

Rata-Rata

Intersepsi

(CH-(Sf+Tf))

(mm/30 menit)

1 Jati Putih 7,52 0,07 5,95 1,49 19,81

2 Mahoni 7,52 0,02 5,04 2,44 32,44

3 Kayu Kuku 7,52 0,03 5,63 1,85 24,60

Sumber : Data Primer Diolah, 2016

Kaitannya dengan saluran drainase di
wilayah perkotaan, laju intersepsi akan
memberikan pengaruh terhadap besarnya nilai
aliran permukaan (run off). Sering ketika hujan
deras terjadi, saluran drainase dan sungai
mendapatkan beban air limpasan yang
terlampau tinggi sehingga melampaui ambang
kapasitasnya. Dengan laju intersepsi yang besar
yang dihasilkan oleh komposisi vegetasi di dalam
hutan kota, maka akan mengurangi beban air
limpasan pada saluran drainase dan sungai
sehingga tidak melampaui ambang batas
kapasitas saluran drainase dan sungai. Jadi,
dapat disimpulkan bahwa pemilihan jenis
tanaman mahoni di kawasan hutan kota akan
lebih efektif dibandingkan jenis tanaman kayu
kuku maupun jenis tanaman jati putih jika ditinjau

dari peran hutan kota dalam mengurangi volume
curah hujan yang sampai di permukaan tanah
yang berpotensi sebagai aliran permukaan (run
off) di Kota Selong.
2) Hubungan antara Diameter dan Luas

Kanopi dengan Laju Intersepsi,
Stemflow, dan Troughfall pada Tanaman
Jati Putih, Mahoni, dan Kayu Kuku

Untuk hubungan diameter batang dan
luas kanopi dengan laju intersepsi, stemflow, dan
troughfall yaitu semakin besar diameter batang
dan luas kanopi tanaman, maka laju intersepsi
semakin besar tetapi laju stemflow dan troughfall
semakin kecil dan sebaliknya. Bentuk hubungan
diameter batang dan luas kanopi dengan laju
intersepsi, stemflow, dan troughfall dapat dilihat
pada grafik-grafik halaman berikut ini.
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a. Kelas Curah Hujan Pertama           b. Kelas Curah Hujan Kedua          c. Kelas Curah Hujan Ketiga
(3-6 mm/30 menit)                           (6-9 mm/30 menit) (9-11 mm/30 menit)

Gambar 4.1. Grafik Hubungan antara Diameter dengan Intersepsi

Gambar  4.2. Grafik Hubungan antara Diameter dengan Stemflow

Gambar 4.3. Grafik Hubungan antara Diameter dengan Troughfall

Gambar 4.4. Grafik Hubungan antara Luas Kanopi dengan Intersepsi
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Gambar 4.5. Grafik Hubungan antara Luas Kanopi dengan Stemflow

Gambar 4.6. Grafik Hubungan antara Luas Kanopi dengan Troughfall
Keterangan :

Dari melihat hubungan antara diameter
batang maupun luas kanopi dengan laju
intersepsi, stemflow, dan troughfall pada ketiga
jenis tanaman kehutanan tersebut dapat ditarik
kesimpulan bahwa diameter batang
mempengaruhi besarnya laju intersepsi,
stemflow, dan troughfall karena berhubungan
dengan luas permukaan batang dan luas tajuk
tanaman. Semakin besar diameter maka
semakin besar pula luas permukaan batang dan
luas tajuk pohon karena akan meningkatkan nilai
kapasitas simpan batang dan kapasitas simpan
tajuk yang berturut-turut memperkecil nilai
stemflow dan troughfall tetapi memperbesar nilai
intersepsi.

Untuk luas kanopi, besarnya luas kanopi
mempengaruhi laju intersepsi, stemflow, dan
troughfall karena berhubungan dengan jumlah
percabangan tanaman dan kerapatan tajuk.
Semakin luas kanopi maka jumlah percabangan

semakin banyak dan kerapatan tajuk semakin
besar sehingga akan meningkatkan nilai
kapasitas simpan batang dan kapasitas simpan
tajuk yang berturut-turut memperkecil nilai
stemflow dan troughfall tetapi memperbesar nilai
intersepsi.

Kaitannya dalam peran hutan kota untuk
mengurangi volume curah hujan yang sampai di
permukaan tanah yang berpotensi sebagai aliran
permukaan (run off) dalam memperbaiki sistem
drainase maupun mencegah bahaya banjir
dengan parameter laju intersepsi, maka tanaman
mahoni merupakan jenis yang paling cocok
ditanam ditinjau dari hubungan diameter batang
dan luas kanopinya dengan laju intersepsi yang
besar, stemflow dan troughfall yang kecil
dibandingkan tanaman kayu kuku dan tanaman
jati putih.

Pada tabel 4.9 di bawah ini dapat dilihat
ternyata hutan kota mampu berperan
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mengurangi volume curah hujan yang sampai di
permukaan tanah yang berpotensi sebagai aliran
permukaan di Kota Selong dengan nilai

238.135,34 mm/30 menit atau 0,04 % dari rata-
rata total curah hujan di Kota Selong.

Tabel 4.9. Peran Hutan Kota Selong dalam Mengurangi Volume Curah Hujan yang Sampai di Permukaan
Tanah yang Berpotensi sebagai Aliran Permukaan (Run Off) di Kota Selong

Volume Curah Hujan Kota

Selong

Volume Intersepsi Hutan Kota

Selong

Volume Curah Hujan yang

Sampai di Permukaan Tanah

yang Berpotensi sebagai Aliran

Permukaan (Run Off) Kota

Selong

0,00752 m/30 menit* x 31.680.000 m²**   = 238.233,6   m³/30 menit

0,00578 m/30 menit*** x 17.000 m² **** = 98,26 m³/30 menit

238.135,34 m³/30 menit

Sumber : Data Primer Diolah, 2016

Keterangan : * Nilai Rata-Rata Total Curah Hujan di Kota Selong = 7,52 mm/30 menit

= 0,00752 m/30 menit

** Luas Kota Selong = 3.168 ha

= 31.680.000 m²

*** Nilai Intersepsi di Hutan Kota Selong = 5,78 mm/30 menit

= 0,00578 m/30 menit

**** Luas Hutan Kota Selong = 1,70 ha

= 17.000 m²

KESIMPULAN DAN SARAN

1) Kesimpulan
Dari kegiatan penelitian yang telah

dilaksanakan yang dapat disimpulkan adalah
sebagai berikut :
1. Laju intersepsi tanaman kehutanan

mahoni, kayu kuku, dan jati putih
berturut-turut yaitu 2,44 mm/30 menit

atau 32,44 % dari rata-rata total curah
hujan di Kota Selong, 1,85 mm/30 menit
(24,60 %), dan 1,49 mm/30 menit (19,81
%). Sedangkan laju stemflow untuk
ketiga jenis tanaman kehutanan tersebut
yaitu 0,02 mm/30 menit, 0,03 mm/30
menit, 0,07 mm/30 menit, dan untuk laju
troughfall 5,04 mm/30 menit, 5,63 mm/30
menit, dan 5,95 mm/30 menit.
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2. Hubungan diameter dan luas kanopi
dengan laju intersepsi, stemflow, dan
troughfall pada tanaman mahoni, kayu
kuku, dan jati putih yaitu semakin besar
diameter dan luas kanopi maka laju
intersepsi juga semakin besar tetapi laju
stemflow dan troughfall semakin kecil
dan sebaliknya.

3. Peran hutan kota dalam mengurangi
volume curah hujan yang sampai di
permukaan tanah yang berpotensi
sebagai aliran permukaan (run off)
ditinjau dari laju intersepsi yaitu sebesar
98,26 m³/30 menit atau 0,04 % dari rata-
rata total curah hujan di Kota Selong.
Berdasarkan laju intersepsi tersebut,
pemilihan jenis tanaman mahoni lebih
efektif ditanam di kawasan hutan kota
dibandingkan tanaman kayu kuku
maupun tanaman jati putih.

2) Saran
Adapun saran dari penelitian ini untuk

penelitian selanjutnya adalah :
1. Untuk penelitian selanjutnya dapat

ditinjau laju intersepsi dari jenis tanaman
kehutanan lainnya.

2. Untuk penelitian selanjutnya dapat
ditinjau laju intersepsi dari beberapa jenis
tanaman kehutanan pada kawasan
ruang terbuka hijau lainnya.
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