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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang  

Hutan sangat penting bagi kehidupan di muka bumi, terutama bagi 

kehidupan generasi mendatang. Kesalahan dalam pengelolaan hutan berati 

menyiksa kehidupan generasi kita mendatang. Untuk mencegah kesalahan dalam 

mengelola hutan, maka fungsi hutan harus dipelajari dan mengerti secara holistik. 

Begitu pula kita perlu mempelajari hutan secara merologik untuk mengantisipasi 

segi-segi yang mampu menimbulkan malapetaka bagi kehidupan. Kepunahan 

keanekaragaman hayati sebagian besar karena ulah manusia. Kepunahan oleh 

alam, berdasarkan catatan para ahli hanya sekitar 9% dari seluruh 

keanekaragaman hayati yang ada dalam kurun waktu sejuta tahun. Saat ini, 

kepunahan keanekaragaman hayati di daerah tropis akibat ulah manusia mencapai 

1.000 sampai 10.000 kali laju kepunahan yang terjadi secara alami (Anonymous, 

2009). 

Kerusakan hutan dapat menjadi salah satu penyebab perubahan iklim 

global. Salah satu manfaat hutan adalah sebagai tempat penyimpanan karbon. 

Hutan mengurangi jumlah karbondioksida (CO2) di atmosfer melalui proses 

fotosintesis, karbon (C) yang diserap oleh tanaman disimpan dalam bentuk gula 

atau pati pada daun, buah, umbi, batang dan akar, sedangkan oksigen (O2) akan 

dilepaskan kembali ke udara (Anonymous, 2005).  
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Dampak pemanasan global yang mulai dapat diamati seperti mencairnya 

es di wilayah kutub, meningginya permukaan air laut, anomali cuaca dan iklim, 

bencana banjir dan menurunnya produksi pertanian. Diperkirakan dalam jangka 

panjang output perekonomian baik di negara maju maupun negara berkembang 

akan mengalami penurunan. Pemanasan global merupakan permasalahan sosial 

ekonomi modern yang sangat kompleks, karena sangat terkait dengan 

permasalahan kemiskinan, pembangunan dan pertumbuhan penduduk. Adaptasi 

dan mitigasi terhadap pemanasan global merupakan hal yang tidak mudah 

dilakukan. Namun, ketidakpedulian atas pemanasan global justru membuat 

keadaan semakin buruk (Nordhaus, 2002). Komitmen menghadapi pemanasan 

global sangat tidak efektif jika hanya melibatkan segelintir individu, kelompok 

atau negara saja, karena iklim dan temperatur global yang kondusif adalah global 

public goods, dengan karakteristik penggunaan yang nonrivalry dan 

nonexcludable. Selain itu biaya produksi barang publik akan membutuhkan biaya 

yang besar, sehingga perlu dibuat mekanisme penanggungan bersama. 

Adanya kehidupan di dunia menyebabkan perubahan CO2 di atmosfer dan 

erat kaitannya dengan perubahan iklim, serta berkaitan dengan perdagangan 

karbon. Dalam hal ini, yang perlu kita lakukan adalah usaha kita mengurangi CO2 

yang ada di atmosfer secara vegetatif. Yang berperan penting dalam penyerapan 

emisi karbon adalah tanaman, melalui fotosintesis, CO2 diserap dan diubah oleh 

tumbuhan menjadi karbon organik dalam bentuk biomassa. Kandungan karbon 

absolute dalam biomassa pada waktu tertentu dikenal dengan istilah stok karbon, 

carbon stock (Ulumuddin, Sulistyawati, Hakim, Harto, 2003). 
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Cagar alam kawah ijen merupakan taman wisata yang mempunyai hutan 

yang perlu diperhatikan keberadaannya. Untuk itu, kiranya perlu dilakukan suatu 

penelitian analisis vegetasi pohon dan pendugaan karbon tersimpan yang terdapat 

didalamnya. Pada kawasan tersebut pohon memegang peranan yang sangat 

penting di dalam hutan dan berfungsi sebagai penyangga kehidupan, dalam 

mencegah erosi dan menjaga stabilitas iklim global. Pohon-pohon di pegunungan 

memiliki kondisi yang khas dimana pohon akan bertambah rendah atau kecil 

seiring dengan naiknya ketinggian dan memiliki keanekaragaman jenis yang 

bervariasi. Adapun jenis-jenis tanaman yang terdapat pada kawasan tersebut 

antara lain  yaitu cemara gunung (casuarina junghuhniana), Mentigi (vaccinium 

varingiaefolia), Edelwiss (anaphalis sp,) Jamuju (podocarpus inbricatus) dan 

pasang (lithocarpus sp). Kayu atau pepohonan tidak hanya bisa dimanfaatkan 

kayunya saja dan sudah saatnya dilakukan upaya penghitungan manfaat hutan 

sebagai penyedia jasa lingkungan yang diharapkan mampu memberikan nilai 

ekonomi lebih tinggi dengan mengetahui berbagai kemampuannya dalam 

menyediakan sumberdaya air, penyerap karbon, penghasil oksigen, jasa wisata 

alam, satwa, biodiversitas dan sebagainya (Muhdi, 2008). 

 Cagar alam kawah ijen merupakan salah satu tipe hutan pegunungan yang 

masih baik dan memiliki keanekaragaman jenis pohon yang tinggi dan memiliki 

cadangan karbon tersimpan yang cukup besar. Namun sejauh ini belum pernah 

dilakukan penelitian untuk mendapatkan informasi dan data mengenai keadaan 

vegetasi pohon dan kandungan cadangan karbon yang tersimpan dikawasan hutan 

tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Cagar Alam Kawah Ijen mempunyai cadangan karbon yang belum diteliti, 

sehingga perlu dilakukan penelitian untuk menghitung besarnya karbon pada 

kawasan ini. Pentingnya karbon di kawasan konservasi alam dapat membantu 

mengurangi pemanasan global. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menduga besarnya kandungan 

karbon tersimpan pada biomassa di atas permukaan tanah pada kawasan Cagar 

Alam Kawah Ijen BBKSDA - Banyuwangi  

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai informasi karbon tersimpan pada 

biomassa di atas permukaan tanah pada kawasan Cagar Alam Kawah Ijen 

BBKSDA - Banyuwangi, serta dengan adanya informasi ini dapat dijadikan acuan 

untuk tetap menjaga keseimbangan lingkungan khususnya mencegah adanya 

kerusakan hutan dalam rangka partisipasi untuk mengurangi pemanasan global 

(global warming) dan terus melestarikan hutan.  

1.5 Hipotesis Penelitian 

- Bahwa kemampuan pohon dalam menyimpan karbon berbeda-beda tergantung 

pada diameter dan besarnya tajuk. 

-   Besarnya karbon tersimpan pada suatu areal hutan dapat dilihat dari komposisi 

tegakannya yang bervariasi. 


