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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perubahan iklim global yang terjadi akhir-akhir ini disebabkan karena 

terganggunya keseimbangan energi antara bumi dan atmosfir. Keseimbangan 

tersebut dipengaruhi antara lain oleh peningkatan gas-gas asam arang atau karbon 

dioksida (CO2 ), metana (CH4 ) dan nitrous oksida (N2O) yang lebih dikenal 

dengan gas rumah kaca (Rahayu, 2007).  

Saat ini konsentrasi gas rumah kaca sudah mencapai tingkat yang 

membahayakan iklim bumi dan keseimbangan ekosistem. Konsentrasi gas rumah 

kaca di atmosfer meningkat sebagai akibat adanya pengelolaan lahan yang kurang 

tepat, antara lain adanya pembakaran vegetasi hutan dalam skala luas pada waktu 

yang bersamaan, Pencemaran lingkungan, penghancuran lahan-lahan hutan yang 

luas diberbagai benua di bumi menyebabkan karbon yang tersimpan dalam 

biomassa hutan terlepas ke atmosfer dan kemampuan bumi untuk menyerap CO2 

dari udara melalui fotosintesis hutan berkurang. Kegiatan-kegiatan tersebut 

umumnya dilakukan pada awal alih guna lahan hutan menjadi lahan pertanian 

(Rahayu, 2007).  

Kebakaran hutan dan lahan serta gangguan lahan lainnya telah 

menempatkan Indonesia dalam urutan ketiga Negara penghasil emisi CO2 terbesar 

di dunia. Indonesia berada di bawah Amerika Serikat dan China, dengan jumlah 

emisi yang dihasilkan mencapai dua miliar ton CO2 pertahunnya atau 

menyumbang 10% dari emisi CO2 di dunia (Peace, 2007). 
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 Dampak terjadinya pemanasan global ditandai dengan peningkatan kadar 

emisi (CO2) di udara, peningkatan tinggi muka air laut sebagai akibat mencairnya 

lapisan es di kutub utara (Antartika), perubahan cuaca yang radikal, dan bencana 

alam yang terjadi abad 21. Terbukanya lubang ozon di atmosfer menyebabkan 

sinar ultraviolet langsung menuju bumi yang akan mengancam kehidupan 

makhluk hidup. Kondisi demikian mengakibatkan bumi menjadi labil dan dalam 

jangka panjang dapat merusak ekosistem di alam. Perubahan iklim yang terjadi 

akan menyebabkan kerugian yang besar bagi kehidupan manusia, seperti krisis air 

bersih, rusaknya infrastruktur daerah tepi pantai, menurunnya produktivitas 

pertanian, dan meningkatnya frekuensi penyakit (Anonim, 2010). 

Hutan alami merupakan penyimpan karbon (C) tertinggi bila dibandingkan 

dengan sistem penggunaan lahan (SPL) pertanian, dikarenakan keragaman 

pohonnya yang tinggi, dengan tumbuhan bawah dan seresah di permukaan tanah 

yang banyak. Tumbuhan memerlukan sinar matahari, gas asam arang (CO2) yang 

diserap dari udara serta air dan hara yang diserap diubah menjadi karbohidrat, 

kemudian disebarkan ke seluruh tubuh tanaman dan akhirnya ditimbun dalam 

tubuh tanaman berupa daun, batang, akar, ranting, bunga dan buah. Proses 

penimbunan C dalam tubuh tanaman hidup dinamakan proses sekuestrasi dengan 

demikian mengukur jumlah C yang disimpan dalam tubuh tanaman hidup 

(biomasa) pada suatu lahan dapat menggambarkan banyaknya CO2 di atmosfer 

yang diserap  oleh tanaman. Sedangkan pengukuran C yang masih tersimpan 

dalam bagian tumbuhan yang telah mati, secara tidak langsung menggambarkan 

CO2 yang tidak dilepaskan ke udara lewat pembakaran ( Anonim, 2010a).  
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Hutan mengabsorpsi CO2 selama proses fotosintesis dan menyimpannya 

sebagai materi organik dalam biomassa tanaman. Banyaknya materi organik yang 

tersimpan dalam biomassa hutan per unit luas dan per unit waktu merupakan 

pokok dari produktivitas hutan. Produktivitas hutan merupakan gambaran 

kemampuan hutan dalam mengurangi emisi CO2 di atmosfir melalui aktivitas 

physiologinya. Pengukuran produktivitas hutan relevan dengan pengukuran 

biomassa. Biomassa hutan menyediakan informasi penting dalam menduga 

besarnya potensi penyerapan CO2 dan biomassa dalam umur tertentu yang dapat 

dipergunakan untuk mengestimasi produktivitas hutan. Hutan alam yang memiliki 

potensi dalam menyimpan kandungan karbon salah satunya adalah hutan bambu. 

Hutan bambu dapat menyerap karbon lebih dari 12 ton carbon di udara dalam satu 

hektar (Widnyana, 2004). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Seberapa besar karbon yang terkandung dipermukaan tanah pada tegakan 

hutan bambu yang terdapat pada kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo seksi 

Mojokerto di Blok Petung Sewu. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui seberapa besar karbon yang terkandung dipermukaan 

tanah pada tegakan hutan bambu yang terdapat pada kawasan Taman Hutan Raya 

Raden Suryo seksi Mojokerto di Blok Petung Sewu. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memudahkan pihak pengelola 

kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo untuk memperoleh informasi 

kandungan karbon yang tersimpan pada tegakan hutan bambu. 

 

 

 

 

 

 

 


