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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemanasan global sebagai salah satu dampak lingkungan penting yang saat 

ini menjadi perhatian berbagai pihak. Akibat yang ditimbulkan dari pemanasan 

global antara lain meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer laut dan darat bumi 

yang disebabkan oleh kegiatan industri dan semakin berkurangnya penutupan lahan 

khususnya hutan akibat laju degradasi akhir-akhir ini. 

Hutan mangrove merupakan tipe hutan tropik yang khas tumbuh di sepanjang 

pantai atau muara sungai yang masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan 

banyak dijumpai di wilayah pesisir yang terlindung dari gempuran ombak. Indonesia 

sebagai negara kepulauan memiliki wilayah mangrove seluas kurang lebih 3,7 juta ha 

yaitu 3,16 % dari luas total hutan (INTAG, 1993). Potensi flora mangrove di 

Indonesia umumnya didominasi jenis Rhizophora sp. dan Bruguiera sp.  

Pertumbuhan jenis vegetasi mangrove dipengaruhi oleh beberapa faktor 

lingkungan, antara lain  salinitas air, tekstur dan struktur tanah serta kandungan 

bahan organik tanah. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi proses fotosintesis yang 

hasilnya tersimpan dalam bentuk biomassa pohon. Hutan mangrove merupakan suatu 

hasil akhir dari proses pertumbuhan.  

Besarnya potensi biomassa dipengaruhi oleh kemampuan pohon untuk 

menyerap karbon dioksida (CO2) dari lingkungan melalui proses fotosintesis, yang 

dikenal dengan proses sequestration. Hasil proses fotosintesis dikurangi respirasi 

tersebut terakumulasi di dalam biomassa pohon. Besarnya biomassa pohon dapat 

mempengaruhi nilai kandungan karbon dari pohon tersebut. Model pendugaan 
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biomassa dibuat untuk membantu dalam menduga berapa besarnya nilai biomassa 

vegetasi mangrove, yang diduga dengan mengukur/menghitung antara diameter 

dengan biomassa. Hal ini bermanfaat untuk membantu memprediksikan berapa 

tingkat produktivitas vegetasi yang terdapat di hutan mangrove.  

1.2 Rumusan Masalah 

Kemampuan daun dalam menyerap karbon dioksida (CO2) dan karbon 

tersimpan pada vegetasi hutan mangrove perlu untuk diketahui. Oleh sebab itu, perlu 

dilakukan penelitian guna mengetahui sampai seberapa banyak kemampuan 

penyerapan CO2 dan daya simpan karbon (C) dan jenis vegetasi mangrove apa yang 

paling efisien menyerap karbon dioksida di Balai Pengelolaan Hutan Mangrove 

Wilayah I Mangrove Center Suwung Kauh Denpasar. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa banyak 

kemampuan vegetasi mangrove dalam menyerap karbon dioksida (CO2) dan untuk 

mengetahui banyaknya karbon tersimpan pada vegetasi mangrove di Balai 

Pengelolaan Hutan Mangrove Wilayah I Mangrove Center Suwung Kauh Denpasar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi seberapa 

besar estimasi penyerapan karbon dioksida dan karbon tersimpan oleh jenis vegetasi 

mangrove di Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Wilayah I, sehingga dapat dijadikan 

acuan untuk pengembangan dan pengelolaan Balai Pengelolaan Hutan Mangrove 

Wilayah I Mangrove Center Suwung Kauh Denpasar, yang lebih bermanfaat, namun 

tetap berpijak pada pembangunan yang berwawasan lingkungan. 
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1.5 Hipotesis 

-  Diduga jenis vegetasi mangrove Rhizophora mucronata Lmk. dan Avicennia alba 

BI. yang paling banyak dalam menyerap karbon dioksida (CO2).  

-  Diduga jenis vegetasi mangrove R. mucronata Lmk. dan A. alba BI. yang paling 

banyak dalam menyimpan karbon (C). 

-  Diduga ada korelasi antara penyerapan CO2 dengan penyimpanan C, semakin besar 

penyerapan CO2 semakin besar penyimpanan C di dalam tanaman. 


