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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan masyarakat 

Indonesia berasal dari hutan. Jenis hutan yang ada di Indonesia merupakan hutan 

tropis yang memiliki keanekaragaman jenis tanaman. Namun dilihat dari kondisi 

hutan saat ini sangat memprihatinkan. Banyak hutan yang rusak dan mulai beralih 

fungsi menjadi lahan pertanian, pemukiman, industri dan lain sebagainya, 

sehingga penyerap karbon berkurang. Penyebab hal tersebut adalah sebagian besar 

ulah dari manusia yang tidak bertanggung jawab selain itu juga kerusakan hutan 

terjadi karena faktor alam. Perusakan yang disebabkan oleh ulah manusia yaitu 

pembalakan liar, pembakaran hutan, alih guna lahan, penggembalaan liar, serta 

masih banyak lagi yang lain.  

Perubahan iklim yang terjadi saat ini kita kenal dengan pemanasan global 

atau global warming. Global warming terjadi karena adanya proses peningkatan 

suhu rata-rata di atmosfer, laut dan daratan bumi. Menurut wikipedia (2011c), 

suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0.74 ± 0.18 ºC (1.33 

± 0.32 ºF) selama seratus tahun terakhir Internasional Panel on Climate Change 

(IPCC) menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global 

sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh peningkatan 

konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, kesimpulan tersebut 

telah dikemukakan oleh setidaknya 30 badan ilmiah. Para peneliti-peneliti IPCC 

sering melakukan pertemuan untuk membahas dan menemukan solusi tentang 
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global warming. Kebanyakan dari pemanasan global akibat gas rumah kaca yang 

berasal dari pembakaran bahan fosil pada kendaraan bermotor, pabrik-pabrik 

modern, peternakan, serta pembangkit tenaga listrik. Hal ini menjadikan emisi di 

dalam bumi menjadi lebih besar. 

Adapun penyebab terjadinya global warming atau pemanasan global 

adalah efek rumah kaca (Green house effect), efek umpan balik dan juga variasi 

matahari. Efek rumah kaca merupakan penyebab terbesar terjadinya pemanasan 

global, energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Sebagian besar 

berbentuk radiasi gelombang yang masuk ke dalam bumi dan menjadi panas yang 

menghangatkan bumi. Panas yang masuk ke dalam bumi sebagian besar diserap 

dan dikembalikan lagi ke atmosfer sisanya. Dengan bertambah banyaknya gas 

rumah kaca maka membuat sisa dari panas bumi tidak dapat kembali ke angkasa 

atau atmosfer, sehingga panas dibumi menjadi semakin meningkat. Efek umpan 

balik dapat dicontohkan sebagai penguapan air, karena pemanasan yang 

menyebabkan lebih banyaknya air yang menguap ke atmosfer.  

Planet kita pada dasarnya membutuhkan gas-gas rumah kaca untuk 

menjaga kehidupan di dalamnya. Tidak adanya gas tersebut dapat membuat bumi 

menjadi sangat dingin untuk ditinggali karena tidak ada lapiasan yang mengisolasi  

panas bumi. Ada pun kontributor terbesar pemanasan global saat ini adalah CO2 

(karbon dioksida), metana (CH4), nitrogen oksida (NO) dan pendingin CFC. 

Sebenarnya efek yang dihasilkan oleh CO2 tidak terlalu besar melainkan CH4 serta 

molekul NO yang menghasilkan efek yang sangat besar. Ada pun dampak yang 

ditimbulkan pemanasan global, yaitu: a). Iklim mulai tidak stabil, para ilmuwan 
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memperkirakan daerah bagian utara bumi akan memanas lebih dari daerah lain; 

b). Peningkatan permukaan air laut, ketika atmosfer menghangat, maka lapisan 

permukaan lautan juga akan menghangat dan menjadikan volumenya akan 

membesar dan menaikkan tinggi permukaan air laut, sehingga mengakibatkan 

daerah pantai menjadi terancam dan mungkin terendam lautan; c). Suhu global 

cenderung meningkat, semakin panas suhu di bumi mengakibatkan pertanian 

menjadi gagal atau mati, sehingga cadangan makanan menjadi menipis bahkan 

habis; d). Gangguan ekologis, tumbuhan dan hewan menjadi rentan terkena 

dampak pemanasan global karena wilayah hutan atau pun habitat mereka menjadi 

hilang karena didominasi manusia (Wikipedia, 2011c).  

Solusi untuk mengurangi pemanasan global dapat dilakukan dengan 

berbagai cara. Menurut Agus dan Rudy (2008), ada 5 hal yang dapat dilakukan 

untuk mengurangi pemanasan global antara lain: a). Berhenti atau mengurangi 

makan daging, karena industri peternakan  merupakan sumber utama pencemaran 

tanah dan sumber-sumber air bersih; b). Membatasi emisi karbon dioksida, 

dengan menggunakan tenaga alternatif seperti tenaga matahari, tenaga angin, 

tenaga air; c). Menanam lebih banyak pohon; d). Mendaur ulang dan 

menggunakan ulang; e). Menggunakan alat transportasi alternatif untuk 

mengurangi emisi karbon, salah satu alternatif yang ada sekarang menggunakan 

mobil hibrida.  

Berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini dapat kita perhatikan bahwa 

karbon yang tersimpan dalam tanaman perlu kita hitung. Perhitungan karbon 

diperlukan untuk mengetahui berapa besar suatu vegetasi dalam suatu kawasan 
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mampu menyerap emisi gas CO2. Apabila dalam suatu kawasan tersebut dapat 

menyerap karbon cukup besar, maka pemerintah dapat memulai melakukan 

perhitungan karbon pada kawasan-kawasan yang memiliki potensi untuk 

mengurangi emisi karbon. Sesuai kebijakan pemerintah dalam Protokol Kyoto dan 

mendapatkan kompensasi dari negara-negara berkembang (Ainudiva, 2008). 

1.2 Rumusan Masalah 

Hutan tanaman merupakan salah satu tempat penyimpanan karbon. Ada 

pun besar kecilnya jumlah karbon yang tersimpan tergantung pada kerapatan 

tanaman, keragaman tanaman, jenis tanah dan juga cara pengelolaannya. Untuk 

itu perlu dilakukan perhitungan karbon. Berapa banyak jumlah CO2 yang 

tersimpan dan daya penyerapan CO2 pada areal hutan tanaman damar RPH 

Kedungrejo, BKPH Pujon, KPH Malang?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menduga banyaknya kandungan 

CO2 yang tersimpan pada tingkat biomassa di atas permukaan tanah dan daya 

penyerapan CO2 pada hutan tanaman damar (Agathis dammara Lamb C. Richard).  

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi jumlah CO2 yang 

tersimpan serta daya penyerapan CO2 pada hutan tanaman damar (Agathis 

dammara Lamb C. Richard). Hasil penelitian ini juga diharapkan untuk membuka 

kesadaran kita menjaga kelestarian hutan demi kelangsungan hidup masa 

mendatang.  
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1.5 Hipotesis  

Pada kawasan hutan tanaman damar (Agathis dammara Lamb C. Richard) 

memiliki kandungan karbon dan juga tingkat penyerapan karbon yang cukup 

besar untuk mengurangi emisi karbon atau pemanasan global yang berada di 

bumi. 

 


