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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia terkenal akan kekayaan alam dan keanekaragaman 

hayati yang sangat tinggi. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa 

Indonesia adalah berupa hutan. Hutan merupakan habitat dari berbagai jenis            

flora dan fauna serta sebagai sistem penyangga kehidupan yang memberikan 

dampak langsung terhadap keseimbangan ekosistem. Keberadaan hutan Indonesia 

kondisinya kian terancam dengan meningkatnya angka deforestasi setiap 

tahunnya. Menurut data Forest Watch Indonesia (2014), laju deforestasi rata-rata 

pada periode 2009-2013 adalah 1,13 juta hektare per tahun. 

Ancaman kerusakan hutan yang seringkali terjadi yakni berupa eksplorasi 

dan eksploitasi yang berlebihan untuk memenuhi kebutuhan industri kehutanan, 

konversi lahan hutan menjadi lahan non hutan (misalnya perkebunan kelapa 

sawit), illegal logging, serta kebakaran hutan. Kerusakan hutan yang terjadi, 

membuat tidak seimbangnya proses alam yang ada di dalam hutan. Proses 

penyerapan karbon (C) menjadi terganggu sehingga akan berdampak pada 

perubahan iklim global. Hal tersebut merupakan salah satu pemicu pemanasan 

global (global warming). 

Pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu atmosfer dan 

permukaan bumi sebagai akibat peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 

seperti gas karbon dioksida (CO2), metana (CH4), nitrogen monoksida (NO), dan 

klorofuorokarbon (CFC). Gas-gas tersebut dihasilkan dari proses alami 
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lingkungan dan aktivitas manusia. Pemanasan global akan terjadi seiring 

berkurangnya jumlah luas tutupan lahan hutan. Karbon yang tersimpan dalam 

biomassa hutan terlepas ke atmosfer dan kemampuan vegetasi hutan untuk 

menyerap gas CO2 dan menghasilkan O2 melalui proses fotosintesis juga akan 

berkurang. 

Cagar Alam Besowo Gadungan yang ada di Kabupaten Kediri merupakan 

kawasan hutan konservasi dengan keanekaragaman hayati yang terkandung di 

dalamnya. Vegetasi yang ada di dalamnya begitu beragam dan berpotensi 

menyimpan cadangan karbon dalam jumlah tinggi. Sampai saat ini, belum ada 

penelitian yang dilakukan guna mendapatkan data dan informasi mengenai 

kandungan cadangan karbon yang tersimpan di kawasan hutan konservasi 

tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian dan penelitian lebih lanjut 

untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat mengenai penyerapan dan 

daya simpan karbon di kawasan Cagar Alam Besowo Gadungan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Kawasan Cagar Alam Besowo Gadungan mempunyai cadangan karbon 

tersimpan yang belum diteliti, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk 

menghitung besarnya penyerapan dan daya simpan karbon pada vegetasi di 

kawasan tersebut. Pentingnya karbon di kawasan hutan dapat membantu 

mengurangi emisi gas rumah kaca sehingga efek pemanasan global dapat 

diminimalisir. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini ialah antara lain untuk: 

1) Mengetahui besarnya cadangan karbon (C) tersimpan di atas 

permukaan tanah di kawasan Cagar Alam Besowo Gadungan 

Kabupaten Kediri 

2) Mengetahui besarnya nilai serapan karbon dioksida (CO2) oleh vegetasi 

di kawasan Cagar Alam Besowo Gadungan Kabupaten Kediri 

3) Mengetahui jumlah oksigen (O2) yang dilepas oleh vegetasi di kawasan 

Cagar Alam Besowo Gadungan Kabupaten Kediri 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi seberapa 

besar karbon yang tersimpan di kawasan Cagar Alam Besowo Gadungan, serta 

dapat dijadikan sebagai acuan guna tetap menjaga kelestarian lingkungan 

khususnya kawasan hutan konservasi sebagai upaya dalam mengurangi 

pemanasan global. 

1.5 Bagan Alur Penelitian 

Berikut merupakan bagan alur penelitian pendugaan cadangan karbon 

tersimpan di atas permukaan tanah di kawasan Cagar Alam Besowo Gadungan 

Kabupaten Kediri sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1. 
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Gambar 1.1 Bagan alur penelitian 




