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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Cagar Alam Besowo Gadungan 

Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Analisis biomassa pohon, tumbuhan bawah, dan 

serasah dilakukan di Laboratorium Kehutanan Universitas Muhammadiyah 

Malang. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2017. 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain alat tulis, tally sheet, 

meter ukur, phiband, tali rafia, kompas, GPS, parang, timbangan, kantong plastik, 

kamera, dan oven. Sedangkan bahan atau objek penelitian adalah tegakan hutan 

cagar alam, mulai dari tingkat pohon hingga vegetasi tumbuhan bawah dan 

serasah. 

3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Jenis Data 

1) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

data di lapangan. Data primer meliputi nama lokal dan/atau nama latin untuk 

pohon, tinggi dan diameter batang pohon, berat basah dan berat kering 

tumbuhan bawah serta sarasah yang ditemukan di dalam petak ukur penelitian. 
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2) Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data penunjang penelitian yakni berupa 

kondisi umum lokasi penelitian, yang diantaranya ialah letak geografis, 

topografi dan struktur geologi, tipe ekosistem dan iklim, serta potensi flora dan 

fauna. 

3.3.2 Metode Pengumpulan Data 

Jenis data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Berikut 

tahap-tahap dalam pengambilan data primer di lapangan menurut Hairiah dkk 

(2011): 

1) Pembuatan petak contoh permanen 

Untuk pengukuran cadangan karbon di hutan alami dengan kerapatan 

pohon tinggi, dibuat petak contoh (plot utama) berukuruan 40 m x 5 m. Pohon 

yang diukur adalah pohon dengan diameter 5 cm hingga 30 cm (atau lingkar/lilit 

pohon 15 cm - 95 cm). Jika dalam plot tersebut terdapat pohon dengan diameter 

lebih besar dari 30 cm (lingkar/lilit >95 cm), maka dibuat plot kedua yang lebih 

besar 100 m x 20 m. 

Dalam pengambilan contoh tumbuhan bawah dan serasah, dibuat 6 

kuadran yang berukuran 0,5 m x 0,5 m. 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Plot utama 
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Gambar 3.2 Kuadran untuk pengambilan sampel tumbuhan bawah dan serasah 

 

2) Pengambilan sampel biomassa pohon 

Pengukuran biomassa pohon dilakukan dengan metode Non-destructive 

sampling (tidak merusak bagian tanaman) dengan menaksir volume pohon. 

Volume pohon dapat ditaksir dari ukuran tinggi dan diameter batangnya yang 

diukur setinggi dada atau DBH (Diameter at Breast Height) setinggi 1,3 m dari 

permukaan tanah. Untuk selanjutnya tak lupa mencatat nama lokal dan/atau nama 

latin (jika dapat diketahui) dari pohon yang akan diukur. 

Langkah selanjutnya yakni menetapkan berat jenis (BJ) kayu. BJ kayu dari 

masing-masing jenis pohon ditetapkan dengan cara memotong kayu dari salah 

satu cabang (25 cm), lalu mengukur panjang, diameter, dan menimbang berat 

basahnya. Kemudian dimasukkan dalam oven, pada suhu 100
o
C selama 48 jam 

dan menimbang berat keringnya. Selanjutnya menghitung volume dan BJ kayu 

dengan rumus sebagai berikut: 

Volume (cm
3
) = π R

2
 T 

Keterangan: π = 3,14, R = Jari-jari potongan kayu = ½ x Diameter (cm), T = Panjang kayu (cm) 
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Berat jenis (BJ) kayu dihitung dengan rumus: 

B𝐉 (𝐠/𝐜𝐦𝟑) =
𝐁𝐞𝐫𝐚𝐭 𝐤𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 (𝐠)

𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 (𝐜𝐦𝟑)
 

3) Pengambilan sampel biomassa tumbuhan bawah dan serasah 

Pengambilan contoh biomassa tumbuhan bawah harus dilakukan dengan 

metode destructive sampling (mengambil bagian tanaman sebagai contoh). 

Tumbuhan bawah yang diambil sebagai contoh adalah semua tumbuhan hidup 

berupa pohon yang berdiameter <5 cm, herba, dan rumput-rumputan. Selain 

pengambilan tumbuhan bawah, dilakukan juga pengambilan serasah daun yang 

masih utuh (serasah kasar) dan bahan organik lainnya yang telah terdekomposisi 

sebagian yang berukuran <2 mm (serasah halus). 

3.4 Analisa Data 

1) Pengukuran biomassa pohon 

Pendugaan potensi biomassa pada pohon dilakukan dengan metode Non-

destructive sampling. Biomassa pohon dihitung menggunakan persamaan 

alometrik Chave dkk (2005), yaitu: 

Y = 0,0509 x p x DBH
2
 x T

 

Keterangan: Y = Biomassa total (kg), DBH = Diameter setinggi dada, ρ = Berat jenis kayu 

(g/cm
3
), T = Tinggi (m) 

 

2) Pengukuran biomassa tumbuhan bawah dan serasah 

Penghitungan biomassa tumbuhan bawah dan serasah dilakukan dengan 

metode destructive sampling. Biomassa dihitung dengan persamaan seperti yang 

dikemukakan Hairiah dkk (2011): 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐁𝐞𝐫𝐚𝐭 𝐊𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 =
𝐁𝐞𝐫𝐚𝐭 𝐊𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐮𝐛 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐨𝐡 (𝐠)

𝐁𝐞𝐫𝐚𝐭 𝐁𝐚𝐬𝐚𝐡 𝐒𝐮𝐛 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐨𝐡 (𝐠)
 𝐱 Total Berat Basah (g) 
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Total biomassa per m
2
 adalah total BK x 4, sehingga 1 m

2
 = 0,25 m

2
 x 4 

3) Potensi karbon 

Cadangan karbon dihitung dengan menggunakan pendekatan biomassa. 

Kadar C dalam bahan organik digunakan nilai kadar terpasang (default value) 

yaitu 46%, maka estimasi cadangan karbon per komponen dapat dihitung dengan 

mengalikan berat massa masing-masing komponen kadar C (Hairiah dkk, 2011), 

sebagai berikut: 

Estimasi karbon (C) = Biomassa (ton/ha) x 0,46 

4) Penyerapan karbon dioksida (CO2) oleh tumbuhan 

Jumlah gas CO2 yang terserap dapat dihitung dengan mengonversi nilai 

total C ke dalam bentuk CO2 dengan faktor konversi sebesar 3,67 (Mirbach, 2000) 

dengan rumus sebagai berikut: 

 Nilai serapan CO2 = Simpanan karbon (C) x 3,67 

Keterangan: 

                3,67 =
Mr CO2  12 + (2x16)

Mr C (12)
 

                3,67 =
44

12
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5) Jumlah oksigen (O2) yang dilepas oleh tumbuhan

Penghitungan potensi produksi atau kemampuan tumbuhan dalam 

menghasilkan oksigen (O2) dapat dihitung dengan mengonversi nilai total CO2 ke 

dalam bentuk O2 dengan faktor konversi sebesar 0,73 (Purnama, 2016 dalam 

Salim, 2016) dengan rumus sebagai berikut: 

net O2 = net CO2 x 0,73

Keterangan: 

 0,73 =
Mr O2 2 x 16 

Mr CO2  12 + (2x16)

 0,73 =
32

44




