
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Fungsi Ekologis Hutan Mangrove  

 Hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi tropis, yang mana 

didominasi oleh berbagai jenis komunitas tumbuhan yang mampu tumbuh dan 

berkembang  pada daerah pasang surut air laut. Secara umum ekosistem mangrove 

adalah pohon-pohon dan semak-semak yang pada umumnya tumbuh di zona 

intertidal dan mampu beradaptasi dengan lingkungan di bawah level air tertinggi 

pada pasang (Romadhon, 2008). Menurut Gunarto (2004), tumbuhan mangrove 

akan tumbuh subur pada daerah muara sungai atau estuaria yang merupakan 

daerah tujuan akhir dari partikel-partikel organik ataupun endapan lumpur yang 

terbawa dari arah hulu akibat erosi. Kesuburan ditentukan oleh adanya pasang 

surut yang mentranspotasikan nutrient. Perbedaan dengan hutan lainnya, adalah 

pada keanekaragaman yang cukup tinggi baik flora maupun fauna (Ritohardoyo & 

Ardi, 2011).  

Indonesia merupakan negara kepulauan yang yang memiliki hutan 

mangrove tersebar di berbagai provinsi. Luasan hutan mangrove di Indonesia 

kurang lebih 3,7 juta hektar merupakan hutan mangrove yang terluas di Asia 

bahkan di dunia (Kementrian Kehutanan, 2013). Menurut Cifor (2012), luas hutan 

mangrove di Indonesia telah mengalami penurunan sekitar 30-50% dalam 

setengah abad terakir dikarenakan pembangunan di pesisir pantai, perluasan 

tambak, abrasi air laut, ahli fungsi lahan dan penebangan yang berlebih. 
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Jenis kerapatan hutan mangrove tertinggi pada kategori pohon, sedangkan 

kategori yang memiliki kerapatan yang terendah adalah pada tingkat pacang. 

Tingginya kerapatan pada pohon menyebabkan cahaya matahari sulit masuk ke 

dalam vegetasi mangrove, sehingga sedikit menyinari lahan hutan mangrove. Hal 

tersebut akan menyebabkan semai dan pacang tidak terlalu banyak tumbuh 

dengan baik. Menurut Supardjo (2008), menyebutkan bahwa rendahnya kerapatan 

semai disebabkan oleh cahaya matahari yang dibutuhkan dalam proses 

fotosintesis terhalang oleh pohon. 

Fungsi ekologis hutan mangrove yaitu daerah pemijahan (spawning 

ground), daerah mencari makan (feeding ground), serta daerah asuhan (nursery 

ground) bagi biota laut, sebagai sumber keanekaragaman biota akuatik dan non-

akuatik (Gunarto, 2004; Setiawan, 2013; Heriyanto & Subiandono, 2012). 

Mangrove juga merupakan habitat bagi berbagai jenis burung, reptil, mamalia, 

dan jenis kehidupan lainnya, sehingga hutan mangrove menyedikan 

keanekaragaman (biodiversity) dan plasma nutfah (geneticpool) yang tinggi serta 

berfungsi sebagai sistem penunjang kehidupan. Selain itu, seresah mangrove 

merupakan sumber pakan biota perairan dan unsur hara. Hasil dekomposisi 

seresah mangrove adalah rantai ekologis utama yang dapat menghubungkan mata 

rantai ekologis peraiaran lainnya (Bengen, 2004). 

Fungsi ekologis lain dari hutan mangrove sebagai penyerap 

karbondioksida (Setiawan, 2013). Hasil evaluasi ekonomi yang dilakukan LPP 

mangrove tahun 2006 terhadap kawasan hutan mangrove di Batu Ampar, 

Pontianak menyatakan bahwa nilai manfaat hutan mangrove sebagai penyerap 
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karbon sebesar 6.489.979.146,-/ tahun (Setiawan, 2013). Pada hutan mangrove 

tanahnya merupakan tanah jenis gambut yang banyak menyimpan bahan organik, 

sehingga hutan mangrove merupakan salah satu hutan yang menyimpan karbon 

tertinggi di kawasan tropis (Donato et al., 2012; Hartoko et al., 2013). Hutan 

mangrove merupakan lahan basah yang mempunyai kemampuan dalam 

menyimpan karbon 800-1.200 ton per hektar (Rahmah et al., 2015; Purnobasuki, 

2006). Pelepasan emisi pada hutan mangrove lebih kecil daripada hutan daratan, 

hal ini karena pembusukan seresah tanaman akuatik tidak melepaskan karbon ke 

udara. Sedangkan tanaman tropis yang mati melepaskan sekitar 50% karbon ke 

udara (Purnobasuki, 2006). 

2.1.1 Hutan Mangrove Pantai Cengkrong 

 Mangrove merupakan tipe vegetasi yang memiliki kemampuan untuk 

beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ekstrim, seperti tanah yang 

tergenang, kadar garam yang tinggi serta kondisi tanah yang kurang stabil. 

Kondisi yang seperti itu, beberapa jenis mangrove mempunyai adaptasi yang 

memungkinkan mengeluarkan garam dari jaringan, sementara yang lainnya 

mengembangkan sistem akar nafas untuk membantu memperoleh oksigen bagi 

sistem perakarannya (Giesen et al.,  2006). Hal tersebut seperti yang dikemukakan 

Gunarto (2004), mangrove mampu beradaptasi dengan kondisi fisiologis dengan 

salinitas tinggi yang dipengaruhi oleh pasang surut sehingga terbentuk zonasi.  

 Hutan mangrove di Pantai Cengkrong merupakan hutan alami, namun 

pada beberapa lokasi merupakan hasil dari penanaman kembali melalui Kelompok 

Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Kejung Samudra, pada tahun 2005-2008. 
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Kegiatan rehabilitasi dilakukan karena kualitas hutan mangrove yang semakin 

menurun akibat intensitas kerusakan yang lumayan tinggi salah satunya yaitu 

alihfungsi lahan sebagai perkebunan kelapa dan ekploitasi kayu besar-besaran 

pada tahun 2003- 2005. Hal tersebut dapat dilihat dari sebagian lokasi penelitian 

ditemukan beberapa tanaman kelapa yang dibiarkan begitu saja. 

 Pada tahun 2003-2005 mangrove Pantai Cengkrong terjadi penebangan 

besar-besaran oleh masyarakat sekitar. Penebangan terjadi karena selama 2 tahun 

terakhir terjadi krisis ekonomi. Hal tersebut menyebabkan masyarakat 

menggunakan kayu  mangrove sebagai mata pencaharian. Minimnya pengetahuan 

masyarakat tentang fungsi mangrove, sehingga pada awal 2006 mangrove yang 

tersisa hanya 2 hektar dari luasan sebelumnya. Hal tersebut mengakibatkan biota 

yang hidup di mangrove menjadi punah seperti ikan, kepting, dan kerang. Mulai 

dari itulah masyarakat sadar akan pentingnya mangrove, dan melakukan 

rehabilitasi hutan. 

Pantai Cengkrong terletak di sebelah Pantai Prigi, jarak dari Pantai Prigi 

kurang lebih 1000 meter dan pantai ini masih satu kawasan dengan Pantai Damas. 

Pada Pantai ini terdapat hutan mangrove Cengkrong terletak di Desa 

Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa 

Timur dengan luas ± 87 ha, berada pada ketinggian ± 24-28 mdpl. Mangrove di 

Pantai Cengkrong telah dilakukan rehabilitasi sejak tahun 2005 sampai 2008 oleh 

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Trenggalek. Terdapat 4 spesies 

pioner yang digunakan untuk rehabilitasi yaitu Bruguiera gymnorrhiza, 
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Xylocarpus sp, Rhizopora mucronata, Ceriops decandra. Pantai Cengkrong lebih 

dikenal dengan ekowisata hutan mangrove.  

Hadirnya ekowisata tersebut terkait dengan UU No. 31 tahun 2004 tentang 

perikanan, UU No. 27 tahun 2007 tentang kelestarian lingkungan dan khusus 

untuk Kabupaten Trenggalek, terdapat Peraturan Daerah No. 10 tahun 2004 

tentang pengelolaan sumber daya perikanan. Peraturan tersebut ditetapkan dengan 

maksud untuk melestarikan ekosistem hutan mangrove (Mughofar et al., 2017). 

Pada tahun 2003 kerusakan pada hutan mangrove pantai Cengkrong mencapai 50 

%. Penyebab kerusakan tersebut yaitu penebangan mangrove untuk kayu bakar 

dan bahan arang, lahan dialihfungsikan menjadi lahan tambak udang, lahan 

pertanian dan perkebunan. Menurut Paringsih (2017), kondisi hutan mangrove 

paska rehabilitasi dari tahun 2003 sampai 2010 yaitu kondisi rusak berat sekitar 5 

ha dan kondisi rusak ringan berkisar 32 ha, data tersebut diperoleh dari Dinas 

Kelautan Perikanan Kabupaten Trengalek pada tahun 2016. 

2.1.2 Vegetasi Hutan Mangrove 

Mangrove memiliki komposisi vegetasi tertentu. Vegetasi ini adalah 

tanaman mangrove yang dapat beradaptasi secara fisiologis terhadap lingkungan 

yang khas, yaitu salinitas tinggi, sedang atau rendah, tipe tanah berlumpur, lumpur 

berpasir atau berlumpur, dan dipengaruhi pasang surut sehingga terbentuk zonasi 

(Gunarto, 2004). Tiap lokasi mangrove memiliki keanekaragaman vegetasi yang 

berbeda. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan salinitas. Pada perairan yang 

salinitas tinggi di tepi pantai akan dijumpai komunitas Rhizophora apiculata, R. 

mucronata, Soneratia alba, dan Bruguera gymnorrhiza. Pada perairan dengan 
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salinitas yang lebih rendah pada tepian sungai akan dijumpai Nypa fruticans, 

Rhizophora apiculata, dan Lumnitzara littorea sebagai vegetasi utama, serta 

Heritiera littoralis, Excorcaria agalloca, Aegiceras corniculatum, Acrostichum 

aureum, dan Hibiscus tileaceus sebagai vegetasi pendukung serta asosiasinya 

(Gunarto, 2004). Pertumbuhan Rhizophora sp. dan Bruguiera sp. dipengaruhi oleh 

beberapa faktor lingkungan, antara lain salinitas air, kandungan bahan organik 

tanah dan tekstur tanah. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi proses 

fotosintesis yang hasilnya akan disimpan dalam bentuk biomassa pohon (Hilmi & 

Siregar 2006).  

Vegetasi mangrove mempunyai morfologi dan anatomi yang sesuai 

dengan respon fisiogenetik terhadap habitat-habitatnya. Vegetasi mangrove 

bersifat unik karena merupakan gabungan dari karakteristik tumbuhan yang hidup 

di darat dan tepi laut. Umumnya mangrove mempunyai sistem perakaran yang 

menonjol yang disebut dengan akar nafas. Sistem Perakaran itu merupakan bentuk 

adaptasi mangrove terhadap tanah yang miskin oksigen atau bahkan anaerob 

(Wijayanti, 2007). Komunitas-komunitas mangrove yang berada di sungai dengan 

ketebalan 10-100 meter, didominasi oleh Avicennia marina, Rhizophora 

mucronata, Sonneratia caseolaris yang semuanya memiliki manfaat tersendiri. 

Misalnya pada pohon Avicennia mempunyai kemampuan dalam 

mengakumulasikan logam berat pencemar, sehingga keberadaannya dapat 

berperan dalam menyaring dan mereduksi tingkat pencemaran (Wijayanti, 2007).  

Vegetasi mangrove tersebar tidak secara acak, namun terpisah dalam zona-

zona monospesifik. Pada daerah pasang surut pantai, terjadi zonasi jenis secara 
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vertikal (Hogart, 2007). Paling dekat dengan pantai daerahnya akan ditumbuhi 

Avicennia dan Sonneratia, lebih ke arah barat pada hutan mangrove akan 

didominasi oleh Rhizophora sp, juga dijumpai Bruguiera dan Xylocarpus, zona 

berikutnya didominasi oleh Bruguiera sp. Biasanya pola penyebaran mangrove 

dipengaruhi oleh faktor luar yaitu lingkungan, salah satunya salinitas. Air payau 

memiliki salinitas 10-30%. Pada vegetasi jenis Avicennia sering dijumpai sebaran 

bimonal, yaitu sebaran yang banyak pada lokasi yang paling dekat dengan laut 

dan kadang-kadang juga berlimpah di daerah atas pantai (Hogart, 2007). 

2.2 Kandungan Karbondioksida (CO2) 

 Gas rumah kaca yang berperan besar dalam meningkatnya pemanasan 

global adalah gas karbondioksida. Karbondioksida pada udara memiliki 

konsentrasi yang sangat kecil akan tetapi dapat mempengaruhi karbon secara 

global (Achmad, 2004). Gas karbondioksida (CO2) yang berada di atmosfer pada 

tahun 1992 sebesar 335 ppm, dan pada tahun 1998 sebesar 360 ppm, yang mana 

560.000 tahun sebelumnya kandungannya di bawah 200 ppm (Lewis, 2007). 

Intergovernmental Panel on Climate Change IPPC (2005), menyatakan gas CO2  

pada masa pra industri  sekitar 278 ppm,  pada tahun 2005 menjadi 379 ppm dan 

terus mengalami peningkatan pertahunnya. Akibat yang ditimbulkan dari 

peningkatan gas karbondioksida yaitu temperatur bumi menjadi meningkat 

0,740C. Air laut akan meningkat menjadi 0,17 m, sungai-sungai akan lebih lambat 

membeku 6,6 hari lebih cepat, dan tutupan salju akan berkurang sebesar 7%. 

Naiknya konsentrasi CO2 di bumi dipengaruhi oleh meningkatnya populasi 

penduduk, perkembangan teknologi yang semakin pesat, dan faktor-faktor  
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lainnya. Apabila peningkatan suhu global lebih dari 2,50C, maka 20%-30% 

tumbuhan dan hewan akan terancam kepunahan (UNFCC, 2007).  

Kenaikan karbondioksida (CO2) di udara bukan dipengaruhi oleh emisi 

antropogenik saja, namun dipengaruhi oleh pertukaran CO2 dengan kedua sumber 

utama karbon yaitu biosfer lautan serta daratan (WMO, 2006). Variasi spasial dan 

temporal konsentrasi CO2 di atmosfer mengandung informasi tentang sifat dasar 

dan karakteristik terhadap proses pertukaran CO2 antara biosfer daratan, lautan 

dan atmosfer (Machida et al., 2007). Gas karbondioksida (CO2) pada tahun 2004 

hingga 2010 mengalami peningkatan konsentrasi  dari 373 ppm menjadi 383 ppm, 

dan cenderung mengalami kenaikan dari september 2002 hingga juli 2010 

(Ninong, 2010).  

Indonesia termasuk dalam negara berkembang yang mampu melepaskan 

CO2 yang berasal dari kegiatan antropogenik termasuk kebakaran hutan pada 

tahun 2000. Emisi CO2 yang ada di Indonesia terus mengalami peningkatan, yang 

berakibat pada peningkatan curah hujan yang merupakan indikasi dari perubahan 

iklim. Menurut Samiaji (2011), investor terbesar gas karbondioksida (CO2) yaitu  

provinsi Jawa Barat termasuk Banten sekitar 95 juta ton, sedangkan provinsi yang 

banyak menyerap CO2 adalah Papua yaitu Papua Barat 20 juta ton. 

2.3  Serapan Karbondioksida (CO2) 

 Penyerapan CO2 merupakan pengurangan CO2 dari atmosfer yang 

dilakukan oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Proses fotosintesis 

dilakukan oleh tumbuhan terjadi di daun yang berklorofil, dimana karbondioksida 

dan air dibantu oleh cahaya matahari melalui proses metabolisme diubah menjadi 
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karbohidrat, oksigen, dan air (Hidayati et al., 2013). Besarnya karbohidrat pada 

fotosintat dari proses fotosintesis dapat menggambarkan besarnya karbondioksida 

yang diserap oleh tumbuhan (Sukmawati et al., 2007). Fotosintat yang berupa 

karbohidrat, kemudian akan disebarkan keseluruh tubuh tumbuhan dan akhirnya 

akan ditimbun dalam tubuh tumbuhan berupa ranting, daun, batang, buang dan 

buah. Proses penimbunan C dalam tubuh tumbuhan yang hidup dinamakan proses 

squestrasi (Hairaiah & Rahayu, 2007). Kebanyakan CO2 dipergunakan oleh 

tumbuhan selama proses fotosintesis dan memasuki ekosistem melalui seresah 

yang jatuh dan akumulasi karbon dalam biomassa tumbuhan. Banyaknya 

tumbuhan yang ada di hutan dapat mengurangi konsentrasi CO2 di udara (Hidayat 

et al., 2017). 

 Parameter yang dapat digunakan untuk mengetahi berapa besarnya 

tumbuhan dalam menyerap karbondioksida yaitu dengan melalui hasil dari proses 

fotosintesis yang dikonversi dalam analisis stok karbon. Produktivitas tumbuhan 

dapat ditaksir dengan mengukur karbondioksida dan oksigen yang digunakan 

dalam proses fotosintesis, karena jumlah atom karbon (C) dalam CO2 berbanding 

lurus dengan jumlah atom karbon (C) yang terikat pada gula. CO2 adalah bahan 

utama dalam fotosintesis. Massa karbondioksida yang diperoleh dalam proses 

fotosintesis berbanding dengan massa karbohidrat. Jika massa karbohidrat yang 

diperoleh rendah maka massa karbondioksida yang diserap oleh tumbuhan juga 

akan rendah, begitupun sebaliknya (Purwaningsih, 2007). Laju proses fotosintesis 

tumbuhan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Tumbuhan yang tumbuh 

dalam kondisi yang sinar matahari tercukupi atau kondisi eksitu akan memiliki 
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laju asimilasi yang tinggi, daripada tumbuhan yang hidup dalam keadaan 

terkontrol  atau kurangnya cahaya matahari (Mansur et al., 2011). 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis adalah sebagai 

berikut (Puspita & Rohima, 2009):  

1. Konsentrasi karbondioksida (CO2), dimana semakin tinggi karbondioksida 

di udara, maka laju fotosintesis semakin meningkat. 

2. Cahaya, intensitas cahaya yang cukup diperlukan dalam proses fotosintesis 

agar fotosintesis berlangsung secara efisien. Fotosintesis akan berjalan 

maksimal, jika cahaya terpenuhi. 

3. Oksigen, kenaikan kadar oksigen akan menghambat fotosintesis karena 

oksigen komponen untuk respirasi. Oksigen akan bersaing dengan 

karbondioksida untuk mendapatkan hidrogen. 

4. Suhu, semakin tinggi suhu maka laju fotosintesis akan meningkat 

demikian juga sebaliknya. Namun bila suhu terlalu tinggi, fotosintesis 

akan berhenti karena enzim-enzim yang berperan dalam proses fotosintesis 

akan rusak. Tumbuhan membutuhkan suhu optimum yaitu 28-300C. 

5. Air, ketersediaan air juga sangat berpengaruh dalam proses fotosintesis 

dimana air merupakan bahan baku fotosintesis. 

6. Klorofil, semakin banyak jumlah klorofil maka proses fotosintesis akan 

berlangsung dengan cepat. Pembentukan klorofil membutuhkan bantuan 

cahaya. 

 Karbondioksida (CO2) berada dalam konsentrasi yang rendah, namun 

dibutuhkan dalam jumlah yang besar untuk proses fotosintesis dan dikeluarkan 
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melalui respirasi hewan dan tumbuhan. Menurut Purwaningsih (2007), jumlah 

CO2 di sekitar tajuk hutan berkisar 0,03-0,04%, curah hujan dan kabut akan 

meningkatkan kandungan CO2 di udara. Selama musim hujan dan kabut, dengan 

cahaya yang rendah maka akan menurunkan proses fotosintesis, namun serapan 

CO2 akan meningkat. Karbondioksida (CO2) meningkat selama tahun ke tahun 

disebabkan deforestasi, yakni karbon yang dikeluarkan dari serapan bahan organik 

berupa tegakan. Fotosintesis membutuhkan sejumlah CO2 yang akan 

diasimilasikan oleh tegakan. Diperkirakan lebih dari 27 metrik ton gas dibutuhkan 

untuk memproduksi bahan kering setiap tahunnya di hutan (Samiaji, 2011). 

2.3.1 Biomasa Tumbuhan  

 Biomasa merupakan massa atau volume organisme pada suatu area 

tertentu (Sutaryo, 2009). Biomasa adalah jumlah total pada berat kering semua 

bahan-bahan organik hidup yang terdapat di atas dan juga bawah permukaan tanah 

yang dinyatakan dalam ton per unit area. Komponen biomassa hutan terdiri dari 

biomassa yang hidup diatas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah 

yang meliputi pohon, semak belukar, semai, akar, epifit, dan tumbuhan menjalar 

lainnya. Biomassa juga dapat berasal dari tanaman yang sudah mati seperti 

seresah dan kayu mati (Lukito, 2013).  

Besarnya potensi biomassa dipengaruhi oleh kemampuan tumbuhan dalam 

menyerap karbondioksida (CO2) di atmosfer melalui proses fotosintesis, yang 

dikenal dengan proses squestrasi. Hasil dari proses fotosintesis dikurangi respirasi 

akan terakumulasi dalam biomassa. Selisih antara produksi fotosintesis dan 

konsumsi merupakan kuantitas biomassa dalam hutan. Perubahan kuantitas 
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biomassa biasa disebabkan karena terjadiya suksesi alami serta aktifitas manusia 

seperti degradasi, silvikultur, dan  pemanenan. Perubahan juga bisa terjadi karena 

adanya bencana alam (Sutaryo, 2009). 

 Biomassa dipengaruhi oleh kerapatan selain itu juga dipengaruhi oleh 

diameter pohon itu sendiri, jadi jika suatu pohon memiliki diameter yang besar 

maka akan besar pula nilai biomassanya (Mandari et al., 2016). Setiap 

penambahan kandungan biomassa akan diikuti oleh penambahan kandungan 

karbon. Hal tersebut menjelaskan bahwa biomassa dan karbon mempunyai 

hubungan yang positif, sehingga faktor apapun yang menyebabkan penurunan dan 

peningkatan biomassa maka akan menyebabkan penurunan dan peningkatan pada 

kandungan stok karbonnya (Chanan, 2012). Menurut Sutaryo (2009), ada empat 

kantong karbon (carbon pool) yang diperhitungkan dalam inventarisasi karbon 

hutan. Keempat kantong karbon tersebut dapat digolongkan menjadi  biomassa di 

bawah permukaan tanah, biomassa di atas permukaan tanah, karbon organik tanah 

dan bahan organik mati. 

Biomassa yang berada di atas permukaan adalah semua materi hidup yang 

berada di atas tanah. Meliputi batang, tunggul, cabang, kulit kayu, biji, dan daun 

dari vegetasi baik strata pohon maupun strata tumbuhan di lantai hutan. Biomassa 

bawah permukaan adalah semua biomassa yang berada di bawah permukaan tanah 

yaitu semua biomasa dari akar tumbuhan hidup. Biomassa akar berlaku pada  

ukuran diameter tertentu yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan karena ukuran 

akar terlalu kecil dari ketentuan yang sudah ditetapkan akan sulit untuk dibedakan 

dengan bahan organik tanah dan seresah. Sedangkan karbon organik tanah yaitu 
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meliputi karbon pada tanah mineral dan tanah organik termasuk gambut. Bahan 

organik mati yaitu kayu mati dan seresah. Kayu mati adalah semua bahan organik 

mati yang tidak mencangkup seresah baik yang masih tegak maupun yang roboh 

di tanah, akar mati, dan tunggul dengan diameter lebih besar dari diameter yang 

telah ditetapkan. Sedangkan seresah dinyatakan semua bahan organik mati dengan 

diameter yang lebih kecil dari diameter yang telah ditetapkan dengan berbagai 

tingkat dekomposisi yang terletak di permukaan tanah. 

Proses akumulasi biomassa pada tumbuhan dipengaruhi oleh iklim, usia 

tumbuhan, katersediaan unsur hara, dan tanah. Cadangan karbon tersebut berasal 

dari hasil fotosintesis yang berada di daun. Fotosintat yang berasal dari organ 

daun adalah sumber karbohidrat yang akan di distribusikan ke organ tumbuhan 

lainnya (batang, ranting, dan daun) (Prasetyo, 2011). Menurut Brown (1997), 

hampir 40-50% dari biomassa pohon adalah karbon.  

Menurut Sutaryo (2009), terdapat empat pengukuran dalam pendugaan 

biomassa tumbuhan yaitu: 1) Sampling dengan pemanenan (Destructive sampling) 

secara in situ, 2) Sampling dengan tanpa pemanenan (Non-Destructive sampling) 

dengan data pendataan hutan secara in situ. 3) Pendugaan melalui pengindraan 

jauh. 4) Pendugaan dengan pembuatan model. Masing-masing metode pendugaan 

biomassa di atas, menggunakan persamaan allometrik untuk mengekstraplorasi 

cuplikan data ke area yang lebih luas. Pada metode sampling tanpa pemanenan 

(Non-Destructive sampling), yaitu melakukan pengukuran tanpa melakukan 

pemanenan atau penebangan pada tegakan. Metode ini hanya melakukan 
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pengukuran diameter pohon dan tinggi pohon jika diperlukan. Sedangkan untuk 

mengeksplorasikan biomassanya menggunakan persamaan allometrik. 

 Model alometrik adalah model yang umum digunakan untuk 

menggambarkan perubahan dalam bentuk sistematis. Alometrik merupakan 

hubungan persamaan matematik yang menunjukkan hubungan antara bagian 

tertentu dari suatu makhluk hidup. Persamaan tersebut digunakan untuk menduga 

parameter tertentu menggunakan paramater lainnya yang lebih mudah untuk 

dilakukan pengukuran (Sutaryo, 2009). Istilah alometrik berasal dari bahasa 

Yunani yaitu dari kata ‘allos’ yang berarti ‘lain’ dan ‘metron’ yang berarti 

‘ukuran’. Alometri digunakan untuk menunjukkan adanya proporsi laju 

pertumbuhan relatif dari suatu komponen-komponen tumbuhan (Krisnawati et al., 

2012). Metode tersebut digunakan dalam pendugaan biomassa dengan cara 

mengukur diameter batang pohon setinggi dada (dbh) dan tinggi pohon pada plot 

penelitian (Paradiska et al., 2011).  

2.3.2 Karbon (C) 

 Karbon adalah unsur kimia dengan simbol C dan nomor atom 12. Karbon 

adalah unsur penting dalam pembangun bahan organik, karena sebagian bahan 

kering tumbuhan tersusun atas bahan organik (Hidayat et al., 2017). Karbon dapat 

tersimpan dalam kantong karbon pada tumbuhan dan dimanfaatkan tumbuhan 

sampai mati dan lapuk. Selanjutnya karbon dapat dilepaskan dari bagian-bagian 

tumbuhan yang tua, pohon yang mati atau selama penebangan serta karbon yang 

terdapat pada seresah yang terdekomposisi. Jumlah karbon yang diserap oleh 

tumbuhan tergantung pada umur pohon, iklim, dan spesies (Lukito, 2013). 
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Pengukuran jumlah C yang tersimpan pada tumbuhan yang hidup (biomassa) 

mengetahui besarnya CO2 di udara yang diserap oleh tumbuhan. Sedangkan 

pengukuran jumlah C yang tersimpan dalam tumbuhan yang telah mati 

(nekromasa) menggambarkan CO2 yang tidak terlepaskan ke udara lewat 

pembakaran. Jumlah karbon yang tersimpan antar lahan berbeda-beda tergantung 

pada kerapatan dan keragaman tumbuhan, jenis tanahnya serta cara 

pengelolaannya. Penyimpanan jumlah karbon suatu lahan akan lebih besar jika 

kondisi kesuburan tanahnya baik (Hairiah & Rahayu, 2007).  

Biomassa hutan sangat erat kaitannya dengan isu perubahan iklim yang 

disebabkan oleh global warming. Hutan sangat berperan dalam siklus 

biogeokimia terutama siklus karbon. Siklus karbon merupakan istilah yang 

digunakan untuk mendiskripsikan perubahan karbon di atmosfer, laut, biosfer, 

terrestrial, dan deposit geologis. Siklus tersebut mencangkup pertukaran atau 

perpindahan karbon diantara biosfer, pedosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer 

bumi. Setiap proses dalam siklus karbon saling mempengaruhi, sehingga siklus 

karbon tergolong siklus yang rumit (Sutaryo, 2009). Tumbuhan memanfaatkan  

karbon (C) dalam bentuk CO, CO2, dan CH4 dari atmosfer yang dihasilkan dari 

kegiatan antopogenik serta aktivitas respirasi makhluk hidup (Denman et al., 

2007). Jenis spesies pada lokasi penelitian yang berbeda memiliki kontribusi 

berbeda terhadap biomassa dan cadagan karbon (Suwardi et al., 2013). 

 Siklus biogeokimia pada C mencangkup perpindahan atau pertukaran 

karbon antara hidrosfer, biosfer, pedosfer, geosfer, dan atmosfer bumi (Sutaryo, 

2009). Respirasi makhluk hidup akan melepaskan CO2 ke atmosfer (Campbell, 
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2004). Tingginya konsentrasi CO2 yang ada di atmosfer akan membuat panas 

yang dilepaskan akan diserap oleh CO2 dan dipancarkan kembali ke permukaan 

bumi, sehingga membuat bumi menjadi panas (Indriyanto, 2006).  

 Menurut Hairiyah dan Rahayu (2007), pada ekosistem daratan cadangan 

karbon tersimpan dalam 3 komponen pokok :1) Bagian yang hidup (Biomassa) 

yaitu massa dari vegetasi yang masih hidup meliputi tajuk pohon, tumbuhan 

bawah serta tanaman semusim. 2) Bagian mati (nekromassa) yaitu massa pohon 

yang sudah mati baik yang masih tegak di lahan (batang atau tunggul pohon), 

kayu tumbang di permukaan tanah, tonggak atau ranting dan daun-daun gugur 

(serasah) yang belum mengalami pelapukan. 3) Tanah yaitu bahan organik tanah 

yaitu sisa makhluk hidup (tumbuhan, hewan, dan manusia) yang telah mengalami 

pelapukan baik sebagian maupun secara keseluruhan dan telah menjadi bagian 

dari tanah memiliki ukuran lebih kecil dari 2 mm. 

Terdapat dua kelompok karbon yang dilihat berdasarkan keberadaannya di 

alam yaitu : A) Karbon atas pemukaan tanah, yang meliputi: 1) Biomassa pohon. 

Penyimpanan C di daratan terdapat pada kelompok pepohonan. Salah satu cara 

yang digunakan mengurangi perusakan selama pengukuran, biomassa pohon 

dapat diestimasi dengan menggunakan persamaan alometrik yang didasarkan pada 

pengukuran diameter pohon. 2) Biomassa tumbuhan bawah. Tumbuhan bawah 

meliputi semak belukar yang berdiameter batang <5cm, rumput-rumputan atau 

gulma dan tumbuhan menjalar. Estimasi biomassa tumbuhan bawah dilakukan 

dengan mengambil bagian tanaman yang melibatkan perusakan. 4) Nekromassa. 

Batang pohon yang mati baik yang masih tegak maupun yang roboh di permukaan 
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tanah, yang merupakan komponen penting karbon (C) dan harus diukur agar 

didapat estimasi penyimpanan C yang akurat. 5) Seresah. Sererah adalah bagian 

tanaman yang telah gugur berupa daun dan ranting-ranting yang tergeletak di atas 

permukaan tanah (Hairiyah & Rahayu 2007). 

Karbon di dalam tanah, meliputi: 1) Biomassa akar. Akar akan menstransfer 

karbon (C) dalam jumlah yang besar, dan keberadaannya dalam tanah bisa cukup 

lama. Pada tanah hutan biomassa akar lebih didominasi oleh akar-akar besar 

(diameter >2 mm), sedangkan pada tanah pertanian didominasi oleh akar-akar 

yang lebih pendek daur hidupnya. Biomassa akar diestimasi berdasarkan diameter 

akar proksimal, sama dengan cara dalam mengestimasi biomassa pohon yang 

didasarkan atas diameter batang. 2) Bahan organik tanah. Bahan organik tanah 

meliputi sisa tanaman, hewan, dan manusia yang ada di permukaan dan di dalam 

tanah, sebagian atau seluruhnya dirombak oleh organisme tanah sehingga manjadi 

lapuk dan melayu dengan tanah (Hairiyah & Rahayu 2007). 

2.3.3 Seresah 

Menurut Sutaryo (2009), seresah adalah bahan organik yang telah mati 

berada di atas permukaaan tanah. Kayu mati yang memiliki ukuran diameter 

kurang dari 10 cm dapat dikatakan sebagai seresah. Produksi seresah pada musim 

panas akan meningkat karena untuk mengurangi transpirasi pada tumbuhan, 

sedangkan pada musim hujan serasah yang memasuki air tawar akan 

meningkatkan suplai unsur hara. Menurut Kuriandewa (2009), kerapatan adalah 

faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya produktivitas seresah. Produksi 

seresah merupakan bagian terpenting dalam mentransfer bahan organik dari 
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vegetasi ke dalam tanah. Unsur hara yang dihasilkan dari proses dekomposisi 

seresah sangat penting dalam pertumbuhan mangrove dan sebagai sumber detrifus 

bagi penyokong ekosistem akuatik. Apabila seresah pada hutan mangrove 

diperkirakan dengan benar dan dipadukan dengan perhitungan biomassa, akan 

diperoleh informasi mengenai produksi, dekomposisi, dan siklus nutrisi ekosistem 

mangrove (Moran et al., 2000).  

Secara umum produksi bahan organik ditentukan oleh jenis dan kerapatan 

tegakan hutan mangrove, dimana semakin rapat produksi bahan organik akan 

meningkat, sedangkan dekomposisi juga ditentukan oleh jenis bahan organik 

maupun faktor dekomposernya. Dekomposisi merupakan proses penghancuran 

atau penguraian bahan organik mati yang dilakukan oleh agen biologi maupun 

fisika menjadi senyawa sederhana berupa karbon, nitrogen, fosfor, belerang, 

kalium, dan lain-lain (Andianto et al., 2015). Laju dekomposisi seresah dapat 

dihitung dari perubahan bobot kering seresah. Perubahan bobot seresah per satuan 

waktu dikarenakan terjadinya proses dekomposisi dimana mikroorganisme tanah 

memanfaatkan karbon seresah sebagai bahan makanan dan membebaskan sebagai 

CO2 (Aprianis, 2011).  

Seresah daun sebagai komponen utama dalam produktivitas primer pada 

hutan bakau, karena merupakan sumber karbon yang penting dalam proses 

dekomposisi. Kualitas dan kuantitas seresah dalam ekosistem memberikan 

pengaruh bagi aktivitas katabolisme organisme pengurai (Mooshammer et al., 

2012). Kualitas seresah dipengaruhi oleh jenis tumbuhan bakau yang memiliki 

kandungan nutrisi dan air yang berbeda-beda. Semakin tebal daun, maka semakin 
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lama waktu yang dibutuhkan untuk menguraikan seresah (Gartner & Cardon, 

2004). Keragaman dan luas mangrove di Indonesia menimbulkan variasi yang 

cukup tinggi pada kuantitas seresah yang dihasilkan, yaitu sekitar 7,1 -23,7 ton ha-

1 per tahun (Sukardjo et al., 2013). Stok karbon yang tinggi dalam tanah, maupun 

biomassa pada vegetasinya mengindikasikan sumber karbon yang berlimpah 

untuk mendukung proses dekomposisi pada seresah (Dharmawan et al., 2016).  

Seresah akan diestimasi biomassanya dengan menggunakan metode 

pemanenan atau pengumpulan. Seresah dipilah-pilah menjadi lapisan atas dan 

lapisan bawah. Lapisan atas tanah terdiri dari guguran daun segar, ranting, 

serpihan kulit kayu, lumut, dan lumut kerak mati, dan bagian-bagian dari buah 

serta bunga. Lapisan bawah seresah sering disebut dengan humus yaitu seresah 

yang sudah mengalami dekomposisi (Sutaryo, 2009). Sekitar 70 % dari total 

seresah yang ada di lantai hutan berupa seresah daun (Desmukh, 1993). Biomassa 

lantai hutan merupakan bahan-bahan organik berupa cabang, daun, ranting, bunga, 

buah, batang maupun fauna yang jatuh di lantai hutan. Bahan-bahan tersebut akan 

terdekomposisi oleh mikroorganisme yang kemudian termineralisasi menjadi 

unsur-unsur yang siap digunakan oleh tumbuhan. Biomassa lantai hutan terbagi 

menjadi tiga lapisan, yaitu: litter, fermentasi/forna, dan humus (Siarudin & 

Rachman, 2008). 

Lapisan seresah pada permukaan hutan adalah keseluruhan bahan organik 

mati yang berada di atas tanah. Beberapa materi organik tersebut bisa dikenali 

karena sedikit yang terdekomposisi (Pearson et al., 2005). Seresah adalah massa 

bagian pohon yang telah mati baik yang masih tegak maupun yang tumbang di 
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permukaan tanah, tonggak atau ranting-ranting, serta daun-daun yang belum 

mengalami pelapukan (Antonius et al., 2013). Proses dekomposisi bahan organik  

dilakukan oleh mikroorganisme tanah dan hasil akhir dari proses tersebut adalah 

pelepasan CO2 (Barchia, 2009). 

2.4 Sumber Belajar 

2.4.1 Pengertian Sumber Belajar 

Proses belajar mengajar atau proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan 

untuk melaksanakan kurikulum suatu lembaga pendidikan, agar dapat 

mempengaruhi siswa dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan 

(Julismin, 2009). Kurikulum 2013  yang berbasis kompetensi dan karakter lebih 

menekankan pada pengalaman lapangan untuk proses pembelajarannya, 

meningkatkan potensi lokal untuk dijadikan sumber belajar bagi peserta didik 

(Munajah & Susilo, 2015). Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang lebih 

mengedepankan kompetensi dan karakter dalam proses pembelajarannya. Pada 

kurikulum 2013 mata pelajaran Biologi di SMA siswa harus mampu menguasai  

konsep dan prinsip Biologi untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap percaya diri sehingga nantinya dapat diilustrasikan dalam kehidupan 

sehari-hari serta menjadi bekal dalam melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. 

Proses pengajaran Biologi SMA akan membentuk sikap positif terhadap Biologi, 

yaitu siswa merasa tertarik untuk mempelajari Biologi lebih lanjut karena 

merasakan keindahan dalam keteraturan perilaku alam serta kemampuan ilmu 

Biologi dalam menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi di alam dan penerapan 

Biologi dalam bidang teknologi (Puskur Balitbang Depdiknas, 2002).  
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Sumber belajar dapat dirumuskan sebagai  segala sesuatu yang memberikan 

kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh informasi, pengetahuan, 

keterampilan, dan pengalaman dalam suatu proses pembelajaran. Dalam hal 

tersebut nampak adanya berbagai sumber belajar yang masing-masing memiliki 

kegunaan tertentu yang mungkin sama ataupun berbeda dengan sumber belajar 

lainnya (Navy, 2013). Sumber belajar merupakan suatu media yang digunakan 

siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran agar pembelajaran dapat tersampaikan 

secara baik. Dengan adanya sumber belajar akan mendorong siswa menjadi lebih 

ingin tahu (Julismin, 2009). Menurut Abdullah (2012), sumber belajar dapat 

berupa audio visual maupun non-visual  

2.4.2 Fungsi Sumber Belajar  

Menurut Supriadi (2015), dalam hubungannya fungsi sumber belajar 

mengatakan bahwa sumber belajar dapat digunakan dan dimanfaatkan sebaik-

baiknya dalam proses pembelajaran. Berikut merupakan fungsi dari sumber 

belajar : 

1. Menekan produktifitas keberhasilan pembelajaran 

2. Memberikan pembelajaran yang sifatnya individual  

3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah lewat pengajaran  

4. Lebih memantapkan pembelajaran  

5. Memungkinkan belajar secara seketika  

6. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang bersifat lebih luas 

Dari uraian tersebut, disimpulkan bahwa belajar dengan menggunakan sumber 

belajar dapat memberikan keuntungan bagi peserta didik antara lain: (1) seseorang 
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dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan waktu yang tersedia, (2) 

memungkinkan menemukan bakat yang terpendam pada diri seseorang yang 

selama ini belum nampak, (3) memungkinkan pembelajaran berlangsung terus 

menerus dan lebih mudah untuk diserap oleh peserta didik dan diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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2.5 Kerangka Konseptual  
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