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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA. 

 

 

2.1 Tinjauan Tentang Karbon Dioksida (CO2).  

Konsentrasi gas karbon dioksida (CO2)  telah meningkat sejak awal 

Revolusi Industri, asap dari hasil pembakaran oleh mesin-mesin industri 

menyebabkan polusi di udara sehingga meningkatkan gas CO2 di atmosfer (Miller, 

2009; Rizki, Bintoro, & Hilmanto, 2016; Samiaji, 2011). Menurut Miller (2009); 

Samiaji (2011) konsentrasi gas CO2 di era pra-industri adalah sebesar 278 ppm, 

sedangkan pada tahun 2005 sebesar 379 ppm. Menurut (Indrawati, Hermawan, & 

Huboyo, 2015) tingginya pola konsumsi dan pertumbuhan ekonomi di era saat ini 

akan menyebabkan konsentrasi CO2 di atmosfer meningkat dua kali lipat dalam 

kurun waktu 100 tahun mendatang jika dibandingkan padaawal zaman industri 

yaitu sekitar 580 ppm. Jumlah gas CO2 yang tertimbun di atmosfer diperkirakan 

telah mencapai 50% (Pambudi, Rahardjanto, Nurwidodo, & Husamah, 2017). 

Banyaknya konsentrasi gas CO2 inilah yang menyebabkan perubahan iklim secara 

global. 

Menurut Indrawati et al. (2015) dampak perubahan iklim secara global 

dapat membahayakan kesehatan manusia dan akan berdampak pada menurunnya 

kualitas lingkungan. Menurut Samiaji (2011); Sari, Dewi, & Parameswari (2015) 

perubahan yang dapat dirasakan adalah naiknya temperatur global sebesar 0.74˚C. 

Apabila suhu global meningkat lebih dari 2.5˚C, maka 20%-30% spesies tumbuhan 

dan hewan akan terancam punah, dampak lain yang ditimbulkan adalah 
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peningkatan kandungan kelembaban udara di daerah tropis rendah dan 

pengurangan kandungan kelembaban udara di daerah sub tropis tinggi (Samiaji, 

2011). 

 

2.2 Tinjauan Tentang Serapan Karbon Dioksida (CO2). 

Penyerapan karbon dioksida dari atmosfer merupakan proses absorbsi gas 

karbon dioksida yang dilakukan tumbuhan melalui proses fotosintesis, dimana gas 

karbon dioksida yang diabsorbsi oleh tumbuhan akan diubah menjadi gula, oksigen 

dan air (Hidayati, Mansur, & Juhaeti, 2013; Sukmawati, Fitrihidajati, & Indah, 

2015; Sutaryo, 2009). Hasil fotosintesis tersebut kemudian akan didistribusikan ke 

seluruh tubuh tumbuhan, dimana nantinya akan disimpan sebagai materi organik 

dalam biomassa tumbuhan, proses ini disebut dengan proses sekuestrasi (C-

sequestration) (Bazlin, Mulyanto, & Arfiati, 2017; Chanan, 2012; Hairiah, 

Ekadinata, Sari, & Rahayu, 2011; Pambudi et al., 2017). Pengukuran jumlah 

karbohidrat hasil fotosintesis yang tersimpan dalam tubuh tumbuhan hidup 

(biomassa) dapat mendeskripsikan jumlah karbon dioksidayang terdapat di 

atmosfer yang diabsorbsi oleh tumbuhan (Bazlin et al., 2017; Windusari, Sari, 

Yustian, & Zulkifli, 2012), sehingga proses fotosintesis dapat dijadikan sebagai 

parameter untuk mengukur kemampuan tumbuhan dalam mengabsorbsi karbon 

dioksida (Sukmawati et al., 2015). Oleh karena itu, proses sekuestrasi karbon dapat 

digunakan sebagai alat untuk mengurangi emisi karbon dari bahan bakar  fosil serta 

dapat menyeimbangkan konsentrasi CO2 di atmosfer (Korones & Rovas, 2010).  
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pambudi et al. (2017) 

mengenai serapan karbon dioksida di blok Puyer Ranu Pani Taman Nasional 

Bromo Tengger Semeru, diketahui bahwa serapan CO2 di kawasan tersebut sebesar 

775.69 ton/ha, biomassa sebesar 146.55 ton/ha, kadar karbon sebesar 211.55 ton/ha, 

serta kandungan karbon tumbuhan bawah dan seresah sebesar 4.47 x 10-8. 

Penelitian tersebut menunjukkan betapa besarnya peran hutan sebagai penyerap 

karbon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di permukaan bumi. 

 

2.2.1 Biomassa Tumbuhan 

Biomassa merupakan seluruh bahan organik hidup yang tersimpan di atas 

tanah dalam tubuh pohon dan dinyatakan dalam satuan ton berat kering per satuan 

luas (Brown, 1997; Hairiah et al., 2011; Tuah, Sulaeman, & Yoza, 2017). Biomassa 

hutan dapat digunakan untuk memperkirakan kemampuan tumbuhan dalam 

menyimpan karbon yang diserap, karena sekitar 50% biomassa tersusun atas karbon 

(Brown, 1997; Idris, Hamzari, & Arianingsih, 2017; Sutaryo, 2009; Xu, Guo, Piao, 

& Fang, 2010). Menurut Heriyanto & Subiandono (2012); Khairijon, Fatonah, & 

Rianti (2013); Ratnaningsih, Suwarno, & Insusanty (2014); Tuah et al., (2017) 

besarnya biomasa suatu hutan ditentukan oleh diameter, tinggi, berat jenis kayu, 

umur pohon, kerapatan, kesuburan tanah, dan system sivikultur yang diterapkan. 

Pengukuran produktivitas biomassa pada berbagai tipe komunitas dalam kondisi 

habitat dan manajemen yang sama atau berbeda sangat penting digunakan untuk 

menilai pola produktivitas ekosistem (Ora, Dako, & Matatula, 2013). 
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Penimbunan biomassa karbon di hutan dipengaruhi oleh perubahan iklim, 

ketinggian atmosfer serta endapan karbon dioksida (Xu et al., 2010). Kandungan 

karbon yang tidak terbatas dalam biomassa pada waktu tertentu disebut dengan 

cadangan karbon (carbon stock), selain itu tumbuhan akan memproduksi biomassa 

beserta sisa biomassa menjadi sumber materi organik yang berguna dalam hal 

perbaikan kualitas tanah. Laju produksi biomassa tumbuhan dipengaruhi oleh laju 

penimbunan biomassa harian dikurangi hilangnya biomasasa karena proses 

respirasi. Fktor yang mempengaruhi penimbunan biomassa pada suatu tumbuhan 

diantaranya yaitu umur, ketersediaan hara, karakteristik tanah, dan iklim setempat 

(Windusari et al., 2012).  

Secara umum, biomassa pohon lebih banyak menyerap karbon dioksida 

dari atmosfer melalui proses fotosintesis. Tumbuhan mengabsorbsi karbon dioksida 

yang terdapat di atmosfer dan mengubahnyaa menjadi karbon organik dan 

menyimpannya dalam bentuk biomassa yang menjadikan tumbuhan dapat tumbuh 

besar dan tinggi (Akbar, 2012; Hairiah et al., 2011; Nurzakiah, Wakhid, & 

Nursyamsi, 2017; Sutaryo, 2009; Zald, Spies, Harmon, & Twery, 2015). Menurut 

Akbar (2012); Hairiah et al., (2011); Manuri, Putra, & Saputra (2011); Tuah et al., 

(2017) biomassa pohon dapat diperkirakan melalui persamaan allometrik yang 

didasarkan pada pengukuran diameter, berat jenis pohon, tinggi batang total, dan 

biomassa di atas permukaan tanah. 
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2.2.2 Karbon (C) 

Karbon (C) merupakan suatu unsur yang diabsorbsi dari atmosfer melalui 

proses fotosintesis dan disimpan dalam bentuk biomassa (Ali, 2013; Istomo & 

Farida, 2017). Kemampuan absorbsi karbon di hutan dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, antara lain iklim, topografi, karakteristik lahan, umur dan kerapatan 

vegetasi, komposisi jenis serta kualitas tempat tumbuh (Istomo & Farida, 2017; 

Widyasari, Saharjo, Solichin, & Istomo, 2010). Tempat penyimpanan utama karbon 

terdapat dalam biomassanya, bahan organik mati, tanah dan yang tersimpan dalam 

pohon yang dapat diemisikan untuk produk jangka panjang (Istomo & Farida, 

2017). 

Biomassa hutan ikut berperan dalam siklus biogeokimia terutama dalam 

siklus karbon (Sutaryo, 2009; Windusari et al., 2012). Pengukuran jumlah karbon 

yang tersimpan pada tubuh tumbuhan hidup (biomassa) pada suatu lahan dapat 

menjelaskan jumlah gas karbon dioksida di atmosfer yang diserap oleh tumbuhan. 

Jumlah antar lahan berbeda-beda, tergantung pada keanekaragamaan dan kerapatan 

tumbuhan, jenis tanahnya serta cara pengelolaannya.. Jumlah penyimpanan karbon 

pada suatu lahan akan lebih besar apabila tanah pada lahan tersebut memiliki 

tingkat kesuburan yang baik, hal ini dikarenakan biomassa pohon yang meningkat. 

Pada ekosistem daratan, cadangan karbon akan tersimpan dalam tiga komponen, 

yaitu pada bagian hidup (biomassa), bagian mati (nekromassa), dan tanah (pada 

bagian bahan organik tanah) (Hairiah et al., 2011). 

Wadah untuk menyimpan dan melepaskan karbon disebut kantung karbon, 

sebagaimana menurut (Darussalam, 2011; Hairiah et al., 2011; Sutaryo, 2009) 
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dalam inventarisai karbon hutan, kantung karbon (carbon pool) terdapat empat 

kantung karbon yang diperhitungkan, antara lain biomassa atas permukaan, 

biomassa bawah permukaan, bahan organik mati dan karbon organik tanah. Salah 

satu komponen karbon di atas tanah yaitu biomassa pohon. Menurut (Hairiah et al., 

2011) bagian terbesar cadangan karbon di daratan terdapat pada komponen 

pepohonan. 

Dinamika karbon di alam dapat dijelaskan melalui siklus karbon. Siklus 

karbon merupakan siklus biogeokimia yang meliputi pertukaran karbon diantara 

biosfer, pedosfer, geosfer, hidrosfer dan atmosfer bumi. Hutan, tanah, laut serta  

atmosfer berpotensi dalam menyimpan karbon, karbon tersebut akan berpindah 

secara dinamis diantara tempat-tempat penyimpanan tersebut sepanjang waktu. 

Tempat penyimpanan karbon dikenal dengan istilah kantong karbon aktif (active 

carbon pool). Tumbuhan memiliki potensi untuk mengurangi jumlah karbon di 

atmosfer melalui proses fotosintesis dan menyimpannya dalam jaringan tumbuhan. 

Sampai waktunya karbon tersebut tersikluskan kembali ke atmosfer, karbon 

tersebut akan menempati salah satu dari sejumlah kantong karbon (Sutaryo, 2009), 

sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.1 berikut. 
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Gambar 2.1. Siklus karbon yang disederhanakan 

Sumber: (Sutaryo, 2009). 

 

2.2.3 Tumbuhan Bawah (Understorey) 

Menurut (Ariani, Sudhartono, & Wahid, 2014) komponen yang terdapat 

pada cadangan karbon daratan terdiri dari cadangan karbon di atas permukaan 

tanah, cadangan karbon di bawah permukaan tanah dan cadangan karbon lainnya, 

salah satu komponen karbon daratan adalah tumbuhan bawah (understorey). 

Menurut (Hairiah et al., 2011) tumbuhan bawah (understorey) adalah semua 

tumbuhan hidup berupa pohon yang berdiameter <5 cm, herba dan rumput-

rumputan. Tumbuhan bawah merupakan tumbuhan dengan lingkar batang (dbh) 

<6,3 cm dan berperan penting penting dalam ekosistem hutan seperti menjaga 

keanekaragaman hayati serta menentukan iklim mikro (mempengaruhi suhu dan 

kelembaban tanah), mempengaruhi jumlah dan komposisi mikroba, berkontribusi 

dalam siklus nutrisi, dan berkontribusi dalam produktivitas hutan, selain itu faktor 

yang mempengaruhi kandungan karbon dan biomassa pada tumbuhan bawah yaitu 

komposisi vegetasi tumbuhan bawah penyusunnya (Davis & Puettmann, 2009; Pan 

et al., 2018; Windusari et al., 2012). 
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Jenis tanah dan kriteria seresah mempengaruhi tumbuhan bawah yang 

tumbuh di suatu hutan. Tanah yang subur dan mendapatkan asupan air yang cukup 

akan mengakibatkan tumbuhan bawah tumbuh dengan subur. Jumlah biomassa 

tumbuhan bawah pada suatu hutan merupakan hasil selisih dari produksi melalui 

fotosintesis dengan konsumsi melalui proses respirasi dan pemanenan. Biomassa 

tumbuhan bawah dapat diukur dengan cara destruktif (pemanenan) semak, liana 

serta rumput-rumputan (Ariani et al., 2014). 

 

2.2.4 Seresah 

Selain tersimpan di dalam tubuh pohon dan tumbuhan bawah, biomassa di 

atas permukaan tanah juga tersimpan dalam bentuk seresah (Windusari et al., 

2012). Seresah merupakan kumpulan materi organik mati berukuran >2 mm serta 

berdiameter ≤10 cm yang terdapat di lantai hutan dan belum terdekomposisi secara 

sempurna (Badan Standardisasi Nasional, 2011; Manuri et al., 2011; Sutaryo, 2009; 

Windusari et al., 2012). Kandungan karbon dan biomassa dalam seresah 

dipengaruhi oleh komponen-komponen penyusunnya, diantaranya yaitu kayu 

busuk, daun dan ranting (Windusari et al., 2012). Seresah berperan penting dalam 

penyimpanan air sementara, memperbaiki struktur tanah, menaikkan kapasitas 

penyerapan, sebagai lapisan pelindung, berperan dalam mengurangi erosi, 

menghindari pemadatan tanah, menjadi perantara antara vegetasi dan tanah, serta 

sebagai substrat utama untuk mikroorganisme tanah (Averti et al., 2018; Windusari 

et al., 2012). 
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Seresah terbagi menjadi dua lapisan, yaitu lapisan atas dan bawah. Lapisan 

atas merupakan seresah yang terdiri atas guguran daun segar, ranting, serpihan kulit 

kayu, lumut dan lumut kerak mati serta bagian-bagian buah dan bunga. Lapisan 

bawah disebut humus yang terdiri atas seresah yang sudah terdekomposisi dangan 

baik (Sutaryo, 2009). Seresah  mengandung unsur hara dengan konsentrasi yang 

berbeda. Seresah merupakan pembawa unsur hara, dimana sebagian besar unsur 

hara ini akan dilepaskan ketika bahan organik terurai. Pelepasan nutrisi oleh seresah 

terjadi dengan berbagai cara tergantung pada jenis seresahnya (Berg & 

McClaughrty, 2014). 

 

2.3 Tinjauan Tentang Tumbuhan 

Salah satu proses metabolisme yang terjadi pada tumbuhan adalah proses 

fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses sintesis karbohidrat dari bahan-bahan 

anorganik (CO2 dan H2O) pada tumbuhan berpigmen dengan bantuan cahaya 

matahari atau pengubahan energi cahaya menjadi energi kimia (Campbell & Reece, 

2010; Covshoff, 2018; Song, 2012). Karbohidrat yang dihasilkan dari proses 

fotosintesis ini kemudian akan diedarkan dan ditimbun ke seluruh jaringan 

tumbuhan. Proses penangkapan dan penimbunan karbon dalam tubuh tumbuhan 

disebut sekuestrasi (C-sequestration) (Hairiah et al., 2011; Tariyal, 2016). 

Kandungan klorofil pada daun merupakan salah satu faktor penentu 

besarnya laju fotosintesis atau serapan karbon pada suatu tumbuhan. Faktor yang 

mempengaruhi proses fotosintesis pada tumbuhan bervariasi, proses ini dapat 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan dapat juga dipengaruhi oleh faktor umur serta 
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posisi daun pada kanopi. Umur daun pada suatu tumbuhan berhubungan dengan 

kandungan klorofil dan plastisitas pembukaan stomata, kedua hal ini merupakan 

faktor penentu besarnya laju fotosintesis pada suatu tumbuhan (Hidayati et al., 

2013). 

Biodiversitas tumbuhan memberikan pengaruh yang signifikan pada 

penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer. Sekitar 60 gigaton (GT) karbon 

per tahun diserap ekosistem daratan dan sekitar 90 GT diserap ekosistem laut. 

Keanekaragaman tumbuhan pada hutan tropis dapat membantu menyimpan hingga 

50 kali karbon dibandingkan hutan produksi dan perkebunan monokultur. Vegetasi 

dalam hutan menyandang perananan yang sangat penting dari fungsi biosfer 

terestrial, terutama dalam siklus karbon (Hidayati et al., 2013). Karena peranan 

tumbuhan sangat vital bagi kehidupan di bumi, maka perlu dilakukan kegiatan-

kegiatan yang mendukung perbanyakan pohon, seperti kegiatan reboisasi.  

Klasifikasi pohon pada suatu hutan sangat penting bagi pengelolaan hutan. 

Klasifikasi pohon dapat didasarkan pada ukuran pohon atau posisi tajuk pohon di 

hutan, ukuran tersebut didasarkan pada diameter batang pohon setinggi dada 

(diameter batang pada ketinggian 130 cm di atas tanah) serta tinggi pohon 

(Pambudi, 2017). Klasifikasi pohon yang dibedakan berdasarkan ukuran antara 

lain, yaitu semai adalah anakan permudaan yang mulai berkecambah hingga 

mencapai tinggi 1,5 m, pancang adalah anakan permudaan alam yang tingginya 

>1,5 m sampai pohon muda dengan diameter <10 cm, tiang adalah pohon muda 

dengan diameter 10-20 cm, pohon inti  adalah pohon dewasa dengan diameter lebih 

dari 20 cm (Saharjo & Gago, 2011). 
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2.4 Sumber Belajar 

2.4.1 Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat memberikan 

pengetahuan kepada seseorang, baik yang sengaja dirancang (by design) maupun 

yang telah tersedia (by utilization) untuk mempermudah seseorang dalam belajar 

(Fitrah, 2015; Jailani & Hamid, 2016). Berdasarkan perancangannya sumber belajar 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber belajar yang dirancang (learning 

resources by design) dan sumber belajar yang dimanfaatkan (learning resources by 

utililization) (Jailani & Hamid, 2016; Nur, 2012).  

Dalam hal pemilihan sumber belajar Dick dan Carey menjelaskan bahwa 

kriteria pemilihan sumber belajar, antara lain: (1) kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran; (2) ketersediaan sumber setempat; (3) ketersediaan dana, tenaga, dan 

fasilitas yang cukup untuk mengadakan sumber belajar tersebut; (4) faktor yang 

menyangkut keluwesan, kepraktisan, dan ketahanan sumber belajar yang 

bersangkutan untuk jangka waktu yang relatif lama; dan (5) efektifitas biaya dalam 

jangka waktu yang relatif lama (Supriadi, 2015). 

 

2.4.2 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar 

Suatu penelitian dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Supaya dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar, maka hasil penelitian perlu ditinjau dari 

kajian proses dan identifikasi hasil penelitian. Proses kajian hasil penelitian 
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berhubungan dengan pengembangan keterampilan, sedangkan hasil penelitiannya 

berupa fakta dan konsep (Munajah & Susilo, 2015). 

Syarat suatu hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumber belajar harus 

mengacu pada Suhardi tahun 2012 dalam (Munajah & Susilo, 2015), sebagai 

berikut. 

a. Kejelasan potensi 

Suatu objek dan gejala berpotensi terhadap permasalahan biologi untuk 

dapat dijadikan sebagai sumber belajar adalah didasarkan pada konsep 

kurikulum. Kejelasan potensi ditunjukkan oleh kesiapan suatu objek dan jenis 

permasalahan yang dapat diungkapkan dalam penelitian. 

b. Kesesuaian dengan tujuan  

Kesesuaian yang dimaksud yaitu hasil penelitian sesuai dengan 

kompetensi dasar (KD) yang tercantum pada kurikulum. 

c. Kejelasan sasaran  

Sasaran kejelasan penelitian yaitu objek dan subjek dalam penelitian dan 

subjek penelitian. 

d. Kejelasan informasi yang diungkap  

Kejelasan informasi dalam penelitian dapat dilihat melalui dua aspek, 

,yaitu proses dan produk penelitian yang disesuaikan dengan kurikulum.  

e. Kejelasan potensi eksplorasi 

Kejelasan pedoman eksplorasi dibutuhkan prosedur kerja untuk 

melaksanakan penelitian, hal ini meliputi sampel penelitian, alat dan bahan, cara 

kerja, pengolahan data dan penarikan kesimpulan.  



22 

 

f. Kejelasan perolehan yang diharapkan 

Kejelasan perolehan yang diharapkan yaitu kejelasan hasil berupa proses 

dan produk penelitian yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

berdasarkan aspek-aspek dalam tujuan belajar biologi yang meliputi perolehan 

kognitif, perolehan afektif, dan perolehan psikomotorik. 

Materi Biologi SMA Kelas X Semester II pada KD 3.9 yaitu menganalisis 

informasi atau data dari berbagai sumber tentang ekosistem dan semua interaksi 

yang berlangsung didalamnya. Pada materi pokok Ekologi dan sub materi Daur 

biogeokimia khususnya pada daur karbon. Pada buku siswa telah disajikan 

penjelasan mengenai daur karbon, akan tetapi tidak disajikan materi mengenai 

komponen-komponen penyimpan cadangan karbon di daratan dan konsep 

mengenai biomassa serta belum adanya contoh kasus mengenai serapan karbon 

dioksida. Sehingga, pemanfaatan mengenai hasil penelitian ini akan disusun 

menjadi suatu rancangan sumber belajar yang melengkapi materi daur karbon 

dengan materi komponen-komponen penyimpan cadangan karbon di daratan dan 

konsep mengenai biomassa serta contoh kasus penyerapan karbon dioksida yang 

dapat menambah wawasan bagi siswa. 

 

2.5 Artikel Ilmiah Pembelajaran Biologi 

Artikel ilmiah (research article) merupakan tulisan yang berisikan laporan 

sistematis dari hasil penelitian yang ditujukan untuk mahasiswa, dosen, peneliti dan 

ilmuwan. Tujuan dari artikel ilmiah yaitu untuk menyampaikan hasil kajian ilmu 

atau penelitian. Jenis-jenis artikel yang terdapat dalam jurnal ilmiah, antara lain: 1) 
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artikel hasil penelitian; 2) artikel non-penelitian; 3) tinjauan buku; 4) obituari; 5) 

laporan khusus; 6) ceramah; dan 7) editorial (Suryoputro, Riadi, & Sya’ban, 2012). 

Artikel hasil penelitian memiliki sistematika sebagai berikut: 1) judul: 2) 

nama dan keterangan penulis; 3) abstrak; 4) kata kuncii; 5) pendahuluan; 6) metode; 

7) hasil; 8) pembahasan; 9) simpulan dan saran; dan 10) daftar rujukan. Penulisan 

artikel ilmiah harus memperhatikan beberapa kaidah dalam penulisannya. Kaidah-

kaidah yang dimaksud, antara lain: 1) penggunaan bahasa baku; 2) sistematika 

penulisan; 3) aturan merujuk; 4) aturan penyakian tabel dan gambar; dan 5) aturan 

menulis daftar rujukan (Suryoputro et al., 2012).  
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2.6 Kerangka Konsep 

Berikut skema konsep analisis serapan karbon dioksida pada Hutan 

Lindung di Petak 5A Gunung Banyak Kota Batu dengan kaitannya pada faktor-

faktor yang mempengaruhinya secara ringkas terjadi pada Gambar 2.2 berikut. 
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