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1.   PENDAHULUAN

Selama kurun waktu 40 tahun dalam 
mengelola dan memanfaatkan 
sumberdaya hutan di Indonesia, telah 
menyebabkan terjadinya kerusakan 
hutan (degradasi dan deforestasi).  
Kegiatan eksploitasi hutan secara legal 
maupun ilegal, konversi hutan alam 
dan gambut untuk dijadikan 
perkebunan sawit dan pertambangan, 
pemberian ijin pemanfaatan kayu, serta 
kebakaran hutan merupakan faktor-
faktor utama yang mempercepat 
terjadinya degradasi dan deforestasi di 
Indonesia (FWI, 2001).  Analisis FWI 
untuk kurun waktu 1989 – 2003, 
tutupan hutan Indonesia mengalami 
perubahan akibat dari penurunan 
kualitas hutan (degradasi) dan 
kehilangan tutupan hutan (deforestasi) 
yang diperkirakan 4,6 juta ha/tahun 
sementara tutupan hutan yang hilang 
(deforestasi) diperkirakan 1,99 juta 
ha/tahun (FWI, 2006).

Deforestasi diperkirakan menyumbang 
sekitar 20% emisi gas rumah kaca di 
atmosfer.  Dengan persentase tersebut, 
deforestasi menjadi penyebab terbesar 
kedua— setelah emisi dari penggunaan 
bahan bakar fosil—perubahan iklim.  
Bahkan, di negara-negara berkembang 
deforestasi menjadi penyebab terbesar 
perubahan iklim termasuk Indonesia.  
Negara-negara peserta UNFCCC telah 
bersepakat untuk menyertakan avoided 
deforestation and forest degradation 
sebagai salah satu upaya mengatasi 
perubahan iklim dan menyertakannya 
dalam post-Kyoto regime setelah 2012.  
Skema inilah yang kemudian dikenal 
sebagai Reduced Emissions from 
Deforestation and Degradation 
(REDD). 

Kegiatan konversi hutan menjadi 
peruntukan lain memicu terjadinya 
pelepasan karbon dalam jumlah besar 
ke atmosfir.  Dampak langsung 
konversi hutan tersebut adalah 
terlepasnya cadangan karbon dalam 
biomassa tumbuhan dan memicu 
terjadinya degradasi tanah yang 
menyebabkan terlepasnya karbon 
dari bahan organik tanah.  Perubahan 
vegetasi penutup lahan juga 
menyebabkan tidak terjadinya proses 
penyerapan karbon sehingga yang 
terjadi bukan hanya pelepasan 
cadangan karbon di hutan namun 
juga hilangnya fungsi penyerapan 
karbon oleh hutan.  Hal yang sama 
terjadi dalam proses degradasi hutan.  
Berkurangnya vegetasi hutan 
menyebabkan berkurangnya 
kandungan karbon dalam tutupan 
hutan dan turut berkurangnya  fungsi 
penyerapan karbon oleh hutan.  Pada 
perubahan penutupan lahan hutan 
menjadi kawasan budidaya pertanian, 
proses fotosintesis yang terjadi dapat 
menyamai proses fotosintesis namun 
serapan karbon tanaman budidaya 
pertanian tidak sebesar serapan 
karbon hutan. 

Pohon di hutan mampu menyerap 
karbondioksida (CO ) untuk 2

fotosintesis dan menyimpannya 
dalam bentuk karbohidrat pada 
kantong karbon di akar, batang, dan 
daun sebelum dilepaskan kembali ke 
atmosfer.  Hal ini menimbulkan 
keterkaitan antara biomassa hutan 
dengan kandungan karbon. Hutan 
memiliki  setidaknya empat kolam 
karbon; biomassa atas permukaan 
(aboveground biomass), biomassa 
bawah permukaan (underground 
biomass), bahan organik mati, dan  

kandungan karbon organik tanah.  
Semua komponen vegetasi hutan 
termasuk pohon dan strata tumbuhan 
bawah termasuk dalam biomassa 
permukaan.  Sedangkan akar termasuk 
dalam biomassa bawah permukaan 
selain kandungan organik tanah yang 
memiliki kelas tersendiri dalam 
perhitungan carbon pools.  Serasah 
dan kayu mati yang telah ditetapkan 
berdasarkan berbagai tingkat 
dekomposisi termasuk dalam bahan 
organik mati. 

Dalam sebuah studi di dua lokasi : 1) 
wilayah kelola hutan kemasyarakatan 
di kawasan Taman Hutan Raya Wan 
Abdul Rachman (Tahura WAR) 
Register 19 Gunung Betung seluas ± 
22.244 ha dengan fokus kegiatan di 
wilayah kelola kelompok SHK Lestari 
seluas 700 ha dan 2) Kawasan Lindung 
Register 39 seluas 17.647 ha di 
Kabupaten Tanggamus dan Lampung 
Tengah dengan fokus kegiatan di 
wilayah kelola masyarakat desa 
Pekandangan yang merupakan 
dampingan Yayasan Konservasi Way 
Seputih (YKWS) seluas 189 ha, FWI 
melakukan penghitungan biomassa 
dan potensi karbon yang terkandung 
dalam kearifan masyarakat berupa 
sistem agroforestri yang mencakup 
hasil adaptasi tumpang sari hutan alam 
dengan hutan tanaman buah-buahan 
dan perkebunan masyarakat (kopi, 
coklat, dll).

PENGHITUNGAN BIOMASSA & POTENSI KARBON
Studi Kasus :

Kawasan Kelola SHK Lestari di Tahura Wan Abburrachman dan
Kawasan Kelola Masyarakat di Pekandangan, Way Seputih,

Propinsi Lampung
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2 .   METODE PENGHITUNGAN 

B IOMASSA DAN POTENSI 

KARBON

Pada kegiatan ini digunakan dua 

metode: 

1. Persamaan Brown (1997), 

digunakan untuk memprediksi 

biomassa pada penutupan lahan 

alami seperti hutan dan semak 

belukar.  Persamaan tersebut 

diperuntukkan untuk 3 zone iklim 

yang berbeda  yaitu kering, lembab 

dan basah.  Berdasarkan peta curah 

hujan, lokasi studi memiliki curah 

hujan berkisar antara 2500 hingga 

3500 mm/tahun sehingga lokasi studi 

dikategorikan dalam zona lembab 

dalam persamaan Brown.  

Persamaan yang digunakan adalah :

2 Y = 42.69 – 12.8 (D) +1.242 (D )

Dengan, 

Y = biomassa tiap pohon (Kg),

D = diameter setinggi dada pohon (Cm)

2.   Destructive sampling, 

digunakan untuk membuat 

persamaan allometrik dalam 

penghitungan potensi biomassa 

areal agroforestri.  Destructive 

sampling dilaksanakan dengan 

memanen seluruh bagian 

tumbuhan termasuk akarnya, 

mengeringkannya dan menimbang 

berat biomassanya.  Pengukuran 

dilakukan dengan intensitas 

sampling yang telah ditentukan.  

Pengukuran dengan metode ini 

dapat dilakukan dengan 

mengulang beberapa area sampling 

atau melakukan ekstrapolasi untuk 

area yang lebih luas dengan 

menggunakan persamaan alometrik 

untuk mengestimasi kandungan 

karbon.  Pada kegiatan ini 

digunakan 9 sampel coklat dan 9 

sampel kopi dalam menghasilkan 

persamaan allometrik diameter 

pohon dan kandungan karbon.

Pelaksanaan survei dilakukan pada 

masing masing penutupan lahan.  

Jenis penutupan lahan yang 

ditemukan di kedua lokasi tersebut 

dijelaskan dalam tabel 1 berikut.  

Tabel 1. Tipe Penutupan Lahan

No Penutupan Lahan

Tipe A (hutan)

Deskripsi

Lahan hutan alami yang tidak ditanami tanaman kebun

Tipe B (Hutan Rakyat) Lahan hutan rakyat yang tegakan pohon nya ditanam oleh masyarakat

Tipe C (Belukar Hutan) Semak belukar yang telah didominasi tegakan pohon

Semak belukar dan atau lahan yang telah ditinggalkan pemiliknya dan belum

didominasi oleh tegakan pohon
Tipe D (Belukar)

Agroforestri sistem dengan tanaman pokok kopi yang diselingi tanaman 

Dadap, Lada, Coklat, MPTS dan atau tanaman lain. Dengan umur tanaman 

kopi kurang dari 5 tahun

Tipe E (Agroforestri Kopi)

Agroforestri sistem dengan tanaman pokok kopi yang diselingi tanaman 

Dadap, Lada, Coklat, MPTS dan atau tanaman lain. Dengan umur tanaman 

kopi lebih dari 5 tahun

Tipe F (Agroforestri Kopi)

Kebun coklat yang diselingi tanaman MPTS atau tanaman lain, dengan umur 

tegakan coklat kurang dari 5 tahun
Tipe G (Agroforestri Coklat)

Kebun coklat yang diselingi tanaman MPTS atau tanaman lain, dengan umur 

tegakan coklat lebih dari 5 tahun
Tipe H (Agroforestri Coklat)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pembuatan Plot
Bentuk plot utama yang digunakan 
adalah bujur sangkar berdimensi 30x30 
meter, menyesuaikan dengan resolusi 
Citra Landsat TM yang akan di 
gunakan pada analisis lanjutan.   
Ukuran plot dibuat sesuai dengan 
ukuran rata-rata diameter pohon.  
Untuk herba ukuran sampel umumnya 
1x1 m.  Ukuran yang sama dipakai 
untuk anakan pohon.

Pembuatan plot sampel dilakukan 
pada  masing masing tipe penutupan 
lahan.  Pengambilan data plot sampel 
dibagi menjadi 2 tipe sampling :

1.      Form A, ditujukan untuk 

menghitung stok biomassa 

permukaan (aboveground 

biomass) untuk penutupan 

lahan alami dan atau dengan 

campur tangan manusia 

terbatas.  Penutupan lahan yang 

termasuk dalam Form A adalah 

penutupan lahan hutan, belukar 

hutan, dan belukar (Tipe A, B, C, 

dan D). 

2.       Form B, dilakukan pada lahan 

garapan masyarakat setempat 

(Tipe E, F, G, dan H). 
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Form A
Bentuk plot utama yang adalah bujur 
sangkar.  Ukuran plot dibuat sesuai 
dengan ukuran diameter pohon.   Detail 
ukuran plot survei penutupan lahan 
dijelaskan pada tabel 2 berikut :

Kelas

Herba

Pohon dbh < 5 cm

Pohon dbh 5 – 20 cm

Pohon dbh 20 – 50 cm

Pohon dbh >50 cm

Ukuran Plot Persegi

1	x	1	m

2	x	2	m

7	x	7	m

25	x	25	m

30	x	30	m

Tabel 2. Ukuran Plot Survei Penutupan Lahan A, B, C, D

Peletakan plot sampel

Utara

30 m

30 m

25 m

25 m

7 m

7 m

2 m

2 m

1 m

1 m

GPS Starting Point

Gambar 1.  Plot sampel A, B, C, D

Pengambilan data untuk kelas pohon 
terdiri dari data diameter dan tinggi 
pohon sedangkan untuk herba dan 
tumbuhan bawah dilakukan dengan 
mengumpulkan dan menimbang berat 
basah dan berat kering.

Herba dan Vegetasi Bawah

·    Langkah 1 : Letakkan plot 

berukuran 1 x 1 m di dalam plot 

untuk pohon.

·    Langkah 2 : Ambil dan kumpulkan 

semua tumbuhan yang ada dalam 

plot.

·    Langkah 3 : Timbang berat 

basahnya.

·    Langkah 4 : Ambil sub sampel 

secara acak dari beberapa plot 

dan timbang berat basahnya.

·    Langkah 5 : Keringkan sub sampel 

dan timbang berat keringnya. 

Form B 
Penghitungan biomassa dilakukan 
dengan  menggunakan  metode 
destructive sampling, yaitu melakukan 
penebangan kemudian penimbangan 
berat basah secara langsung pada tiap 
bagian komponen vegetasi (daun, 
cabang, batang dan akar)  dan 
mengkonversinya menjadi berat kering 
(biomassa) menggunakan berat kering 
tiap sampel bagian vegetasi pada tiap 
pohon sampel.  Biomassa yang 

diperoleh dari  pohon sampel in i 
selanjutnya dikembangkan untuk 
menyusun persamaan alometr ik.  
Persamaan alometrik yang diperoleh 
dipergunakan dalam penghitungan 
biomassa penutupan lahan pada sistem 
agroforestri. Bentuk plot utama yang 
digunakan adalah bujur sangkar dengan 
ukuran 30 x 30 meter. 
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Perhitungan perbandingan sifat respon 
obyek terhadap pantulan sinar merah 
dan NIR dapat menghasilkan nilai 
dengan karakteristik khas yang dapat 
digunakan untuk memperkirakan 
kerapatan atau kondisi 
kanopi/kehijauan tanaman.  Tanaman 
sehat berwarna hijau mempunyai nilai 

indeks vegetasi tinggi.  Hal ini 
disebabkan oleh hubungan terbalik 
antara intensitas sinar yang 
dipantulkan vegetasi pada spektral 
sinar merah dan NIR.

3.  BIOMASSA DAN POTENSI 

KARBON

Untuk menghitung biomassa pada 
penutupan lahan A, B, C, dan D 
digunakan Persamaan Brown.  Hasil 
yang diperoleh ditampilkan dalam tabel 
3 berikut.

No Penutupan
Lahan

Tipe A (Hutan)

Tipe B (Hutan Rakyat)

Tipe C (Belukar Hutan)

Tipe D (Belukar)

Deskripsi

Lahan hutan alami yang tidak

ditanami tanaman kebun

Lahan hutan rakyat yang 

tegakan pohon nya ditanam oleh 

masyarakat

Semak belukar yang telah 

didominasi tegakan pohon

Semak belukar dan atau lahan 

yang telah ditinggalkan 

pemiliknya dan belum didominasi 

oleh tegakan pohon

Min
(Ton/Ha)

Maks
(Ton/Ha)

Rata-Rata
(Ton/Ha)

10.97

3.62

3.54

0.88

79.61

21.23

83.30

31.13

29.23

10.54

12.78

9.54

1.

2.

3.

4.

Tabel 3.  Biomassa pada Penutupan Lahan A, B, C, D

Sementara untuk menghitung biomassa pada penutupan lahan E, F, G, dan H digunakan metode destructive sampling. 
Hasil yang diperoleh ditampilkan dalam tabel 4 berikut.

Tabel 4.  Biomassa pada Penutupan Lahan E, F, G, H

No Penutupan
Lahan

Tipe E (Agroforestri)

Tipe F (Agroforestri)

Tipe G (Kebun Coklat)

Tipe H (Kebun Coklat)

Deskripsi

Agroforestri sistem dengan 

tanaman pokok kopi yang diselingi 

tanaman Dadap, Lada, Coklat, 

MPTS dan atau tanaman lain. 

Dengan umur tanaman kopi 

kurang dari 5 tahun

Agroforestri sistem dengan 

tanaman pokok kopi yang diselingi 

tanaman Dadap, Lada, Coklat, 

MPTS dan atau tanaman lain. 

Dengan umur tanaman kopi lebih 

dari 5 tahun

Kebun coklat yang diselingi 

tanaman MPTS atau tanaman lain, 

dengan umur tegakan coklat 

kurang dari 5 tahun

Kebun coklat yang diselingi 

tanaman MPTS atau tanaman lain, 

dengan umur tegakan coklat lebih 

dari 5 tahun

Min
(Ton/Ha)

Maks
(Ton/Ha)

Rata-Rata
(Ton/Ha)

1.

2.

3.

4.

0.16

0.47

0.24

0.42

0.57

2.75

3.95

4.04

0.34

1.07

0.86

1.54
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GPS Starting Point

30 m

30 m

Utara

Gambar 2.  Plot sampel E, F, G, H

 Tahapan selanjutnya yang dilakukan 
adalah melakukan pembersihan 
areal di sekitar pohon sampel, 
penebangan dan pemisahan bagian-
bagian pohon :

 Daun

Untuk penghitungan biomassa daun 

pohon sampel maka pada setiap 

pohon sampel yang telah ditebang 

dikumpulkan keseluruhan daun 

tersebut kemudian dilakukan 

penimbangan berat basah, 

selanjutnya diambil sampel 

sebanyak ±100 gr untuk 

penghitungan berat kering

 Cabang

Pada setiap pohon sampel 

dipisahkan bagian cabang dari 

batang utama, dikumpulkan 

kemudian ditimbang berat 

basahnya. Setelah dilakukan 

penimbangan berat basah, diambil 

sampel pada bagian pangkal, 

tengah dan ujung cabang pada 

seluruh sampel guna penghitungan 

berat kering di laboratorium

 Batang

Pada setiap batang utama dipotong-

potong untuk memudahkan 

penimbangan berat basah serta 

dipisahkan batang utama bebas 

cabang dan setelah cabang.  

Setelah dilakukan penimbangan 

berat basah keseluruhan batang 

utama, diambil sampel batang 

pada bagian pangkal, tengah dan 

ujung cabang untuk penghitungan 

berat kering di laboratorium

 Akar

Untuk memudahkan pengambilan 

akar maka sebelum pohon 

ditebang dilakukan penggalian 

akar-akar yang besar  sehingga 

saat pohon rebah akar akan 

terangkat.  Setelah itu keseluruhan 

akar dikumpulkan kemudian 

dilakukan penimbangan berat 

basah. Untuk penghitungan berat 

kering yang dilakukan di 

laboratorium maka diambil sampel 

pada bagian pangkal, tengah dan 

ujung akar

Hasil dari destructive sampling akan 

menghasilkan persamaan allometrik 

yang menghubungkan biomassa 

tegakan dengan diameter pohon.  

Persamaan tersebut diaplikasikan 

pada keseluruhan plot sampel 

sehingga menghasilkan potensi 

biomassa pada keseluruhan plot 

sampel.

Pengh i t ungan  po tens i  ka rbon 
dilakukan dengan menggunakan faktor 
konversi 0.5 potensi biomassa pohon 

dengan asumsi bahwa 50% biomassa 
pohon merupakan merupakan karbon.  
Potensi  karbon dih i tung dengan 
menggunakan rumus :

C = 0.5 x Biomass

Korelasi Biomassa dengan NDVI 
Sejumlah indeks vegetasi telah 
dikembangkan dan banyak digunakan 
oleh para ahli penginderaan jauh.    
Pada kegiatan ini digunakan metode 
korelasi antara hasil perhitungan survei 
lapangan dengan index vegetasi 
melalui penginderaan jauh.  Indeks 
vegetasi yang paling umum ialah  
Normalized Difference Vegetation 
Index (NDVI).  NDVI merupakan 
metode standar dalam membandingkan 
tingkat kehijauan vegetasi pada data 
satelit.  Formula untuk menghitung nilai 
NDVI adalah: 

NDVI = (Near Infra Red – Red) / (Near 
Infra Red + Red)

Nilai index mempunyai rentang -1.0 
hingga 1.0.  Nilai yang mewakili 
vegetasi pada rentang 0.1 hingga 0.7, 
diatas nilai ini menggambarkan tingkat 
kesehatan tutupan vegetasi.  Data dari 
bermacam sensor satelit yang dapat 
digunakan dalam formulasi ini, antara 
lain:

 Landsat TM/ETM — kanal 3 (0.63-

0.69 µm) dan 4 (0.76-0.90 µm)

 NOAA AVHRR — kanal 1 (0.58-0.68 

µm) dan 2 (0.72-1.0 µm)

 Terra MODIS — kanal 1 (0.62-0.67), 

dan 2 (0.841-0.876)

NDVI dapat digunakan untuk 

menghitung tingkat biomassa dan 

tingkat kehijauan (greenness) secara 

relatif pada berbagai skala, mulai dari 

skala detail tingkat plot hingga 

penghitungan secara global.  

Pendekatan spektral dengan 

menggunakan Index Vegetasi hasil 

olahan citra satelit memungkinkan 

kegiatan analisis yang lebih akurat 

dalam memprediksi potensi biomassa 

pada area studi.   Perhitungan indeks 

tumbuh-tumbuhan dari produksi 

biomassa atas dasar perbandingan 

berikut:

VI = [NIR] / R
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Metode selanjutnya adalah metode destruktif untuk menghasilkan persamaan allometrik dalam melakukan estimasi 

kandungan karbon. Metode ini digunakan dalam estimasi biomassa pada penutupan lahan tipe E. F, G, dan H. Pada 

kegiatan kali ini kami menggunakan 9 sampel coklat dan 9 sampel Kopi dalam menghasilkan persamaan allometrik 

diameter pohon dan kandungan karbon. Masing masing sampel dipisahkan menjadi akar, batang, ranting dan daun dalam 

menghitung biomassa pohon.

Ĭ MÖ ŐÕÑ 
Tinggi 

(M) 
Diameter 

(Cm) 

Berat Basah (Kg) Berat Kering (Kg) Biom
ass Akar Ranting Batang Daun Akar Ranting Batang Daun 

C1 1.02 2.5 0.15 0.05 0.30 0.12 0.06 0.02 0.11 0.06 0.25 

C2 0.86 3.5 0.55 0.50 0.90 0.60 0.23 0.20 0.40 0.30 1.14 

C3 2.57 4 0.50 0.50 1.30 0.50 0.21 0.20 0.48 0.25 1.14 

C4 2 4 1.80 2.30 1.00 0.50 0.76 0.92 0.47 0.25 2.39 

C5 2.95 4 1.20 1.55 1.60 0.80 0.50 0.62 0.70 0.40 2.22 

C6 0.7 5 1.20 1.80 1.00 0.80 0.50 0.72 0.38 0.40 2.01 

C7 2.5 6 1.90 1.10 3.80 1.20 0.80 0.44 1.51 0.60 3.35 

C8 1.2 6 1.30 3.20 3.10 1.70 0.55 1.28 1.32 0.85 3.99 

C9 1.49 9 2.00 3.70 5.50 3.20 0.84 1.48 2.22 1.60 6.14 

 

Tabel. 5. Penghitungan Destructive Sampling Tanaman Cokelat

Ĩ ÑǾŒMÖ MMŌ ĖÕÕŎÖ ÑPǾÒÔ R2 

y = 0.256e0.406D 

y = 0.896D - 1.868 
y = 0.056D2.294 
y = 4.544ln(D) - 4.411 
y = -0.007D2 + 0.988D - 2.102 

0.698 
0.932 
0.835 
0.9 
0.933 

 
Note : Y = Biomassa (Kg), D = Diameter (Cm)

Tabel. 6. Perbandingan Allometrik Tanaman Cokelat

7.00

6.00

5.00

2.00

1.00

0.00

3.00

0 5 10

y =0.896D-1.868

R  = 0.9322

Series1

Linear
(Series1)

4.00

12.00

10.00

8.00

4.00

2.00

0.00

6.00

0 5 10

y =0.256e 0.406D

R  = 0.6982

Series1

Expon.
(Series1)

10.00

8.00

4.00

2.00

0.00

6.00

0 5 10

y =0.056D2.294

R  = 0.8352

Series1

Power
(Series1)

7.00

6.00

4.00

0.00

1.00

5.00

0 5 10

y =4.544In(D)-4.411

R  = 0.92

Series1

Log (Series1)
3.00

2.00

1.00
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7.00

6.00

5.00

2.00

1.00

0.00

3.00

0 5 10

y =0.007D  +0.988D

R  = 0.9332

Series1

Poly (Series1)

4.00

2

2.102

Sampl
e 

Tinggi 
(M) 

Diameter 
(Cm) 

Berat Basah (Kg) Berat Kering (Kg) 
Biomas

s Akar 
Rantin

g 
Batang Daun Akar 

Rantin
g 

Batan
g 

Daun 

K1 0.88 1.5 0.10 0.05 0.20 0.10 0.05 0.02 0.12 0.05 0.24 

K2 0.6 1.5 0.15 0.05 0.20 0.20 0.08 0.02 0.11 0.10 0.31 

K3 2.56 2 0.40 0.20 0.50 0.30 0.21 0.08 0.29 0.15 0.73 

K4 2.2 2 0.50 0.40 0.60 0.40 0.27 0.16 0.36 0.20 0.98 

K5 1.86 2 0.15 0.30 0.75 0.80 0.08 0.12 0.44 0.39 1.04 

K6 1.4 2 0.25 0.25 0.60 0.55 0.13 0.10 0.34 0.27 0.84 

K7 1.9 2.1 0.30 0.20 0.80 0.60 0.16 0.08 0.46 0.29 1.00 

K8 2.57 3 0.45 0.35 0.80 0.55 0.24 0.14 0.45 0.27 1.10 

K9 2.5 3 0.70 0.50 1.60 0.75 0.37 0.20 0.87 0.37 1.81 

 

Tabel. 7. Penghitungan Destructive Sampling Tanaman Kopi

2.00

1.50

0.50

0.00

1.00

0 5 10

y =0.099e

R  =0.669
Series1

Expon.
(Series1)

0.960D

2

2.00

1.50

0.50

0.00

1.00

0 5 10

y =0.737D-0.671

R  =0.751
Series1

Linear
(Series1)

2

2.00

1.50

0.50

0.00

1.00

0 5 10

y =0.148D

R  =0.762
Series1

Power
(Series1)

2.263

2

2.00

1.50

0.50

0.00

1.00

0 5 10

y =1.673In(D)-0.32

R  =0.795
Series1

log (Series1)

2
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2.00

1.50

0.50

0.00

1.00

0 5 10

y =0.459D  +2.856D

2.976

Series1

Poly (Series1)

2

R =0.8182

Ĩ ÑǾŒMÖ MMŌ ĖÕÕŎÖ ÑPǾÒÔ R2 

y = 0.099e0.960D 

y = 0.737D - 0.671 
y = 0.148D2.263 

y = 1.673ln(D) - 0.32 
y = -0.459D2 + 2.856D - 2.976 

0.669 
0.751 
0.762 
0.795 
0.818 

 Note : Y = Biomassa (Kg), D = Diameter (Cm)

Tabel. 8. Perbandingan Allometrik Tanaman Kopi

Berdasarkan hasil perbandingan 

alometrik, hubungan antara 

diameter dengan biomassa kopi dan 

coklat dijelaskan lebih baik dengan 

persamaan polinomial. Korelasi 

biomassa kopi dengan diameter 

pohon kopi menghasilkan nilai R2 

sebesar 81.8% sedangkan korelasi 

biomassa cokelat dengan diameter 

pohon cokelat menghasilkan R2 

sebesar 93.3%. Persamaan 

allometrik tersebut kemudian di 

masukan kedalam data hasil survey 

plot sehingga menghasilkan potensi 

biomassa pada keseluruhan plot 

sampling. Hasil keseluruhan dapat 

dilihat pada Tabel 9 yang menjelaskan 

nilai minimum, maksimum dan rata-

rata potensi biomassa pada 

keseluruhan plot sampling pada 

penutupan lahan sistem agroforestry.

Berdasarkan hasil penghitungan 

potensi biomassa, didapatkan potensi 

karbon pada masing-masing 

penutupan lahan (Tabel. 10). Dari 

hasil penghitungan telihat potensi 

karbon terbesar terdapat pada area 

studi dengan penutupan lahan hutan. 

Nilai rata-rata potensi karbon 

penutupan lahan hutan mencapai  

429.69 Ton/Ha. Sedangkan 

agroforestry system tanaman kopi 

memiliki nilai potensi karbon terkecil 

dengan rata-rata potensi karbon 

sebesar 5.05 Ton/Ha. 

Gambar. 3. Penutupan Lahan Wilayah Kelola YKWS Gambar. 4. Penutupan Lahan Wilayah Kelola SHKL
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Berdasarkan hasil penghitungan potensi biomassa, didapatkan potensi karbon pada masing-masing penutupan lahan 
sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 5 berikut.

No Penutupan Lahan

Tipe A (hutan)

Tipe B (Hutan Rakyat)

Tipe C (Belukar Hutan)

Tipe D (Belukar)

Tipe E (Kopi)

Tipe F (Kopi)

Tipe G (Coklat)

Tipe H (Coklat)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Min
(Ton/Ha)

Maks
(Ton/Ha)

Rata-Rata
(Ton/Ha)

5.48 39.80 14.61

1.81 10.61 5.27

1.77 41.65 6.39

1.44 15.56 4.77

0.08 0.28 0.17

0.23 1.37 0.53

0.12 1.97 0.43

0.21 2.02 0.77

Tabel 5.  Potensi Karbon pada Penutupan Lahan A, B, C, D, E, F, G, H

Dari hasil penghitungan terlihat bahwa 
rata-rata potensi karbon terbesar 
terdapat pada penutupan lahan Tipe A 
(Hutan) dengan nilai 14.61 Ton/Ha, 
sementara nilai rata-rata potensi karbon 
terkecil terdapat pada penutupan lahan 
Tipe E (Kopi) dengan nilai 0.17 Ton/Ha.

Tabel 6 dibawah ini menampilkan hasil 
pendugaan biomassa dan potensi 
karbon pada masing – masing kelas 
penutupan lahan berdasarkan rata-rata 
kandungan karbon pada tiap kelas 
penutupan lahan dengan luas masing-
masing kelas penutupan lahan di kedua 
area studi.

Tabel 6.  Biomassa dan Potensi Karbon berdasarkan  rata-rata kandungan karbon pada tiap 
               kelas penutupan lahan dengan luas masing-masing kelas penutupan lahan

Penutupan Lahan 
Area (Ha) Biomassa 

(Ton) 
Karbon 
(Ton) SHK PKD TOTAL 

Tipe A 86.76 212.67 299.43 8,752.34  4,376.17  

Tipe B 0 219.96 219.96 2,318.38  1,159.19  

Tipe C 204.21 54.45 258.66 3,305.67  1,652.84  

Tipe D 0 0 0               0                  0    

Tipe E/F 622.53 228.6 851.13        600.05         300.02  

Tipe G/H 643.14 255.33 898.47 1,078.16 539.08  

No Data 185.4 341.64 527.04 0 0 

Total 1,742.04  1,312.65  3,054.69  16,054.60  8,027.30  

 

Korelasi Biomassa dan NDVI
Biomassa hasil perhitungan survei 
lapangan kemudian dikorelasikan 
dengan index vegetasi citra untuk 
menghasilkan potensi karbon dalam 
area studi.  Nilai index vegetasi telah di 
filter untuk mengeliminasi awan dan 
bayangan awan.  Hasil NDVI citra SHK 
menghasilkan nilai NDVI dengan 
rentang antara -0.28302 hingga 
0.59478 sedangkan hasil NDVI Citra 
Pekandangan menghasilkan nilai 
dengan rentang antara -0.31429 hingga 
0.57895.

Persamaan terbaik yang dapat 
merepresentasikan korelasi antara 
biomassa dengan nilai index vegetasi 
adalah Persamaan Power  yaitu 

2dengan nilai R  sebesar 0.718.  
Persamaan yang didapatkan adalah :

Y = 155593DN2.011

Dengan, 
Y = Biomassa (Kg),
DN = NDVI Value

Persamaan ini kemudian diaplikasikan pada keseluruhan nilai NDVI di kedua 
area studi  sehingga dihasilkan biomassa dan potensi karbon sebagaimana 
ditampilkan dalam tabel 7 dibawah ini.  

Tabel 10.   Biomassa dan Potensi Karbon Berdasarkan Hasil Korelasi 
                  antara Biomassa dengan NDVI

Biomasa

Mn
(ton/Ha)

Amx
(ton/Ha)

Total
(ton)

Mn
(ton/Ha)

Amx
(ton/Ha)

Total
(ton)

Area Studi

Karbon

SHK

Pekandangan

0.24

0.20

61.26

51.00

30,535.97

26,291.79

0.12

0.10

30.63

25.50

15,267.98

13,145.90

28,413.8856,827.76 TotalTotal
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Hasil penghitungan karbon yang 
dilakukan pada kedua lokasi 
menggunakan 2 pendekatan, yaitu 
pendekatan berdasarkan rata-rata 
kandungan karbon pada tiap kelas 
penutupan lahan dengan luas masing-
masing kelas penutupan lahan.  
Pendekatan kedua yang digunakan 
untuk menghitung nilai karbon adalah 
korelasi antara biomassa dengan 
NDVI.   

Apabila hasil keduanya dibandingkan 
ternyata menunjukkan perbedaan nilai 
yang besar.  Pendekatan yang 
berdasarkan rata-rata kandungan 
karbon pada tiap kelas penutupan 
lahan dengan luas masing-masing 
kelas penutupan lahan menghasilkan 
nilai karbon sebesar 8,027.30 Ton 
(tabel 6), sedangkan pendekatan yang 
berdasarkan korelasi biomassa dengan 
NDVI menghasilkan nilai karbon 
sebesar 28,413.88 Ton (tabel 10).  Hal 
ini disebabkan, pada penghitungan 
berdasarkan rata-rata kandungan 
karbon pada tiap kelas penutupan 
lahan dengan luas masing-masing 
kelas penutupan lahan, biomassa yang 
digunakan adalah rata-rata kandungan 
biomassa pada plot sampel.  Hal ini 
tidak terjadi pada penghitungkan 
karbon yang menggunakan pendekatan 
NDVI.

4.   KESIMPULAN

Biomassa dan Potensi Karbon 
berdasarkan  rata-rata kandungan 
karbon pada tiap kelas penutupan 

lahan dengan luas masing-masing 
kelas penutupan lahan yang 
terdapat di Kawasan Kelola SHK 
Lestari di WAR dan Kawasan Kelola 
Masyarakat di Desa Pekandangan, 
Way Seputih adalah 16.054,60 Ton 
untuk biomassa dan 8.027,30 Ton 
untuk karbon

Nilai Biomassa dan Potensi Karbon 
Berdasarkan Hasil Korelasi antara 
Biomassa dengan NDVI yang 
terdapat di Kawasan Kelola SHK 
Lestari di WAR dan Kawasan Kelola 
Masyarakat di Desa Pekandangan, 
Way Seputih adalah 56,827.76 Ton 
untuk biomassa dan 28,413.8 Ton 
untuk karbon.

Terdapat perbedaan yang besar pada 
penghitungan karbon yang dilakukan 
dengan menggunakan pendekatan 
berdasarkan rata-rata kandungan 
karbon pada tiap kelas penutupan 
lahan dengan luas masing-masing 
kelas penutupan lahan dan 
pendekatan yang menggunakan 
korelasi antara biomassa dengan 
NDVI .  Penghitungan dengan 
menggunakan korelasi biomassa 
dengan NDVI menghasilkan nilai 
yang lebih besar.  

Penghitungan karbon dengan 
menggunakan metode korelasi 
biomassa dengan NDVI akan 
menghasilkan nilai potensi biomassa 
yang lebih spesifik berdasarkan lokasi 
studi dan lebih akurat dalam 
pendugaan cadangan karbon.   
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