
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Agroforestry

2.1.1 Pengertian Agroforestry

Agroforestry merupakan sistem penggunaan lahan secara terpadu yang

mengombinasikan pepohonan dengan tanaman pertanian dan/atau ternak (hewan)

yang dilakukan baik secara bersama-sama atau bergilir dengan tujuan untuk

menghasilkan dari penggunaan lahan yang optimal dan berkelanjutan (Hairiah,

2003). Agroforestry menurut King dan Chandler (1979) dalam Hairiah (2003),

yaitu sistem penggunaan lahan berkelanjutan serta mampu mengoptimalkan

penggunaan lahan yang dilakukan dengan pengombinasian pepohonan dengan

tanaman pertanian dan/atau hewan (ternak) dengan menerapkan teknik

pengelolaan yang praktis sesuai dengan budaya setempat pada lahan yang

dikelola.

Menurut Andayani (2005), agroforestry dapat diartikan sebagai sebuah bentuk

nama kolektif (collective name) atau nama gabungan dari hasil sistem nilai

masyarakat yang berkaitan dengan model-model penggunaan hutan secara lestari.

Namun, dalam bahasa Indonesia agroforestry dikenal dengan sebutan wanatani

yang artinya melakukan pembudidayaan tanaman kehutanan dengan tanaman

pertanian pada suatu lahan.
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Berdasarkan pengertian agroforestry menurut beberapa pustaka, maka pengertian

mengenai agroforestry yang diterapkan dalam penelitian karbon tersimpan pada

kawasan sistem agroforestry mengacu pada pengertian agroforestry menurut

Hairiah (2003). Hal ini dikarenakan pengertian agroforestry yang dikemukakan

oleh Hairiah mengatakan bahwa tujuan dari penerapan sistem agroforestry pada

suatu kawasan adalah untuk menghasilkan penggunaan lahan yang optimal dan

berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan pengelolaan pada kawasan sistem

agroforestry di Register 39 Datar Setuju.

2.1.2 Sistem Agroforestry

Menurut Hairiah et al. (2003), agroforestry terdiri dari tiga komponen pokok,

yaitu kehutanan, pertanian, dan hewan/peternakan. Setiap komponen agroforestry

dapat berdiri sendiri pada suatu bentang lahan. Sistem agroforestry yang

dikemukakan oleh Huxley (1999), yaitu untuk menghasilkan keuntungan sosial,

ekonomi, dan lingkungan bagi semua pengguna lahan dengan adanya pengelolaan

pada lahan agroforestry yang dinamis secara ekologi.

Menurut Anggraeni (2002), agroforestry dikelompokkan menjadi dua sistem,

yaitu sistem agroforestry sederhana dan sistem agroforestry kompleks. Perbedaan

kedua sistem tersebut yaitu:

1. Sistem Agroforestry Sederhana

Sistem agroforestry sederhana merupakan perpaduan satu jenis tanaman tahunan

dengan satu atau beberapa jenis tanaman semusim. Jenis pohon yang ditanam

pada lahan tersebut merupakan tanaman-tanaman yang bernilai ekonomi tinggi
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seperti karet (Havea braziliansis), kelapa (Cocus nucefera), cengkeh (Syzygium

aromaticum), dan jati (Tectona grandis). Ada juga tanaman yang ditanam

merupakan tanaman yang bernilai ekonomi rendah seperti dadap (Eruthina sp.),

lamtoro (Leucaena leucocephala), kaliandra (Calliandra haematocephalla).

Tanaman semusim yang biasa ditanam yaitu padi, jagung, palawija, sayur mayur,

atau jenis tanaman lain seperti pisang (Musa paradisiaca), kopi (Coffea arabica),

dan kakao (Theoborma cacao).

2. Sistem Agroforestry Kompleks

Sistem agroforestry kompleks merupakan suatu sistem pertanian menetap yang

berisi banyak jenis tanaman (berbasis pohon) yang ditanam dan dirawat oleh

penduduk setempat dengan pola tanam dan ekosistem seperti kawasan hutan.

Sistem ini mencakup sejumlah besar komponen pepohonan, perdu, tanaman

semusim dan/atau rumput. Penampakan fisik dan dinamika didalamnya mirip

dengan ekosistem hutan alam baik primer maupun sekunder.

Sistem agroforestry kompleks ini dibedakan atas:

i. Pekarangan

Biasanya terletak di sekitar tempat tinggal dan luasannya hanya sekitar 0,1-0,3

hektar. Dengan demikian sistem ini lebih mudah dibedakan dengan hutan.

Contohnya: kebun talun dan karang tiri.

ii. Agroforestry kompleks

Merupakan hutan masif yang merupakan mosaik (gabungan) dari beberapa kebun

berukuran satu sampai dua hektar milik perorangan atau berkelompok yang
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letaknya jauh dari tempat tinggal bahkan terletak pada perbatasan dan biasanya

tidak dikelola secara intensif.

Contohnya: agroferestry atau kebun karet, agroforest atau kebun damar.

Penggunaan lahan di Provinsi Lampung yang menerapkan sistem tanaman

campuran  atau dikenal dengan sistem agroforestry bukanlah suatu hal yang baru.

Ada beberapa masyarakat yang telah menggarap lahannya dengan menggunakan

sistem agroforestry. Salah satu contohnya yaitu sistem agroforetry damar yang

termasuk ke dalam sistem agroforestry yang kompleks, pada pengelolaanya

mengombinasikan tanaman damar dengan tanaman jenis MPTs, palem-paleman

dan bambu di wilayah Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat (De Foresta, 2000).

Lokasi lain di Provinsi Lampung yang telah menerapkan sistem agroforestry yaitu

di Register 39 Resort Datar Setuju KPHL Batutegi yang mengombinasikan

tanaman kehutanan dan tanaman perkebunan/MPTs pada suatu kawasan.

Menurut Nair (1999) dalam Putri (2011), menyatakan bahwa dalam sistem

agroforestry terdapat tiga dasar komponen yang dikelola oleh penggunaan lahan.

Ketiga komponen tersebut diantaranya yaitu pohon atau tanaman berkayu yang

sifatnya semusim, tanaman pertanian (yang juga tanaman herba serta rerumputan

termasuk ke dalamnya), dan hewan.

Menurut sistem agroforestry yang telah dijelaskan, maka sistem agroforestry yang

paling sesuai dalam penelitian mengenai karbon tersimpan pada kawasan sistem

agroforestry di KPHL Batutegi yaitu sistem agroforestry sederhana. Hal ini karena

sistem agroforestry sederhana merupakan sistem agroforestry yang menerapkan

menanam jenis tanaman tahunan dan jenis tanaman semusim yang dikombinasi



12

pada suatu lahan. Di lokasi penelitian, tanaman tahunan yang ditanam seperti

tanaman MPTs, yaitu karet (Havea braziliansis), durian (Durio zibethinus), serta

nangka (Persea americana). Tanaman musiman yang ditanam seperti kopi

(Coffea arabica).

2.1.3 Ciri-Ciri Agroforestry

Beberapa ciri penting agroforestry yang dikemukakan oleh Hairiah (2003) yaitu

diantaranya:

1. Agroforestry biasanya tersusun dari dua jenis tanaman dan/atau hewan atau

lebih, yang mana minimal satu diantaranya merupakan tumbuhan berkayu

(pohon).

2. Sistem agroforestry selalu lebih dari satu tahun pengelolannya.

3. Adanya interaksi (baik aspek ekologi maupun ekonomi) antara tanaman

berkayu dengan tanaman tidak berkayu.

4. Agroforestry selalu memiliki dua macam produk atau lebih (multi product),

misalnya pada suatu lahan yang menerapkan sistem agroforestry yang dikelola

menghasilkan pakan ternak, kayu bakar, buah-buahan, serta obat-obatan.

5. Agroforestry minimal memiliki satu fungsi pelayanan jasa (service function),

misalnya sebagai pelindung angin, penaung, penyubur tanah, atau peneduh.

Dengan demikian, kawasan tersebut dapat dijadikan sebagai pusat

berkumpulnya masyarakat.
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Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Didik (2003) dalam Yuliadi (2012), ada

beberap ciri khas yang dimiliki oleh sistem agroforestry. Ciri yang dimaksud

yaitu:

a. Adanya dua kelompok tumbuhan sebagai komponen dari sistem agroforestry,

yaitu pepohonan atau tanaman tahunan dan tanaman semusim.

b. Adanya interaksi antara pepohonan dan tanaman semusim terhadap

penangkapan cahaya, penyerapaan air, serta penyerapan unsur hara.

c. Transfer silang antara pohon dengan tanaman.

d. Perbedaan perkembangan tanah.

e. Banyak macam keluaran.

Ada beberapa wujud agroforestry yang banyak diterapkan oleh masyarakat sekitar

yang sesuai dengan definisi serta ciri khas dari agroforetry yang telah dijelaskan.

Wujud agroforestry yang dimaksud yaitu (Putri, 2011):

i. Penggunaan dedaunan pohon yang dibudidayakan di lahan petani ataupun di

dalam kawasan hutan untuk pakan ternak.

ii. Penggembalaan ternak di bawah tegakan hutan yang ditanami rerumputan

sebagai pakan ternak.

iii.Penanaman pohon-pohon penambat nitrogen di suatu lahan, sehingga melalui

sistem perakaran dan daunnya dapat menambah nitrogen ke dalam tanah.

iv. Penanaman pohon-pohon di sekitar pekarangan atau lahan membentuk pagar

hidup.

Berdasarkan ciri-ciri agroforestry yang telah dijelaskan, maka ciri-ciri

agroforestry yang paling sesuai yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian
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karbon tersimpan di kawasan sistem agroforestry adalah ciri-ciri agroforestry

yang disampaikan oleh Hairiah (2003). Adapun kondisi di lokasi penelitian yaitu

sistem agroforestry yang dikelola tersusun lebih dari dua jenis tanaman (tanaman

pertanian dan tanaman kehutanan), sistem agroforestry di Register 39 Datar

Setuju dikelola sudah lebih dari lima tahun. Sistem agroforestry yang dikelola

masyarakat Register 39, memberikan manfaat ekonomi (sebagai mata pencharian

petani) dan memberikan manfaat ekologi (sistem penyangga kehidupan).

Tanaman kehutanan pada kawasan sistem agroforostry di lokasi penelitian,

dijadikan tanaman pembatas dan tanaman peneduh untuk tanaman intinya, dalam

hal ini tanaman intinya adalah tanaman yang memberikan manfaat ekonomi bagi

petani yang mengelola kawasan sistem agroforestry di Register 39 Datar Setuju.

2.1.4 Agroforestry sebagai Tempat Penyimpanan Karbon

Tanaman agroforestry dapat mengikat karbon dalam jumlah yang besar.

Agroforestry dapat digunakan untuk menghubungkan hutan yang mengalami

fragmentasi dan habitat kritis lainnya sebagai salah satu strategi manajemen

lanskap secara luas yang memungkinkan terjadinya migrasi spesies sebagai akibat

pertambahan populasi genetik dan sebagai respon atas perubahan iklim

(Tampubolon, 2011).

Sehubungan dengan perubahan iklim, sistem agroforestry diperkirakan memiliki

potensi yang tinggi dalam penyerapan karbon di atmosfer. Menurut Utami et al.

(2003), agroforestry adalah salah satu sistem pengelolaan lahan yang berfungsi

produktif dan protektif. Sistem agroforestry berkontribusi mengurangi
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peningkatan karbondioksida (CO2) atmosfer dan gas rumah kaca lainnya dengan

cara meningkatkan karbon dalam tanah dan mengurangi tekanan untuk

pembukaan lahan hutan, karbon yang berasal dari CO2 tersebut diambil oleh

tanaman dan disimpan dalam bentuk biomassa (Malau, 2012).

Peran agroforestry dalam mempertahankan cadangan karbon di daratan masih

lebih rendah dibandingkan dengan hutan alam, tetapi sistem ini dapat merupakan

suatu tawaran yang dapat memberikan harapan besar dalam meningkatkan

cadangan karbon pada lahan-lahan terdegradasi (Widianto et al., 2003). Hal yang

menyebabkan hutan alam memiliki cadangan karbon lebih besar dibandingkan

lahan agroforestry karena tanaman pada hutan alam merupakan pepohonan yang

memiliki biomassa yang tinggi, dibandingkan dengan tanaman semusim pada

lahan agroforestry. Banyaknya biomassa tergantung berdasarkan hasil yang

diperoleh saat melakukan fotosintesis (Lukito, 2013).

Menurut Tampubolon (2011), ada dua manfaat utama dari sistem agroforestry

yang telah diketahui. Kedua manfaat tersebut yaitu:

a. Mengatur penyimpanan karbon secara langsung di dalam pohon dan di dalam

tanah.

b. Sangat potensial untuk mengimbangi emisi gas rumah kaca akibat deforestasi

dan perladangan.

Perlu diketahui bahwa sistem agroforestry sederhana (tumpangsari pohon dan

tanaman pangan) dapat menimbun karbon dalam biomassa rata-rata sekitar 2,5

ton/ha/tahun (Hairiah, 2007). Kawasan sistem agroforestry yang diterapkan di
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Register 39 Datar Setuju ditanami tanaman jenis pertanian dan kehutanan yang

dihitung karbon tersimpannya. Dengan mengetahui besar karbon tersimpan pada

kawasan tersebut, maka dapat diketahui peran kawasan sistem agroforestry dalam

meradiasikan kembali sinar matahari yang diserap oleh vegetasi sebagai

gelombang panjang yang tidak mampu menembus lapisan gas rumah kaca di

atmosfer, sehingga kita dapat mengetahui jenis tanaman pertanian atau kehutanan

yang paling berperan dalam penyimpan karbon yang lebih besar pada lokasi

penelitian.

2.2 Biomassa

2.2.1 Definisi Biomassa

Biomassa merupakan total berat atau volume organisasi dalam suatu area atau

volume tertentu. Tampubolon (2011) mengatakan bahwa biomassa didefinisikan

sebagai jumlah total bahan organik hidup di atas tanah pada pohon termasuk di

dalamnya ranting, daun, cabang, batang utama, dan kulit yang dinyatakan dalam

berat kering oven dalam suatu area.

Menurut Sutaryo (2009), biomassa didefinisikan sebagai keseluruhan materi yang

berasal dari makhluk hidup, termasuk bahan organik baik yang hidup maupun

yang mati, baik yang ada di atas permukaan tanah maupun yang berada di bawah

permukaan tanah, seperti pohon, hasil panen, rumput, serasah, akar, hewan, serta

sisa kotoran hewan. Berbeda dengan yang dikatakan oleh Sobirin (2010), yang

mengatakan bahwa biomassa merupakan hasil dari proses fotosintesis meliputi

semua bahan tanaman atau bahan organik yang merupakan produk fotosintesis
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meliputi semua bahan tanaman yang berasal dari hasil fotosintesis, serapan unsur

hara, dan air yang diolah melalui proses biosintesis oleh suatu pohon.

Selain biomassa, produk lain dari hasil proses fotosintesis adalah oksigen. Dalam

produksi oksigen, vegetasi pada suatu lahan memiliki peran yang sangat berguna

untuk proses respirasi makhluk hidup lainnya dan juga untuk mengurangi

keberadaan gas karbondioksida yang semakin banyak di udara akibat kendaraan

bermotor ataupun industri tertentu (Irwan, 2005).

2.2.2 Perhitungan Biomassa Hutan

Menurut Sutaryo (2009), terdapat empat cara utama untuk menghitung biomassa.

Keempat cara tersebut yaitu:

1. Sampling dengan pemanenan (destructive sampling) secara in situ

Metode ini dilaksanakan dengan memanen seluruh bagian tumbuhan termasuk

akarnya, mengeringkannya, dan menimbang berat biomassanya. Pengukuran

dengan metode ini, untuk menghitung biomassa hutan dapat dilakukan dengan

mengulang beberapa area sampel atau untuk melakukan ekstrapolasi untuk area

yang lebih luas dengan menggunakan persamaan allometrik. Meskipun metode ini

terhitung akurat untuk menghitung biomassa dalam suatu areal yang tidak terlalu

luas, namun metode ini terhitung mahal dan sangat memakan waktu yang lama.
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2. Sampling tanpa pemanenan (non-destructive sampling) dengan data pendataan

hutan secara in situ

Metode ini merupakan cara sampling dengan melakukan pengukuran tanpa

melakukan pemanenan. Metode ini dilakukan dengan mengukur tinggi atau

diameter pohon dan menggunakan persamaan allometrik untuk mengetahui berapa

besar kandungan biomassanya.

3. Pendugaan melalui penginderaan jauh

Penggunaan teknologi penginderaan jauh umumnya tidak dianjurkan terutama

untuk proyek-proyek yang berskala kecil. Kendala utamanya adalah karena

penggunaan melalui penginderaan jauh umumnya relatif mahal dan secara teknis

membutuhkan keahlian tertentu atau ahlinya. Metode ini juga kurang efektif jika

digunakan pada daerah aliran sungai, pedesaan atau lahan agroforestry yang

merupakan mosaik dari berbagai penggunaan lahan dengan petak yang berukuran

relatif kecil. Biasanya hasil penginderaan jauh yang didapat dengan resolusi

sedang mungkin sangat bermanfaat untuk membagi area proyek menjadi kelas-

kelas vegetasi yang relatif homogen. Hasil pembagian kelas ini menjadi panduan

untuk proses survey dan pengambilan data lapangan. Untuk mendapatkan estimasi

biomassa dengan tingkat keakuratan yang baik memerlukan hasil penginderaan

jauh dengan resolusi yang tinggi, tetapi hal ini akan membutuhkan biaya yang

relatif mahal dalam penggunaannya.

4. Pembuatan model

Model digunakan untuk menghitung estimassi biomassa dengan frekuensi dan

intensitas pengamat in situ atau penginderaan jauh yang terbatas. Umumnya,
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model empiris ini didasarkan pada jaringan dari sampel plot yang diukur berulang,

yang mempunyai estimassi biomassa yang sudah menyatu atau melalui persamaan

allometrik yang mengonversi volume menjadi biomassa.

Menurut Hilmi et al. (2002), berat jenis biomassa hutan akan memberikan dugaan

sumber karbon di vegetasi hutan. Hal ini dikarenakan 50% dari biomassa adalah

karbon. Selain itu juga vegetasi akan memberikan serasah batang, serasah cabang,

akar kasar, dan akar halus yang melalui proses penguraiannya akan mengeluarkan

karbon yang secara langsung ke udara melalui proses penggunaan bahan bakar

kayu.

Biomassa tumbuhan bertambah karena tumbuhan menyerap karbondioksida dari

udara dan mengubah zat tersebut menjadi bahan organik melalui proses

fotosintesis. Laju pengikatan biomassa disebut produktivitas primer bruto yang

bergantung pada luas daun yang terkena sinar matahari, intensitas penyinaran,

suhu, dan ciri-ciri jenis tumbuhan (Rahma, 2008). Sisa dari hasil respirasi disebut

produktivitas primer bersih. Yang dimaksud dengan produktivitas primer bersih

adalah nilai total energi yang disimpan per unit luas per satuan waktu tertentu

(Siringoringo, 2004).

Menurut Hairiah dan Rahayu (2007), tumbuhan memerlukan sinar matahari dan

karbondioksida yang diserap oleh udara. Tumbuhan juga memerlukan air dan

unsur hara lainnya yang diserap dari dalam tanah untuk keberlanjutan hidup

tumbuhan tersebut. Saat tumbuhan melakukan proses fotosintesis, karbondioksida
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di udara diikat oleh tumbuhan dan diubahnya menjadi karbohidrat yang

selanjutnya disebarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan.

Penelitian mengenai perhitungan biomassa hutan menggunakan metode sampling

dengan pemanenan (destructive) dan metode sampling dengan cara pengumpulan

(non-destsructive). Penggunaan metode tersebut dikarenakan biomassa yang

dihitung meliputi biomassa pohon dan nekromassa yang didapat dengan

menggunakan metode tanpa pemanenan. Biomassa serasah didapat dengan

menggunakan metode pengumpulan serasah yang dimasukkan ke dalam kantong

yang telah disiapkan untuk diketahui berat basah total biomassa serasah pada

masing-masing petak contoh dalam penelitian (Sutaryo, 2009).

2.3 Karbon

2.3.1 Pengertian Karbon

Definisi yang dimaksud dengan karbon yaitu bahan penyusun dasar semua

senyawa organik. Pergerakannya dalam suatu ekosistem bersamaan dengan

pergerakan energi melalui zat kimia lain seperti karbohidrat yang dihasilkan

selama proses fotosintesis dan karbondioksida yang dibebaskan bersamaan

dengan energi selama melakukan respirasi. Dalam siklus karbon, proses timbal

balik fotosintesis dan respirasi seluler menyediakan suatu hubungan antara

lingkungan atmosfer dan lingkungan terestrial. Tumbuhan mendapatkan karbon

dalam bentuk CO2 dari atmosfer melalui stomata daunnya dan

menggabungkannya ke dalam bahan organik biomassanya sendiri melalui proses

fotosintesis. Sejumlah bahan organik tersebut kemudian menjadi sumber karbon
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bagi konsumen. Respirasi oleh semua organisme mengembalikan CO2 ke atmosfer

(Sutaryo, 2009).

Karbon merupakan bahan dasar penyusun senyawa organik. Di dalam organisme

hidup terdapat 18% karbon. Kemampuan saling mengikat pada atom-atom karbon

(C) merupakan dasar bagi keragaman molekul dan ukuran molekul yang sangat

diperlukan dalam kehidupan. Selain terdapat dalam bahan organik, karbon juga

ditemukan dalam senyawa anorganik, yaitu gas karbondioksida (CO2) dan batuan

karbonat (batu kapur dan koral) dalam bentuk kalsium karbonat (CaCO3).

Organisme autotrof (tumbuhan) menangkap karbondioksida dan mengubahnya

menjadi karbohidrat, protein, lipid, dan senyawa organik lainnya. Bahan organik

yang dihasilkan tumbuhan ini merupakan sumber karbon bagi hewan dan

konsumen lainnya (Widayati, 2009).

Sumber karbon (Carbon Pool) dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu

biomasa hidup, bahan organik mati, dan karbon tanah (Ginoga, 2010). Biomasa

hidup dipilih menjadi dua bagian yaitu Biomasa Atas Permukaan (BAP) dan

Biomasa Bawah Permukaan (BBP). Bahan organik mati dikelompokkan menjadi

dua, yaitu kayu mati dan serasah. Secara keseluruhan IPCC menetapkan 5 (lima)

sumber karbon hutan yang perlu dihitung dalam upaya penurunan emisi akibat

perubahan tutupan lahan.
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Menurut Sutaryo (2009), dalam inventarisasi karbon hutan setidaknya ada empat

penghasil karbon. Keempat penghasil karbon yang dimaksud diantaranya sebagai

berikut:

1. Biomassa Atas Permukaan

Biomassa atas permukaan adalah suatu material hidup atas permukaan termasuk

bagian dari kantong karbon ini adalah batang, tunggul, cabang, kulit kayu, biji,

daun dari vegetasi baik dari strata pohon maupun dari strata tumbuhan di bawah

lantai.

2. Biomassa Bawah Permukaan

Biomassa bawah permukaan adalah semua biomassa dari akar tumbuhan yang

hidup. Pengertian akar ini berlaku hingga ukuran diameter tertentu yang

ditetapkan. Hal ini dilakukan sebab akar tumbuhan dengan diameter yang lebih

kecil dari ketentuan cenderung sulit untuk dibedakan dengan bahan organik tanah

dan serasah.

3. Bahan Organik Mati

Bahan organik mati meliputi kayu mati dan serasah. Serasah dinyatakan sebagai

semua bahan organik mati dengan diameter yang lebih kecil dari diameter yang

telah ditetapkan dengan berbagai tingkat dekomposisi yang terletak di permukaan

tanah. Kayu mati adalah semua bahan organik mati yang tidak tercakup dalam

serasah, baik yang masih tegak berdiri maupun yang telah roboh/tumbang di

tanah, akar mati, dan tanggul dengan diameter lebih besar dari diameter yang telah

ditetapkan.
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4. Karbon Organik Tanah

Bagian yang mencakup karbon organik tanah yaitu karbon pada tanah mineral dan

tanah organik yang termasuk gambut di dalamnya.

Menurut Hairiah dan Rahayu (2007), pada ekosistem daratan karbon tersimpan

dalam bentuk tiga komponen pokok, yaitu:

a. Biomassa

Biomassa adalah massa dari bagian vegetasi yang masih hidup seperti tajuk

pohon, tumbuhan bawah atau gulma, dan tanaman semusim pada suatu bentang

lahan. Biomassa yang dihitung biasanya terdiri dari biomassa atas permukaan

(pohon, nekromassa, dan serasah) serta biomassa bawah permukaan (tanah dan

akar).

b. Nekromassa (pohon mati)

Nekromassa adalah massa dari bagian pohon yang telah mati baik yang masih

tegak di lahan atau telah tumbang/tergeletak di permukaan tanah, tonggak atau

ranting, dan daun-daun gugur (serasah) yang belum terlapuk. Nekromassa masih

menyimpan karbon dalam bentuk biomassa.

c. Bahan Organik Tanah

Bahan organik tanah adalah sisa makhluk hidup (tanaman, hewan, dan manusia)

yang telah mengalami pelapukan baik sebagian maupun seluruhnya dan telah

menjadi bagian dari tanah. Bahan organik tanah biasanya memiliki ukuran

partikel sebesar <2 mm.
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Menurut Hairiah et al. (2001) ada tiga sumber utama pemasok karbon ke dalam

tanah, yaitu:

i. Tajuk tanaman pohon dan tanaman semusim yang masuk sebagai serasah dan

sisa panen.

ii. Akar tanaman melalui akar-akar yang mati, ujung-ujung akar, eksudasi akar,

dan respirasi akar.

iii. Biota.

2.3.2 Siklus Karbon

Siklus karbon adalah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan

bagaimana karbon di lingkungan mengalir di antara makhluk hidup, materi

anorganik, dan atmosfer. Lintasan karbon berikut yang seperti siklus melalui

udara, bumi, tanaman, hewan, dan bahan bakar fosil secara harfiah

mendefinisikan kehidupan seperti yang kita kenal (Sridianti, 2014). Pada dasarnya

siklus karbon adalah proses dua langkah yang melibatkan respirasi dan

fotosintesis.

Secara ringkas, daur karbon merupakan salah satu siklus biogeokimia di mana

terjadi pertukaran atau perpindahan karbon antara bidang-bidang biosfer, geosfer,

hidrosfer, dan atmosfer (Chimmey, 2012). Sesuai dengan pengertiannya, ada

empat tempat keberadaan untuk karbon, yaitu diantaranya biosfer (di dalam

makhluk hidup), geosfer (di dalam bumi), hidrosfer (di air), dan atmosfer (di

udara). Siklus karbon terjadi di daratan dan perairan, tidak ada perbedaan yang

signifikan karena tempat yang berbeda tersebut.
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Siklus karbon adalah permukaan karbon antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan

atmosfer bumi (Sobirin, 2010). Dalam siklus ini terdapat empat reservoir karbon

utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Reservoir yang dimaksud adalah

atmosfer, biosfer teresterial (biasanya seperti material non hayati organik seperti

karbon tanah), lautan (termasuk di dalamnya karbon anorganik terlarut dari biota

laut hayati dan biota non hayati), dan sedimen (termasuk di dalamnya bahan bakar

fosil). Secara alami karbon banyak tersimpan di bumi (darat dan laut) dari pada di

atmosfer.

2.4 Titik Impas

Menurut Sofyan (2008), dalam ilmu ekonomi yang dimaksud titik impas atau

yang dikenal dengan break event point adalah suatu keadaan dimana dalam suatu

operasi perusahaan tidak mendapat untung maupun rugi/impas (penghasilan =

total biaya). Analisa titik impas adalah suatu teknik analisa untuk mempelajari

hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume aktivitas

(Sorongan dan Nangoi, 2014).

Analisis titik impas dalam ilmu silvikultur pada vegetasi tanaman digunakan

untuk mengetahui pertumbuhan pada setiap vegetasi tanaman, sehingga diketahui

keuntungan yang didapat pengelola kawasan sistem agroforestry pada tanaman

yang dikelolanya (Elias, 2002). Masalah titik impas baru akan muncul dalam

suatu kawasan apabila kawasan tersebut mempunyai vegetasi pepohonan yang

tidak berhenti pertumbuhannya. Menurut Dipodiningrat (1990) mengatakan

bahwa pertumbuhan pohon yang telah mencapai pertumbuhan optimal, dapat
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dilakukan penebangan, sehingga dalam hal ini dapat diketahui bahwa setiap

pohon yang telah mencapai pada titik pertumbuhan optimal (dikatakan tidak

mengalami pertumbuhan lagi) dapat dilakukan penebangan walaupun pohon

tersebut berada pada kawasan hutan lindung.


