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III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Pekon Gunung Kemala Krui Kabupaten Lampung Barat.

Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Mei sampai dengan Juni 2013.

B. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tegakan damar mata kucing

(Shorea javanica) di Pekon Gunung Kemala. Alat yang digunakan dalam

penelitian meliputi alat tulis, kalkulator, kamera, kompas, golok, pita ukur, tali

plastik, tally sheet.

C. Batasan Penelitian

Adapun batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Potensi karbon adalah kemampuan menyimpan karbon pada suatu tegakan

b. Tegakan adalah komunitas tumbuhan (pohon) pada area tertentu.

c. Biomassa adalah massa dari bagian pohon yang masih hidup. Semakin

meningkatnya umur suatu pohon maka semakin besar potensi karbon yang

disimpan. Untuk mengetahui potensi karbon tersimpan dalam jumlah karbon

yang disimpan dalam biomassa pada suatu lahan dapat menggambarkan

banyaknya CO2 di atmosfer yang diserap oleh pohon.
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d. Tegakan damar mata kucing (Shorea javanica) yang di ukur berdiameter

>30cm

D. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer berupa data yang diperoleh langsung dari sumber data, data primer

meliputi: Data biomassa yaitu nama daerah untuk pohon yang ditemukan didalam

petak ukur, diameter batang setinggi dada (Hairiah, 2011).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari instansi pemerintah daerah

meliputi: keadaan umum lokasi penelitian dan data target penurunan emisi Gas

Rumah Kaca (GRK) dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Provinsi Lampung serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang

akan diteliti.

E. Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data

sekunder yang digunakan berupa literatur dan dijadikan pendukung dalam analisis

data secara menyeluruh. Data primer diambil dengan melakukan pengukuran

petak ukur berukuran 50 m x 50 m sebanyak 20 buah petak ukur. Pengukuran

diameter pohon pada petak ukur dilakukan terhadap pohon yang diameternya 30

cm keatas hal ini didukung dengan pernyataan Hairiah dan Rahayu (2007) yang

mengatakan untuk lokasi hutan dengan luasan yang tidak ditentukan asalkan

kondisi vegetasi seragam, di kawasan Pekon Gunung Kemala sudah mewakili,
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karena keragaman vegetasi,kontur yang sama sehingga jumlah petak mewakili

keseluruhan populasi.

Langkah awal untuk melakukan penghitungan potensi karbon di Pekon Gunung

Kemala Krui Kabupaten Lampung Barat adalah dengan menentukan data

biomassa setelah itu melakukan peletakan petak ukur.

1. Data Biomassa

Petak ukur yang digunakan yaitu berukuran 50 m x 50 m, dengan ukuran diameter

>30 cm sebanyak 20 petak ukur. Kemudian penghitungan biomassa pohon

dilakukan dengan metode sampling tanpa pemanenan (Non-destruktif).

2. Peletakan Petak Ukur

50M

100M

50 m

Gambar 2. Petak ukur pengambilan data biomassa

F. Analisis Data

1. Pendugaan Biomassa

Berdasarkan tujuan penelitian untuk mengetahui besar serapan karbon pada

tegakan damar mata kucing (Shorea javanica), hasil pengukuran diameter pohon

dianalisa dengan menggunakan metode non-destruktif rumus persamaan

allometrik yang telah ada, bagian batang dalam pohon damar memiliki proporsi
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besar. Kadar karbon pohon damar juga menunjukan proporsi karbon yang

terbesar pada bagian batang dibandingkan bagian lain (cabang, ranting, daun, dan

kulit).

Model Persamaan allometrik yang digunakan oleh Ketterings., dkk (2001) adalah:

B = 0,11*ρ*(D)2,62

Dimana :

B = biomassa (kg/pohon)
D = diameter  setinggi dada  (cm)
ρ = massa jenis pohon (kg/m3)

Total Biomasa Pohon (kg) =  BK1 + BK2 + ........ + BKn

Pengolahan data biomassa pohon,

Luas Plot Pohon =   50 m x 50 m =  2500m2

Biomassa per satuan luas (ton/ha) =  Total Biomasa (Kg)
Luas Area (m2)

Untuk standar internasional, satuan masa dinyatakan dalam ton = Mg (megagram)

= 106 gr.

2. Potensi Penyerapan Karbon

Karbon diduga melalui biomassa yaitu dengan mengkonversi setengah dari jumlah

biomassa, karena hampir 50% dari biomassa pada vegetasi hutan tersusun atas

unsur karbon (Brown 1997) yaitu dengan menggunakan rumus:

C = Yn x 0,5

Keterangan :C = karbon (ton/ha)
Yn = biomassa tegakan (ton/ha)
0,5 = faktor konversi untuk pendugaan karbon
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3. Pendugaan Hubungan dan Pengaruh Biomassa dan Karbon

Pendugaan hubungan dan pengaruh biomassa dan karbon menggunakan program

SPSS, data yang digunakan untuk membuat persamaan adalah biomassa dan

kandungan karbon dan peubah bebas (kerapatan dan diameter).  Persamaan yang

digunakan tersebut digunakan untuk menduga hubungan dan pengaruh antara

biomassa dan karbon dengan kerapatan dan diameter pohon pada tegakan damar

mata kucing.

Data yang diperoleh kemudian dikorelasikan antara biomassa dan serapan  karbon

dengan kerapatan dan diameter serta nilai (R2) dianalisis dengan menggunakan

uji regresi linear berganda. Besarnya taraf nyata yang ditetapkan dalam pengujian

adalah 5%.

.


