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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Produksi Singkong di Provinsi Lampung  

 

 

Singkong merupakan komoditi pertanian yang utama di Provinsi Lampung.  

Produksi singkong dalam jumlah ton di Provinsi Lampung tahun 2008 – 2013 

mencapai 8.329.201 ton singkong, disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.  Produksi singkong Provinsi Lampung Tahun 2008 – 2013  

Produksi Singkong per Tahun Luas Panen (Ha) Singkong (ton) 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

318.969 

309.047 

346.217 

368.096 

324.749 

318.107 

7.721.882 ton 

7.569.178 ton 

8.637.594 ton 

9.193.676 ton 

8.387.351 ton 

8.329.201 ton 

Sumber :  BPS Provinsi Lampung (2014) 

 

 

Produksi singkong yang sangat tinggi ini telah mendorong berdirinya lebih dari 70 

industri tapioka yang tersebar di seluruh daerah di Provinsi Lampung dengan 

skala produksi yang beragam salah satunya adalah Industri Tapioka Rakyat 

(ITTARA).  Menurut Kurniarto (2006) dalam Aprizal (2011), perkembangan 

industri tapioka memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat, dampak 

tersebut dapat bersifat positif maupun negatif.  Dampak positif yaitu membawa 

penyerapan tenaga kerja dan sebagai penggerak perekonomian daerah sekitar, 

sedangkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan antara lain adalah dampak 

limbah terhadap lingkungan yang cukup besar. 
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2.2 Proses Pengolahan Tapioka di ITTARA 

 

 

Provinsi Lampung memiliki banyak industri tapioka yang tersebar diberbagai 

daerah, bahan baku yang digunakan adalah singkong yang diperoleh dari petani 

dan perkebunan inti yang dimiliki oleh industri.  Proses produksi tepung tapioka 

dimulai dari proses penerimaan bahan baku, pencucian, pengelupasan kulit, 

pemarutan, penyaringan, pengendapan, penggilingan, pengeringan, pengayakan, 

pengemasan, dan penggudangan.  Singkong sebagai bahan baku melalui proses 

pengelupasan kulit dan pencucian yang bertujuan untuk membersihkan kotoran 

seperti tanah, pasir dan kulit singkong.  Proses selanjutnya yaitu pemarutan yang 

bertujuan untuk menghancurkan dinding sel singkong dan menghasilkan pati yang 

selanjutnya akan dilakukan proses pengekstraksian atau penyaringan bertujuan 

untuk memisahkan antara cairan yang mengandung pati dengan ampas. 

 

Tahap pengekstraksian menghasilkan ampas yang disebut dengan onggok dengan 

jumlah relatif banyak.  Cairan yang mengandung pati diendapkan pada bak-bak 

penampung selama kurun waktu tertentu, kemudian endapan pati diambil dan 

dilakukan penggilingan untuk menghaluskan pati dan memperluas permukaan 

agar pada proses pengeringan penguapan berjalan secara merata, hal ini bertujuan 

untuk menurunkan kadar air tapioka basah menjadi tepung tapioka yang memiliki 

kadar air sekitar 12,5% kemudain dilanjutkan dengan proses penyayakan.  Produk 

yang dihasilkan dari proses pengayakan berupa tepung halus yang kemudian akan 

dilakukan tahapan akhir proses yaitu pengemasan dengan menggunakan karung 

yang terbuat dari nilon (Prayati, 2005). 
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Proses pengolahan tepung tapioka dibutuhkan air bersih sekitar 5 m
3
/ton 

singkong.  Air bersih tersebut digunakan pada semua proses produksi tepung 

tapioka baik proses pemarutan, ekstraksi, pemisahan, dan penurunan kadar air.  

Selain untuk kelancaran proses produksi air bersih ini juga digunakan sebagai 

pembersihan alat produksi, sehingga dapat dikatakan air limbah yang dihasilkan 

berasal dari proses pencucuian, pembersihan alat produksi, lantai pabrik, serta dari 

proses pengolahan tepung tapioka (Paryati, 2005).  Proses pengolahan tepung 

tapioka di industri skala kecil pada umumnya disajikan pada Gambar 2. 

 

2.3 Air Limbah Tapioka  

 
 

Singkong diolah menjadi tapioka menghasilkan air limbah yang berasal dari 

beberapa sumber antara lain berasal dari pencucian singkong, air buangan, 

pencucian alat dan separator.  Menurut Hasanudin, (2006) dalam Adnan, (2009) 

berdasarkan neraca massa proses produksi tapioka terlihat bahwa air limbah yang 

dihasilkan dalam jumlah yang relatif besar yaitu ± 20 m
3
/ton tapioka atau 5 m

3
/ton 

singkong yang terdiri dari air proses dan air yang terkandung dalam bahan baku.  

Berdasarkan karakteristik air limbah industri tapioka skala besar yang mempunyai 

konsentrasi COD sekitar 18.000 - 25.000 mg/L, diketahui bahwa pengolahan 1 ton 

singkong menjadi tapioka menghasilkan air limbah dengan jumlah COD sekitar 

72 – 125 kg. 
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Gambar 2 : Diagram alir proses pengolahan tepung tapioka di skala kecil 

Sumber : Bapedal (1996) dalam Suroso (2011) 

 

 

Jumlah yang sangat besar dan berpotensi akan menimbulkan pencemaran 

lingkungan bila tidak dilakukan pengelolaan air limbah secara tepat.  Air 

merupakan bahan pembantu utama dalam proses produksi tapioka, yang sampai 

saat ini pemakaiannya terus dikaji agar terjadi efisiensi penggunaan air. 
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2.4 Karakteristik Air Limbah Industri Tapioka 

 

 

Industri tapioka menghasilkan air limbah selama proses produksi berjalan, air 

limbah yang dihasilkan bersumber dari pencucian singkong, pencucian alat dan 

hasil pengendapan pati.  Kualitas air limbah industri tapioka diukur dari 

konsentrasi padatan tersuspensi, pH, COD, dan BOD.  Baku mutu standar air 

limbah industri tapioka terdapat didalam Peraturan Gubernur Provinsi Lampung 

nomor 7 tahun 2010.  Baku mutu unutk air limbah industri tapioka disajikan pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Baku mutu air limbah industri tapioka. 

 

Parameter Kadar Maksimum 

BOD5 150 mg/L 

COD 300 mg/L 

TSS 100 mg/L 

Sianida 0,3 mg/L 

pH 6,0 – 9,0 

Debit Limbah Maksimum 30m
3  

per ton produk 

 

Sumber :  Peraturan Gubernur Provinsi Lampung nomor 7 tahun 2010 

2.4.1. Biochemical Oxygen Demand (BOD) 

 

Biochemical Oxygen Demand adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh 

aktivitas mikroba untuk mengurai zat-zat organik secara biologis di dalam air 

limbah melalui proses oksidasi biogas, biasanya dihitung selama periode 5 hari 

sampai dengan 20 hari dengan suhu 20ᴼC.  Air limbah industri tapioka 

mengandung zat organik yang terdiri dari pati, protein, sedikit lemak dan minyak 

serta zat organik lainnya yang ditandai dengan banyaknya zat-zat terapung dan 

menggumpal.  Jumlah zat terlarut dalam air limbah dapat diketahui dengan 
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melihat nilai BOD, semakin tinggi nilai  BOD semakin tinggi tingkat pencemaran 

pada air limbah tersebut.  Menurut Sofyan dkk. (1994) air limbah tapioka 

memiliki nilai BOD berkisar 5.000 - 20.000 mg/L.  Angka BOD dinyatakan 

dalam satuan mg/L atau ppm (part per million) dan biasanya pula dinyatakan 

dalam bentuk beban yaitu gram atau kilogram per satuan waktu. 

2.4.2 Chemical Oxygen Demand (COD) 

 

Chemical Oxygen Demand adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk 

mengoksidasi bahan atau zat organik yang dapat teroksidasi oleh senyawa 

oksidator.  Zat tersebut dapat dioksidasi oleh bahan kimia kalium dikromat 

(K2Cr2O7) sebagai oxidizing agent dalam asam, misalnya sulfat, nitrit kadar tinggi, 

dan zat-zat reduktor lainnya.  Nilai COD merupakan parameter yang digunakan 

untuk menentukan jumlah bahan organik yang ada di dalam air limbah.  Bahan 

organik tersebut dapat berupa biodegradasi dan non biodegradasi dalam air 

limbah.  Nilai COD biasanya dua atau tiga kali lipat melebihi nilai BOD. Kisaran 

angka COD adalah 7.000 - 30.000 mg/L (Prayitno, 2008). 

 

2.4.3 Total Solid (TS) 

Total solid adalah bahan yang tertinggal sebagai residu pada penguapan dan 

pengeringan pada suhu 103 - 105ᴼC.  Total solid terdiri atas bahan terlarut 

(dissolved solid) dan tidak terlarut (suspended solid) yang ada di dalam air limbah.  

Tingginya padatan tersuspensi dalam ukuran koloid sampai dispersi kasar di 

dalam air menyebabkan penurunan kualitas terhadap air tersebut, dan padatan 

tersuspensi akan mempengaruhi kekeruhan air dan warna air.  Menurut Sutrisno 

dan Suciastuti (1991), dalam Vegantara (2009).  Pengukuran total solid cara 
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pengeringan sampel pada temperatur dan waktu tertentu kemudian perbandingan 

berat sampel awal sebelum dan sesudah proses pengeringan menunjukan 

konsentrasi solid dalam air. 

2.4.4 Asam Sianida (HCN) 

Industri tapioka juga menggunakan singkong beracun sebagai bahan baku karena 

harganya yang murah.  Singkong beracun merupakan jenis singkong yang banyak 

mengandung sianida.  Singkong mengandung senyawa sianogenik linamarin, 

senyawa ini jika terhidrolisis akan menjadi glukosa, aseton, dan asam sianida, 

(Sosrosoedirdjo, 1993).  Terjadinya kontak dengan udara (O2), HCN akan mudah 

terhidrolisa oleh sebab itu kandungan sianida bukan penyebab utama timbulnya 

pencemaran.  Menurut Barana dan Cereda (2000) dalam Aprizal (2011), limbah 

cair industri tapioka memiliki kandungan sianida sebanyak 33,59 ppm. 

2.4.5 Derajat Keasaman (pH) 

Derajat Keasaman merupakan suatu nilai yang menunjukan tingkat keasaman atau 

alkalinitas dari air limbah tapioka.  Penurunan pH menunjukan bahwa di dalam air 

limbah tapioka tersebut telah terjadi aktifitas jasad renik yang mendegradasi 

bahan organik yang mudah terurai menjadi asam-asam.  Air limbah tapioka yang 

masih segar mempunyai pH 6 – 6,5 dan akan turun menjadi sekitar 4 (Prayitno, 

2008).  Kecepatan perkembangan organisme merosot sangat pesat pada pH di 

bawah 6 dan diatas 8.  Konsentrasi ion hidrogen adalah ukuran kualitas dari air 

maupun air limbah. Air limbah dengan konsentrasi air limbah yang tidak netral 

akan menyulitkan proses biologis, sehingga mengganggu proses penjernihannya, 

nilai pH yang baik bagi air limbah dan air minum adalah netral (Vegantara, 2009). 
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2.5  Pengolahan Air Limbah Tapioka Secara Anaerobik Menjadi Biogas 

Proses pengolahan anaerobik adalah proses penguraian senyawa-senyawa organik 

yang terkandung dalam air limbah oleh mikroorganisme menjadi gas metana 

(CH4) dan karbon dioksida (CO2) serta biogas sebagai produk akhir dalam kondisi 

tanpa menggunakan oksigen.  Air limbah yang memiliki kandungan bahan-bahan 

organik dengan konsentrasi tinggi merupakan limbah yang sesuai untuk diproses 

dalam sistem fermentasi anaerobik.  Menurut Maryanti (2011), komposisi biogas 

terdiri atas metana (CH4) sebesar 55-75%, karbon dioksida (CO2) berkisar 25-

45%, nitrogen (N2) berkisar 0-0,3%, dan hidrogen sulfida (H2S) berkisar 0-3,5%, 

dan oksigen (O2) berkisar 0,1-0,5%.  Pembentukan gas metana melalui 

metabolisme anaerobik merupakan proses bertahap dengan tiga tahap utama yaitu 

hidrolisis, asidogenesis, dan metanogenesis Gambar 3. 

Tahap awal fermentasi pembentukan gas metan akan terjadi perombakan senyawa 

organik kompleks  berupa polimer seperti lipida, polisakarida dan protein menjadi 

senyawa yang lebih sederhana berupa monomernya yaitu asam lemak, gliserin, 

mono dan disakarida serta asam amino yang akan dihidrolisis oleh bakteri 

hidrolitik di dalam air limbah dengan melibatkan enzim ekstra seluler seperti 

sellulase, protease, 
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    Hydrolisis  Hydrolitic Bacteria 

 

    Acidogenesis  Acidogenic Bacteria 

 

Hydrogenogenesis 

H2 – dihasilkan dari bakteri 

Methanogenesis  Acetogenic 

 

        Bakteri Metanogenik 

 

 

Gambar 3.  Tahapan proses fermentasi pembentukan metana. 

Sumber :  Hasanudin dkk. (2012) dalam Indraningtyas (2013) 

 

 

dan lipase.  Tahap kedua melibatkan bakteri asidogenik untuk mendegradasi 

komponen yang telah dihasilkan pada tahap pertama menjadi hasil antara seperti 

asam lemak volatil, alkohol, asam laktat, senyawa mineral seperti karbondioksida 

(CO2), hidrogen (H2), amoniak (NH3) dan hidrogen sulfida (H2S).  Tahap ketiga 

merupakan metanogenesisi yang melibatkan bakteri perombak hasil antara 

menjadi produk akhir berupa metana dan karbondioksida.  Bakteri metanogenik 

pada dasarnya tidak dapat merombak alkohol selain methanol dan asam organik 

Bahan organik tak larut dan Bahan Organik 

kompleks terlarut 

Bahan organik sederhana terlarut 

Asam Volatile 

dan produk lain 

Asam format, 

asam asetat, CO2 

dan H2 

CH4 dan CO2 
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selain asam asetat dan asam format sehingga diperlukan bakteri asidogenik 

sebagai penghasil hidrogen untuk membentuk metanol dan asam asetat dari 

alkohol dan asam organik lain.  Metana dihasilkan dari asetat atau dari reduksi 

karbondioksida oleh bakteri asetotropik dan hidrogenotropik dengan 

menggunakan hidrogen. 

 

Menurut Hasanudin (1993) dalam Indraningtyas (2013) keberhasilan proses 

pembentukan gas metana dapat dipengaruhi dari beberapa faktor yaitu laju 

pembebanan air limbah, konsentrasi mikroorganisme di dalam bioreaktor, 

keberhasilan kontak antara mikroorganisme dengan bahan organik dalam air 

limbah, serta kondisi proses fermentasi seperti pH dan temperatur.  Menururt 

Omer dan Fadalla (2003) dalam Indraningtyas (2013), kondisi optimal dalam 

proses pembentukan biogas dapat dicapai dengan suhu 30 - 35ᴼC, pH 6,8-7,5, 

rasio karbon terhadap nitrogen (C/N ratio) 20-30, kadar padatan 7 - 9% dan waktu 

tinggal hidraulik 20-40 hari. 

 

2.6 Potensi Pemanfaatan Biogas Sebagai Energi Alternatif 

 

Biogas yang dihasilkan dari proses fermentasi secara anaerobik dengan bantuan 

aktivitas mikroba anaerobik dari bahan-bahan organik di antaranya limbah rumah 

tangga, limbah industri, dan kotoran hewan memiliki potensi yang besar untuk 

dimanfaatkan sebagai energi alternatif terbarukan.  Biogas yang dihasilkan tidak 

memiliki warna, tidak berbau dan bersifat flammable (mudah terbakar).  Sifat 

biogas yaitu 20% lebih ringan dari udara dan memiliki suhu pembakaran antara 

650ºC sampai dengan 750ºC, yang apabila dibakar akan menghasilkan nyala api 
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biru seperti gas LPG.  Nilai Kalor gas metana adalah 20 MJ/m³ dengan efisiensi 

pembakaran 60% pada konvesional kompor biogas, (Widodo dkk., 2006). 

 

Biogas dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembangkit listrik, pemanas ruangan, 

memasak, dan pemanas air. Jika dikompresi, biogas dapat menggantikan gas alam 

terkompresi yang digunakan sebagai bahan bakar pada kendaraan bermotor. 

Menurut Hermawan et al. (2007) dalam Amelia (2012), di Indonesia nilai 

potensial pemanfaatan biogas ini akan terus meningkat karena adanya jumlah 

bahan baku biogas yang melimpah dan rasio antara energi biogas dan energi 

minyak bumi yang menjanjikan.  Konversi energi biogas dan penggunaannya 

disajikan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Konversi energi biogas. 

Penggunaan Energi 1 m³ biogas 

Penerangan* 

 

Listrik * 

Pengganti bahan bakar** 

Minyak Tanah 

Solar 

Sebanding dengan lampu 60-100 W  

selama 6 jam 

sebanding dengan 1,25 KWH listrik 

 

0,62 liter 

0,52 liter 

 

Sumber:  *) Kristoferson dan Bolkaders (1991) dalam Haryati (2006) 

   **) Ditjen PPHP Departemen Pertanian RI (2009) 

 

Gas metana merupakan gas yang mengandung satu atom C dan empat atom H 

serta memiliki sifat mudah terbakar.  Gas metana yang dihasilkan dapat dibakar 

sebagai energi panas. Satu mol metana memerlukan dua mol oksigen untuk dapat 

dioksidasi menjadi CO₂ dan air.  Hal tersebut mengakibatkan setiap produksi 16 

gram metana dapat menurunkan COD air limbah sebanayak 64 gram, stabilisasi 1 
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pound COD dapat menghasilkan 5,62 ft³ metana atau 0,35 m³ metana/kg COD 

pada suhu dan tekanan standar menururt Grady dan Lim (1980). 

 

2.7 Gas Rumah Kaca 

 

Pemanasan global disebabkan oleh terakumulasinya gas rumah kaca dalam jumlah 

yang sangat berlebih serta mampu mengakibatkan berlubangnya lapisan ozon 

bumi.  Gas rumah kaca adalah gas-gas yang terdapat di atmosfer yang memiliki 

kemampuan unutk menyerap radiasi matahari yang dipantulkan oleh bumi, 

sehingga mengakibatkan suhu dipermukaan bumi menjadi meningkat.  Efek 

rumah kaca (green house effect) adalah suatu sifat alami yang penting dari 

atmosfer, karena jika hal ini tak terjadi suhu rata-rata pada permukaan bumi akan 

menjadi -18⁰C.  Bumi menyerap radiasi dari matahari, terutama pada permukaan 

bumi.  Pemanasan global merupakan salah satu indikasi dari perubahan iklim.  

Perubahan iklim diindikasikan dengan bergesernya musim hujan dan kemarau, 

perubahan curah hujan, perubahan suhu untuk beberapa periode 30 tahunan, 

(Samiaji, 2011).  Perhitungan simulasi yang telah dilakukan ilmuan, efek rumah 

kaca meningkatkan suhu rata-rata bumi 1 - 5⁰C, bila kecenderungan peningkatan 

gas rumah kaca tetap seperti sekarang akan menyebabkan peningkatan pemanasan 

global antara 1,5 - 4,5⁰C sekitar tahun 2030 (Suarsana, 2011). 

 

Kegiatan manusia menambah konsentrasi gas rumah kaca yang ada di atmosfer, 

dan akan meningkatkan efek pemanasan. Intergovernmental Panel on Climate 

Change (2007), menyimpulkan bahwa, sebagian besar peningkatan suhu rata-rata 

global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh 

meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui 
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efek rumah kaca. Efek rumah kaca meningkat dikarenakan bertambahnya 

konsentrasi gas-gas rumah kaca.  Menurut konvensi PBB mengenai Perubahan 

Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC), 

terdapat enam jenis gas yang digolongkan sebagai GRK, yaitu karbondioksida 

(CO₂), dinitro oksida (N₂O), metana (CH₄), sulfurheksaflorida (SF6), 

perflorokarbon (PFCS), dan hidroflorokarbon (HFCS) (Trismidianto dkk., 2009).   

Gas yang digolongkan sebagai GRK memiliki nilai indeks potensi pemanasan 

global yang berbeda-beda yang dapat memberikan dampak negatif terhadap 

pemanasan global.  Nilai indeks potensi pemanasan global disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Indeks potensi pemanasan global GRK terhadap gas karbon dioksida. 

Jenis Gas Indeks Potensi Pemanasan Global 

CO2 1 

CH4 21 

N2O 310 

HFCS 500 

SF6 9200 

 

Sumber :  IPCC (2006) 

Sifat gas rumah kaca yaitu meningkatkan temperatur bumi dengan cara 

menangkap radiasi gelombang pendek dari matahari dan memantulkannya ke 

bumi.  Gas rumah kaca juga memantulkan radiasi gelombang panjang ke bumi.  

Dampak dari gas rumah kaca adalah pemanasan global dan efek rumah kaca, 

dampak turunan dari pemanasan global salah satunya adalah perubahan iklim 

yang tak menentu dan cuaca ekstrim.  Pemanasan global mendapatkan radiasi 

matahari tambahan lagi karena terdapatnya lubang ozon.  Penipisan ozon 

mengakibatkan radiasi sinar ultraviolet dari matahari yang masuk ke bumi 

semakin besar intensitasnya (Trismidianto dkk., 2009). 
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Menurut Trismidianto dkk., (2009), terdapat empat sektor sumber gas rumah kaca 

berasal yaitu sektor energi, sektor kehutanan, sektor pertanian dan sektor 

peternakan.  Sektor energi, pemanfaatan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, 

batu bara dan gas secara berlebihan dalam berbagai keperluan merupakan 

penyebab utama dilepaskannya emisi gas rumah kaca ke atmosfer.  Sektor 

kehutanan, kegiatan pembukaan lahan, penebangan liar, perubahan kawasan hutan 

menjadi industri dan kegiatan lainnya yang bersifat merusak hutan, menyebabkan 

lepasnya beberapa jumlah emisi gas rumah kaca yang sebelumnya disimpan di 

dalam pohon tersebut.  Sektor pertanian, emisi gas rumah kaca terutama berasal 

dari metana (CH₄) yang dihasilkan dari sawah yang tergenang, penggunaan 

pupuk, pembakaran padang sabana, dan pembusukan sisa-sisa pertanian, serta 

limbah-limbah yang tak termanfaatkan secara optimal, seperti limbah agroindustri 

pertanian. Sektor peternakan, emisi gas rumah kaca berupa gas metana (CH₄) 

dilepaskan dari kotoran ternak yang membusuk dan tak termanfaatkan.  Menurut 

IPCC (Intergovernmental Panel On Climate Change) menyatakan jika laju emisi 

gas rumah kaca dibiarkan terus menerus tanpa adanya tindakan pencegahan untuk 

menguranginya, maka suhu global rata-rata akan meningkat dengan laju 0,3⁰C 

setiap 10 tahun. 

 

2.8 Siklus Karbon 

 

Siklus karbon adalah siklus biogeokimia yang mencakup pertukaran atau 

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

bumi.  Hutan , tanah, laut dan atmosfer menyimpan karbon yang berpindah secara 

dinamis sepanjang waktu.  Tempat penyimpanan karbon disebut kantong karbon 
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aktif (active carbon pool).  Hutan banyak menyimpan karbon, sehingga 

penggundulan hutan akan menganggu keseimbangan karbon dengan 

meningkatkan jumlah karbon yang berada di atmosfer dan mengurangi karbon 

yang tersimpan di hutan (Sutaryo, 2009).  Menurut Sutaryo (2009), proses 

fotosintesis dapat mengurangi jumlah karbon (CO2) di atmosfer dan 

menyimpannya dalam jaringan tumbuhan. Semua komponen penyusun vegetasi 

hutan seperti pohon, semak, liana maupun epifit merupakan bagian dari biomassa 

atas permukaan.  Tempat penyimpanan karbon disebut kantong karbon aktif 

(active carbon pool).  Hutan banyak menyimpan karbon sehingga penggundulan 

hutan akan menganggu keseimbangan karbon dengan meningkatkan jumlah 

karbon yang berada di atmosfer dan mengurangi karbon yang tersimpan di hutan 

(Sutaryo, 2009).  Menurut Janzen (2004), bahwa karbon dapat diambil dan 

dikembalikan ke atmosfer melalui beberapa cara antara lain : 

1. Ketika matahari bersinar, tumbuhan melakukan fotosintesis untuk mengubah 

karbondioksida menjadi karbohidrat dan melepaskan oksigen ke atmosfer. 

Proses ini akan lebih banyak menyerap karbon pada hutan dengan tumbuhan 

yang baru saja tumbuh atau hutan yang sedang mengalami pertumbuhan yang 

cepat.  

2. Permukaan laut di daerah kutub memiliki temperatur yang lebih rendah yang 

memungkinkan CO
2 

lebih mudah larut, selanjutnya CO
2 

yang larut tersebut 

akan terbawa oleh sirkulasi termohalin yang membawa massa air di 

permukaan yang lebih berat ke lapisan air yang lebih dalam.  
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3.  Di lapisan air dekat permukaan (uper ocean), pada daerah dengan produktivitas 

yang tinggi, organisme membentuk jaringan yang mengandung karbon dan 

beberapa organisme juga membentuk cangkang karbonat dan bagian-bagian 

tubuh lainnya yang keras.  Proses ini akan menyebabkan aliran karbon ke 

lapisan air yang lebih dalam.  

4. Pelapukan batuan silikat, proses ini tidak memindahkan karbon ke dalam 

reservoir yang siap untuk kembali ke atmosfer. Pelapukan batuan karbonat 

tidak memiliki efek netto terhadap CO
2 

atmosferik karena ion bikarbonat yang 

terbentuk terbawa ke laut dimana selanjutnya dipakai untuk membuat karbonat 

laut dengan reaksi yang sebaliknya (reverse reaction). 


