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Oleh 

 

 

FAUZAN MUSTOFA 

 

 

 

 

Pemanasan global akhir-akhir ini menjadi isu lingkungan yang banyak menyita 

perhatian, baik di Indonesia maupun dunia. Salah satu penyebab terjadinya 

pemanasan global yaitu berkurangnya lahan hutan sehingga pohon yang berfungsi 

dalam penyerapan karbon berkurang. Jumlah cadangan karbon yang tersimpan ini 

perlu diukur sebagai upaya untuk mengetahui besarnya cadangan karbon pada saat 

tertentu dan perubahannya apabila terjadi kegiatan yang menambah atau 

mengurangi besar cadangan. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung nilai 

cadangan karbon total pada HKm Binawana menggunakan data Sentinel-2 di Hutan 

Kemasyarakatan Desa Tribudisyukur, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten 

Lampung Barat, Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) dengan analisis korelasi 

dan regresi.  Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Citra Sentinel-2 dapat 

digunakan untuk mengestimasi nilai cadangan karbon yang terdapat pada hutan 

dengan menggunakan pendekatan indeks vegetasi dengan hasil yang baik karena 

hubungan korelasi indeks vegetasi dengan biomassa cukup kuat yaitu sebesar 64%. 

Terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai NDVI dengan cadangan karbon dan 

dari penghitungan nilai cadangan karbon didapatkan nilai cadangan karbon pada 

tiap kerapatan vegetasi yaitu 1.890,07 Ton-C pada vegetasi jarang dengan luas 

33,25 ha, kemudian 35.216,91 Ton-C pada vegetasi sedang dengan luas 270,19 ha, 

dan 172.942,79 Ton-C pada vegetasi rapat dengan luas 610,76 ha.  

 

Kata Kunci : Cadangan karbon, NDVI, Sentinel-2 
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ABSTRACT 

 

 

DETERMINATION OF THE NUMBER OF CARBON RESERVES IN 

PLANT BY USING REMOTE SENSING TECHNOLOGY 

(Case Study: Community Forest in Tribudisyukur Village, Kebun Tebu 

Subdistrict, West Lampung Regency, Lampung) 

 

 

By 

 

 

FAUZAN MUSTOFA 

 

 

 

 

Global warming has recently become an environmental issue that has attracted 

much attention, both in Indonesia and the world. One of the causes of global 

warming is reducing forest land so that the trees that work in sequestering carbon 

are reduced. The amount of stored carbon stock determines the amount of carbon 

stock at a certain time and its changes if activities increase or decrease the number 

of reserves. This study aims to calculate the value of carbon stocks in the Binawana 

HKm using Sentinel-2 data in the Community Forest of Tribudisyukur Village, 

Kebun Tebu District, West Lampung Regency, Lampung. The method used in this 

research is Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) with correlation and 

regression analysis. The study results show that Sentinel-2 Image can be used to 

estimate the value of carbon stocks in the forest using the vegetation index approach 

with good results because the correlation between the vegetation index and biomass 

is quite strong, namely 64%. There is a significant effect between the NDVI value 

and carbon stock, and from calculating the carbon stock value for each vegetation 

density is 1,890.07 Ton-C in sparse vegetation with an area of 33.25 ha, then 

35,216.91 Ton-C in vegetation medium with an area of 270.19 ha, and 172,942.79 

Ton-C in dense vegetation with an area of 610.76 ha..  

 

Keywords : Carbon Stock, NDVI, Sentinel-2 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

 

Pemanasan global akhir-akhir ini menjadi isu lingkungan yang banyak menyita 

perhatian, baik di Indonesia maupun dunia.  Pemanasan global merupakan suatu 

proses meningkatnya suhu rata-rata di atas permukaan bumi (Tim Arupa, 2014).  

Salah satu penyebab terjadinya pemanasan global yaitu berkurangnya lahan hutan 

sehingga pohon yang berfungsi dalam penyerapan karbon berkurang.  Menurut Tim 

Arupa (2014), vegetasi yang dapat menyerap serta menyimpan karbon paling 

banyak yaitu pohon-pohon hutan.  Pengurangan konsentrasi CO2 di atmosfer dapat 

dilakukan melalui penyerapan oleh pohon hutan serta penyimpanan dalam produksi 

kayu (Butarbutar, 2009). Peraturan Presiden No. 98 tahun 2021 tentang Nilai 

Ekonomi Karbon yang didalamnya juga mengatur tentang pasar karbon. Ketentuan 

itu diyakini bisa mendukung pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca 

(GRK) di Indonesia sebagaimana tercantum dalam dokumen Nationally 

Determined Contribution (NDC) untuk pengendalian perubahan iklim. 

 

Jumlah cadangan karbon ini perlu diukur sebagai upaya untuk mengetahui besarnya 

cadangan karbon pada saat tertentu dan perubahannya apabila terjadi kegiatan yang 

manambah atau mengurangi besar cadangan.  Dengan mengukur, dapat diketahui 

berapa hasil perolehan cadangan karbon yang terserap dan dapat dilakukan sebagai 

dasar  jual beli cadangan karbon. Dimana negara maju atau industri yang 

menghasilkan emisi karbon lebih dari batas yang ditentukan mempunyai kewajiban 

untuk memberi kompensasi berupa dana kepada negara atau siapapun yang dapat 

mengurangi emisi atau meningkatkan serapan CO2.  (Wibowo,a.,dkk, 2013) 

 

Perkembangan teknologi penginderaan jauh telah menunjukkan bahwa 

pengurangan deforestasi dapat digambarkan dengan nyata, permanen dan 
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pengurangan emisi dapat diverifikasi dengan pengukuran yang dapat dipercaya. 

Hubungan antara penginderaan jauh dengan biomassa yaitu penginderaan jauh 

merupakan salah satu pendekatan terbaik untuk estimasi biomassa di tingkat 

regional ketika data tegakan hutan di lapangan sulit diperoleh. Pada dasarnya 

perhitungan biomassa untuk menginventarisasi, memantau dan mengelola hutan 

dapat dilakukan dengan pengukuran lapangan menggunakan plot sampel yaitu 

diameter pohon setinggi dada (DBH). Kelemahan menggunakan pengukuran secara 

terestris dianggap kurang efektif karena memerlukan waktu dan biaya relatif besar 

(Krisnawati, 2014) sehingga dengan memanfaatkan perkembangan teknologi 

penginderaan jauh diharapkan dapat menambah efektivitas data penghitungan 

estimasi biomassa dan cadangan karbon. 

 

Salah satu citra satelit yang digunakan untuk menghitung estimasi biomassa dan 

karbon hutan yaitu Citra Sentinel-2 dengan resolusi 10 meter. Sensornya dilengkapi 

dengan panjang gelombang merah dan inframerah dekat yang memiliki tingkat 

kepekaan tinggi terhadap obyek vegetasi  Hal ini menyebabkan pemanfaatan Citra 

Sentinel-2 cukup baik digunakan untuk mengklasifikasi kerapatan vegetasi yang 

merupakan salah satu faktor untuk menhitung nilai cadangan karbon  

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bermaksud untuk melakukan 

perhitungan serta memetakan sebaran karbon menggunakan data Sentinel-2 di 

Hutan Kemasyarakatan Desa Tribudisyukur, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten 

Lampung Barat, Lampung  

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu: 

1. Mengetahui hubungan antara nilai NDVI dan nilai cadangan karbon 

2. Kajian persebaran jumlah cadangan karbon berdasarkan nilai kerapatan 

vegetasi 

3. Analisis nilai cadangan karbon pada HKm Binawana   
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1.3  Batasan Masalah 

 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Lokasi yang menjadi studi kasus pada penelitian ini adalah hutan 

kemasyarakatan (HKm) Binawana di Desa Kebun Tebu, Kecamatan 

Tribudisyukur, Kabupaten Lampung Barat, Lampung  

2. Data yang digunakan pada penelitian adalah Citra Sentinel-2 

3. Algoritma yang digunakan untuk mendapatkan indeks vegetasi adalah 

NDVI. 

4. Analisis yang digunakan untuk menguji hubungan antara nilai NDVI dan 

nilai cadangan karbon adalah analisis korelasi dan analisis regresi 

 

1.4 Hipotesis  

 

Kabupaten Lampung Barat merupakan wilayah yang sangat berpotensi untuk 

mengurangi emisi gas CO2 dan mengurangi dampak pemanasan global. Hal ini 

dikarenakan masih banyaknya areal hutan  di Kabupaten Lampung Barat. Salah 

satunya adalah area Hutan Kemasyarakatan (HKm). Salah satu penyebab terjadinya 

pemanasan global yaitu berkurangnya lahan hutan sehingga pohon yang berfungsi 

dalam penyerapan karbon berkurang, berkurangannya areal hutan dapat diamati 

menggunakan teknologi penginderaan jauh dengan menggunakan metode indeks 

vegetasi, berdasarkan pernyataan tersebut maka dalam penelitian ini dilakukan 

perhitungan nilai cadangan karbon di wilayah hutan kemasyarakatan Binawana, 

dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh   
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian ini dibuat dan disusun dengan mempertimbangkan penelitian terdahulu 

sebagai referensi. Berikut adalah kajian penelitian terdahulu yang menjadi referensi 

bagi penulis dalam melakukan penelitian ini. 

 

Penelitian (Mega Aulia Rahmayanti dkk, 2021) dengan judul “Estimasi stok karbon 

dan serapan Co2 di area Revegetasi Pit Mangkalapi PT Arutmin Indonesia 

Tambang Batulicin“ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tutupan lahan 

berdasarkan nilai NDVI di area revegetasi tahun tanam 2016 dan mengestimasi 

cadangan dan serapan karbon pada tegakan sengon laut (Falcataria moluccana), 

tumbuhan bawah dan seresah, kemudian melakukan analisis korelasi dan regresi 

terhadap nilai NDVI dan cadangan karbon, Berdasarkan hasil penelitian dan  

pengolahan data estimasi stok karbon dan serapan CO2 di Pit Mangkalapi PT 

Arutmin Indonesia Tambang Batulicin maka dapat ditarik kesimpulan terdapat 8 

tipe tutupan lahan, yang didominasi oleh hutan sekunder tua (nilai NDVI 0,60 – 

0,70) seluas 28 ha. Semakin besar nilai NDVI maka semakin besar berbanding lurus 

dengan stok karbon yang tersimpan dan CO2 yang diserap oleh tegakan sengon 

laut, sedangkan pada tumbuhan bawah dan seresah tidak berhubungan dengan nilai 

NDVI. Hasil uji korelasi nilai NDVI memiliki korelasi yang kuat dan positif 

terhadap serapan CO2 yaitu 93,34% dan persamaan regresi non linier adalah 

y=2E05e20.188x dengan koefisien determinasinya R² = 0.8867.  

 

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh (Yuan Mardiyatmoko dan Ali Suhardiman, 

2017)  dengan judul “Cadangan karbon di wilayah perkotaan tenggarong 

Berdasarkan metode klasifikasi ndvi pada citra sentinel 2-a”. Pada penelitian ini 

penulis melakukan klasifikasi terhadap citra satelit Sentinel 2-A melalui indeks 
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vegetasi NDVI (Normalized Difference Vegetation Index ) yang dikombinasikan 

dengan pengambilan data jenis, diameter dan tinggi pohon dilapangan melalui 

sampel plot. Klasifikasi NDVI dilakukan untuk mengetahui sebaran vegetasi yang 

terdapat di wilayah perkotaan Tenggarong dan kemudian melalukan perhitungan 

biomassa menggunakan data pada sampel plot menggunakan persamaan alometrik 

yang sudah ada. Dan dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa areal yang 

bervegetasi pada wilayah perkotaan Tenggarong sesuai klasifikasi NDVI citra 

satelit Sentinel 2-A berada pada kelas 4 dan 5 dengan luasan pada kelas 4 yaitu 

seluas 2.167,08 ha dan kelas 5 seluas 1.243,30 ha dan Besaran karbon rata-rata pada 

kelas 4 sebesar 81,39 ton-C/ha dengan total karbon sebesar 176.372, 45 ton-C dan 

besaran karbon rata-rata pada kelas 5 sebesar 90,32 ton-C/ha dengan total karbon 

sebesar 112.290,71 ton-C. Dan cadangan karbon total sebesar 288.663,16 ton-C. 

 

Penelitian lainnya dari (Nirmawana Simarmarta dkk, 2019) dengan judul 

“Pemetaan cadangan karbon menggunakan citra Resolusi tinggi untuk pengelolaan 

Tahura Wan Abdul Rachman Lampung” penelitian ini bertujuan untuk 

membandingkan metode analisis regresi untuk mendapatkan metode analisis 

regresi  yang terbaik dengan nilai error paling kecil yang nantinya akan digunakan 

untuk membuat peta sebaran cadangan karbon. Dan didapatkan hasil Nilai koefisien 

korelasi 0,581 untuk model linier dan 0,586 untuk model ekponesial. Hasil estimasi 

Stok karbon 1 model 1 berkisar antara -621,24 – -3,85 ton/ha, kelas 2 antara -3,85 

– 176,01 ton/ha, kelas 3 antara 176,01 – 331,57 ton/ha, kelas 4 antara 331,57 – 

438,52 ton/ha dan kelas 5 antara 438,52 – 616,36. Stok  karbon  model 2, kelas 1 

antara -1,153 – 190,93  ton/ha, kelas 2 antara 190,93 – 414,82  ton/ha, kelas 3 antara 

414,82 – 617,9 ton/ha, kelas 4 antara 617,9 – 741,345 ton/ha, dan kelas 5 antara 

741,345– 964,435 ton/ha.  Hasil uji akurasi estimasi kandungan biomassa dan 

karbon diperoleh pada model 1 dengan akurasi maksimum 76%. Hasil uji akurasi 

estimasi kandungan biomassa dan karbon diperoleh pada model 2 dengan akurasi 

maksimum 80% 

 

Selanjutnya penelitian dari (Anis Ambarwati dkk, 2019) dengan judul “INP 

Vegetasi dan cadangan karbon pada HKm Bina Wana Kecamatan Kebun tebu 
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Kabupaten Lampung Barat” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indeks nilai 

penting (INP) spesies-spesies penyusun vegetasi dan mengetahui besarnya 

cadangan karbon pada kawasan HKm Bina Wana di Kecamatan Kebun Tebu, 

Kabupaten Lampung Barat. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 

metode cluster sampling yang didasarkan pada perbedaan kelas tutupan lahan. Dan 

dari penelitian tersebut didapatkan hasil INP terbesar pada hutan primer untuk fase 

pohon yaitu Joho (Terminalia bellirica) (53,35%), fase tiang yaitu Tenam (Shorea 

platiclados) (24,23%), fase pancang yaitu Tenam (Shorea platiclados) (171.18%) 

dan tumbuhan bawah yaitu Tenam (Shorea platiclados) (67,08%.).  INP terbesar 

pada lahan agroforestri untuk fase pohon cempaka (Michelia champaca) (54,37%), 

fase tiang yaitu Pulai (Alstonia scholaris) (120,48%), fase pancang yaitu Kopi 

(Coffea canephora) (214,45%), dan fase tumbuhan bawah yaitu Wedusan  

(Ageratum  conyzoides) (105,68%).  INP pada lahan tanaman semusim untuk fase 

pohon, tiang, pancang yaitu 0 karena pada lahan tanaman semusim hanya 

ditemukan tanaman padi (Oryza sativa) dengan INP 200,00% untuk fase tumbuhan 

bawah.  Total cadangan karbon di HKm Bina Wana sebesar 360,46 ton/ha dengan 

cadangan karbon masingmasing  tutupan lahan yaitu 284,15 ton/ha (hutan primer), 

74,89 ton/ha (agroforestri), 1,42 ton/ha (tanaman semusim).   

 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

No 
Nama Peneliti Tahun Judul Hasil Penelitian 

1. Mega Aulia 

Rahmayanti  

Ahmad Jauhari 

Adistina 

Fitriani 

2021 Estimasi stok 

karbon dan 

serapan Co2 di 

area Revegetasi 

Pit Mangkalapi 

PT Arutmin 

Indonesia 

Tambang 

Batulicin  

Berdasarkan hasil penelitian dan  

pengolahan data estimasi stok 

karbon dan serapan CO2 di Pit 

Mangkalapi PT Arutmin Indonesia 

Tambang Batulicin maka dapat 

ditarik kesimpulan terdapat 8 tipe 

tutupan lahan, yang didominasi 

oleh hutan sekunder tua (nilai 

NDVI 0,60 – 0,70) seluas 28 ha. 

Semakin besar nilai NDVI maka 

semakin besar berbanding lurus 

dengan stok karbon yang 

tersimpan dan CO2 yang diserap 

oleh tegakan sengon laut, 

sedangkan pada tumbuhan bawah 

dan seresah tidak berhubungan 
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dengan nilai NDVI. 3. Hasil uji 

korelasi nilai NDVI memiliki 

korelasi yang kuat dan positif 

terhadap serapan CO2 yaitu 

93,34% dan persamaan regresi non 

linier adalah y=2E05e20.188x 

dengan koefisien determinasinya 

R² = 0.8867. 

 2. Yuan 

Mardiyatmoko 

dan Ali 

Suhardiman 

2017 Cadangan 

karbon di 

wilayah 

perkotaan 

tenggarong 

Berdasarkan 

metode 

klasifikasi ndvi 

pada citra 

sentinel 2-a 

1. Areal yang bervegetasi pada 

wilayah perkotaan Tenggarong 

sesuai klasifikasi NDVI citra 

satelit Sentinel 2-A berada pada 

kelas 4 dan 5 dengan luasan pada 

kelas 4 yaitu seluas 2.167,08 ha 

dan kelas 5 seluas 1.243,30 ha.  

2. Besaran karbon rata-rata pada 

kelas 4 sebesar 81,39 ton-C/ha 

dengan total karbon sebesar 

176.372, 45 ton-C dan besaran 

karbon ratarata pada kelas 5 

sebesar 90,32 ton-C/ha dengan 

total karbon sebesar 112.290,71 

ton-C. Besaran karbon 

keseluruhan pada wilyah 

perkotaan Tenggarong sebesar 

288.663,16 ton-C. 

3. Nirmawana 

Simarmata 

Yuni Lisafitri 

Dudung 

Muhally 

Hakim 

2019 Pemetaan 

cadangan karbon 

menggunakan 

citra Resolusi 

tinggi untuk 

pengelolaan 

Tahura Wan 

Abdul Rachman 

Lampung 

Nilai NDVI Citra SPOT 6/7 

memiliki korelasi dengan 

parameter tegakan hutan yakni 

diameter batang untuk menduga 

kandungan biomassa di atas 

permukaan di Taman Hutan Raya 

Wan Abdul Rachman. Nilai 

koefisien korelasi 0,581 untuk 

model linier dan 0,586 untuk 

model ekponesial. Hasil estimasi 

Stok karbon 1 model 1 berkisar 

antara -621,24 – -3,85 ton/ha, 

kelas 2 antara -3,85 – 176,01 

ton/ha, kelas 3 antara 176,01 – 

331,57 ton/ha, kelas 4 antara 

331,57 – 438,52 ton/ha dan kelas 5 

antara 438,52 – 616,36. Stok  

karbon  model 2, kelas 1 antara -

1,153 – 190,93  ton/ha, kelas 2 

antara 190,93 – 414,82  ton/ha, 

kelas 3 antara 414,82 – 617,9 

ton/ha, kelas 4 antara 617,9 – 

741,345 ton/ha, dan kelas 5 antara 

741,345– 964,435 ton/ha.  Hasil 

uji akurasi estimasi kandungan 

biomassa dan karbon diperoleh 
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pada model 1 dengan akurasi 

maksimum 76% sedangkan 

akurasi maksimum 84%. Hasil uji 

akurasi estimasi kandungan 

biomassa dan karbon diperoleh 

pada model 2 dengan akurasi 

maksimum 80% sedangkan 

akurasi maksimum adalah 86%. 

4. Anis 

Ambarwati 

Duryat 

Wahyu hidaya 

2019 INP Vegetasi 

dan cadangan 

karbon pada 

HKm Bina 

Wana 

Kecamatan 

Kebun tebu 

Kabupaten 

Lampung Barat  

INP terbesar pada hutan primer 

untuk fase pohon yaitu Joho 

(Terminalia bellirica) (53,35%), 

fase tiang yaitu Tenam (Shorea 

platiclados) (24,23%), fase 

pancang yaitu Tenam (Shorea 

platiclados) (171.18%) dan 

tumbuhan bawah yaitu Tenam 

(Shorea platiclados) (67,08%.).  

INP terbesar pada lahan 

agroforestri untuk fase pohon 

cempaka (Michelia champaca) 

(54,37%), fase tiang yaitu Pulai 

(Alstonia scholaris) (120,48%), 

fase pancang yaitu Kopi (Coffea 

canephora) (214,45%), dan fase 

tumbuhan bawah yaitu Wedusan  

(Ageratum  conyzoides) 

(105,68%).  INP pada lahan 

tanaman semusim untuk fase 

pohon, tiang, pancang yaitu 0 

karena pada lahan tanaman 

semusim hanya ditemukan 

tanaman padi (Oryza sativa) 

dengan INP 200,00% untuk fase 

tumbuhan bawah.  Total cadangan 

karbon di HKm Bina Wana 

sebesar 360,46 ton/ha dengan 

cadangan karbon masingmasing  

tutupan lahan yaitu 284,15 ton/ha 

(hutan primer), 74,89 ton/ha 

(agroforestri), 1,42 ton/ha 

(tanaman semusim).   
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2.2 Kerangka Konseptual  

 

Hutan 

Kemasyarakayan 

Binawana

Skema Perdagangan 

Karbon

Jumlah cadangan 

karbon 

Menghitung nilai 

Biomassa

Jenis Tumbuhan
Diameter & Tinggi 

Pohon
Kerapatan Vegetasi

Penginderaan Jauh

Sentinel-2

Indeks Vegetasi 

NDVI

Peta Persebaran 

cadangan karbon 

Hutan 

Kemasyarakatan 

Binawana

Total Cadangan 

karbon Hutan 

Kemasyarakatan 

Binawana

 

Gambar 1. Kerangka Konseptual 

 

Nilai cadangan karbon perlu dihitung diukur sebagai upaya untuk mengetahui 

besarnya cadangan karbon pada saat tertentu dan perubahannya apabila terjadi 

kegiatan yang manambah atau mengurangi besar cadangan.  Dengan mengukur, 

dapat diketahui berapa hasil perolehan cadangan karbon yang terserap dan dapat 

dilakukan sebagai dasar jual beli cadangan karbon. Dimana negara maju atau 

industri yang menghasilkan emisi karbon lebih mempunyai kewajiban untuk 

memberi kompensasi berupa dana kepada negara atau siapapun yang dapat 

mengurangi emisi atau meningkatkan serapan CO2. Untuk mendapatkan nilai 

cadangan karbon perlu dilakukan perhitungan nilai biomassa. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai biomassa adalah jenis tumbuhan, diameter pohon, tingggi 

pohon dan kerapatan vegetasi. Penginderaan jauh digunakan dalam penelitian ini 

untuk mengetahui kerapatan vegetasi, karena kerapatan vegetasi merupakan salah 

satu faktor untuk menentukan nilai biomassa pada tumbuhan.  

 

Citra Satelit Sentinel-2 merupakan citra multispektral yang akan digunakan dalam 

penelitian ini. Algoritma Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 

digunakan untuk mengetahui tingkat kerapatan vegetasi, parameter pendukung 
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seperti batas area Hutan Kemasyarakatan, dan data peta RBI digunakan untuk 

menunjang proses pengolahan data. Pada proses validasi dilakukan dengan survei 

lapangan, kemudian menggunakan matriks konfusi untuk menghitung tingkat 

keakuratan hasil klasifikasi kerapatan, kemudian dilakukan analisis regresi dan 

korelasi untuk mengetahui hubungan antara nilai NDVI dan nilai cadangan karbon, 

setelah itu dilakukan pembuatan peta persebaran cadangan karbon dan menghitung 

total nilai cadangan karbon pada Hutan kemasyarakatan Binawana. 

 

2.3 Landasan Konseptual 

 

2.3.1 Hutan Kemasyarakatan (HKm) 

 

Hutan kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan 

hutan yang bertujuan memberdayakan masyarakat (meningkatkan nilai ekonomi, 

nilai budaya, memberikan manfaat/benefit kepada masyarakat pengelola, dan 

masyarakat setempat), tanpa mengganggu fungsi pokoknya (meningkatkan fungsi 

hutan dan fungsi kawasan, pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, 

pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dengan tetap menjaga fungsi 

kawasan hutan (Cahyaningsih, 2005). 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.88/Menhut-II/2014 mendefinisikan Hutan 

kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk 

masyarakat setempat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan 

berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. 

 

2.3.2 Biomassa dan Cadangan karbon 

 

Brown (1997) mendefinisikan biomassa sebagai jumlah total bahan hidup di atas 

permukaan tanah pada pohon yang dinyatakan dalam ton per unit area. Komponen 

biomassa di atas permukaan tanah merupakan bagian yang terbesar dari jumlah 

biomassa. Tumbuhan banyak menyimpan karbon pada bagian atas permukaan 
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tanah dan hanya sebagian kecil yang tersimpan di akar. Karbon atau zat arang 

adalah salah satu unsur yang terdapat dalam bentuk padat maupun cairan di dalam 

perut bumi, di dalam batang pohon, atau dalam bentuk gas di udara (atmosfer). 

Karbon di udara mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses fotosintesis. 

Proses ini menyerap karbon dan menghasilkan gas oksigen yang sangat bermanfaat 

dan merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia (CIFOR 2008) 

 

Komponen cadangan karbon terdiri dari cadangan karbon di atas permukaan tanah 

terdiri dari tanaman hidup (batang, cabang , daun, liana, epifit, dan tumbuhan 

bawah) dan tanaman mati (pohon tumbang, pohon mati berdiri, daun, cabang, 

ranting, bunga dan buah yang gugur, serta sisa pembakaran). Sedangkan cadangan 

karbon di bawah permukaan tanah meliputi akar tanaman, baik yang masih hidup 

maupun yang sudah mati, organisme tanah dan bahan organik tanah. Cadangan 

karbon di suatu penggunaan lahan dipengaruhi oleh jenis vegetasinya (Hairiah et 

al. 2011) 

 

2.3.3 Penghitungan Biomassa dan Cadangan karbon 

 

Besarnya biomassa dapat digunakan untuk menduga nilai cadangan karbon yang 

terdapat didalamnya. Menurut Hairiah dan Rahayu (2011) koefisien cadangan 

karbon pada biomassa tumbuhan adalah 46%. Pernyataan diatas menunjukan 

pentingnya mengetahui nilai biomassa dalam menentukan besaran pendugaan 

cadangan karbon pada suatu kawasan hutan. Pengukuran besarnya biomasssa 

tersimpan di atas permukaan tanah dapat menggunakan persamaan alometrik 

ataupun dengan cara destruktif.  
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2.3.4 Persamaan alometrik 

 

Persamaan alometrik didefinisikan sebagai suatu studi dari suatu hubungan antara 

pertumbuhan dan ukuran salah satu bagian organisme dengan pertumbuhan atau 

ukuran dari keseluruhan organisme. Dalam studi biomassa hutan/pohon persamaan 

alometrik digunakan untuk mengetahui hubungan antara ukuran pohon 

(diameter/tinggi) dengan berat kering pohon secara keseluruhan. (Sutaryo, 2009). 

 

2.3.5 Teori Penginderaan Jauh 

 

Penginderaan jauh dibedakan menjadi dua berdasarkan sensor yang digunakan 

yakni pencitraan optis yang menggunakan sensor pasif dengan pencahayaan yang 

bersumber dari cahaya matahari serta menggunakan gelombang tampak dan 

inframerah, dan yang kedua yaitu pencitraan radar dengan sensor aktif yang tidak 

membutuhkan cahaya matahari serta menggunakan gelombang mikro. 

Penginderaan jauh optik merupakan sesnsor optik untuk mendeteksi radiasi sinyal 

matahari dalam gelombang visible and near infrared (disingkat menjadi VNIR) 

yang dipantulkan atau dihamburkan dari permukaan bumi. Bentuk citranya seperti 

fotografi dengan kamera tinggi pada wahana luar angkasa. Perbedaan material 

permukaan seperti air, tanah, pepohonan, gedung dan jalan terletak pada pantulan 

gelombang tampak dan infrared nya (Pradipta, I.M.D., 2015). Penginderaan jauh 

dengan radar ini ialah pencitraan dengan memancarkan radiasi gelombang radar ke 

suatu permukaan bumi yang dicitrakan. Citra permukaan bumi dibentuk oleh 

pantulan atau hamburan energi gelombang radar dari permukaan daratan maupun 

perairan dan sinyal gelombangnya dikembalikan lagi ke sensor. Kelebihan dengan 

menggunakan pencitraan ini adalah perekamannya dapat dilakukan pada kondisi 

siang dan malam hari, serta penetrasi gelombangnya dapat menembuas awan, 

pepohonan serta perairan dangkal tergantung dari jenis band yang digunakan 

(Pradipta, I.M.D., 2015).  
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2.3.6 Citra Sentinel-2 

 

Sentinel-2 merupakan pencitraan optik Eropa yang diluncurkan pada tahun 2015. 

Sentinel-2 merupakan satelit pertama yang diluncurkan sebagai bagian dari 

program European Space Agency (ESA) Copernicus. Satelit ini membawa berbagai 

petak-resolusi tinggi imager multispectral dengan 13 band spektral. Satelit ini akan 

melakukan pengamatan terestrial dalam mendukung layanan seperti pemantauan 

hutan, deteksi perubahan lahan tutupan, dan manajemen bencana alam.  

 

Tabel 2. Karakteristik Citra Sentinel-2 

Band 
Panjang Gelombang 

(μm) 
Resolusi Spasial (m) 

Band 1 – Coastal Aerosol 0,443 60 

Band 2 – Blue 0,490 10 

Band 3 – Green 0,560 10 

Band 4 – Red 0,665 10 

Band 5 – Vegetation Red Edge 0,705 20 

Band 6 – Vegetation Red Edge 0,740 20 

Band 7 – Vegetation Red Edge 0,783 20 

Band 8 – NIR 0,842 10 

Band 8A – Vegetation Red Edge 0,865 20 

Band 9 – Water Vapour 0,945 60 

Band 10 – SWIR - Cirrus 1,375 60 

Band 11 – SWIR 1,610 20 

Band 12 – SWIR 2,190 20 

 

2.3.7 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 

 

Indeks vegetasi atau NDVI adalah indeks yang menggambarkan tingkat kehijauan 

suatu tanaman. Indeks vegetasi merupakan kombinasi matematis antara band merah 

dan band NIR (Near-Infrared Radiation) yang telah lama digunakan sebagai 

indikator keberadaan dan kondisi vegetasi (Lillesand dan Kiefer  1997). 

Menurut Ryan (1997), perhitungan NDVI didasarkan pada prinsip bahwa tanaman 

hijau tumbuh secara sangat efektif dengan menyerap radiasi di daerah spektrum 
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cahaya tampak (PAR atau Photosynthetically Aktif Radiation), sementara itu 

tanaman hijau sangat memantulkan radiasi dari inframerah dekat. Secara matematis 

perhitungan alogaritma NDVI sebagai berikut: 

 

NDVI =
(NIR − RED)

(NIR + RED)
 

Keterangan:  

NIR = Band near Infrared  

Red = Band merah (Red)  

Nilai NDVI berkisar dari -1 (yang biasanya air) sampai +1 (vegetasi lebat). 
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III METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Lokasi penelitian ini mengambil studi kasus di hutan kemasyarakatan (HKm) 

Binawana, Desa Tribudisyukur, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung 

Barat, Lampung 

 

 

Gambar 2. Lokasi Penelitian 
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3.2 Alat dan Bahan 

 

  Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk tahap analisis dan pengolahan data 

penelitian antara lain : 

1.  Alat 

Alat yang digunakan untuk mendukung penelitian ini meliputi perangkat 

keras dan perangkat lunak,  diantaranya : 

a. Laptop. 

b. Kertas blanko untuk mencatat data survey lapangan..  

c. GPS Handheld. 

d. Pita Ukur 

e. Hagameter 

f. Perangkat lunak ArcGis 10.3 

g. Perangkat lunak ENVI 5.1  

h. Perangkat lunak SNAP 

i. Perangkat lunak SPSS 

j. Perangkat lunak Microsoft Word 2016.  

k. Perangkat Lunak Microsoft Excel 2016 

2. Bahan 

Adapun bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : 

a. Citra Sentinel-2 perekaman tahun 2022 

b. Data batas wilayah hutan kemasyarakatan Desa Tribudisyukur 

Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, Lampung 

 

3.3 Metode 

 

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan beberapa tahapan yaitu tinjauan 

pustaka, persiapan, pengolahan data, verifikasi lapangan, serta membuat laporan. 

Dari tahap-tahap diatas, dan hasil akhir dari penelitian ini berupa Peta sebaran 

Cadangan karbon di Hutan Kemasyarakaan Binawana di Desa Tribudisyukur, 

Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, Lampung. Berikut ini adalah 

diagram alir dari tahapan penelitian yang dilakukan :  
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Gambar 3. Diagram Alir Penelitian 
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3.3.1 Tahap Persiapan  

Pada tahap ini, persiapan yang dilakukan adalah : 

1. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah merupakan langkah awal yang sangat penting dalam 

proses penelitian. Setelah mengetahui fenomena untuk diteliti, langkah 

selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah dari fenomena yang diamati 

tersebut. Identifikasi masalah dilakukan agar dapat melihat dengan jelas 

tujuan dan sasaran penelitian. Dalam penelitian ini permasalahan yang 

diangkat adalah untuk mengetahui jumlah nilai cadangan karbon pada pohon 

serta membuat peta persebaran nilai cadangan karbon berdasarkan kerapatan 

vegetasi di wilayah hutan kemasyarakatan Binawana.  

2. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan untuk mengidentifikasi dan memahami latar 

belakang masalah dalam penelitian dengan mencari informasi melalui buku, 

berita, jurnal, artikel, serta laporan terkait penelitian.. 

3. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data yang akan digunakan 

untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini penulis 

melakukan metode interpretasi manual untuk mendapatkan peta tutupan lahan 

dan peta kerapatan vegetasi. Dalam penelitian ini juga dilakukan survei 

lapangan untuk mengetahui jenis pohon,tinggi pohon, dan diameter pohon. 

yang nantinya akan diolah untuk mendapat nilai cadangan karbon. Sebagai 

penguat data dalam penelitian ini banyak dilakukan dokumentasi..  

 

3.3.2 Pengolahan Citra satelit 

 

3.3.2.1 Koreksi Radioometrik 

Citra Sentinel-2 telah terkoreksi radiometrik dalam bentuk nilai TOA reflectance 

(Top of Atmosphere) sehingga untuk proses koreksi selanjutnya adalah koreksi 

atmosferik untuk merubah nilai piksel citra dari Top-of-Atmospher reflectance 

(TOA reflectance) menjadi Bottom-of-Atmospher (BOA reflectance) atau biasa 
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disebut surface reflectance. Tujuan dari koreksi atmosferik adalah untuk 

menghilangkan efek atmosfer dari data yang direkam, sehingga akan menghasilkan 

peningkatan akurasi dari reflektan (Ruddick, Ovidio, & Rijkeboer, 2000). Terdapat 

berbagai metode koreksi atmosfer yang dapat digunakan, salah satunya adalah 

metode Sen2Cor. Koreksi atmosfer Sen2Cor ini diluncurkan ESA (European Space 

Agency) sebagai metode khusus untuk citra satelit Sentinel-2. Dengan metode 

Sen2Cor, koreksi atmosfer dapat dilakukan dengan mudah dan cepat 

 

 

Gambar 4 Proses Koreksi Radiometrik 

3.3.2.2 Koreksi Geometrik 

Koreksi geometrik merupakan proses memposisikan citra sehingga cocok dengan 

koordinat peta dunia yang sesungguhnya. Posisi geografis citra pada saat 

pengambilan data dapat menimbulkan distorsi karena perubahan posisi dan juga 

ketinggian sensor. Dalam akuisisi citra satelit, distorsi ini akan bertambah seiring 

dengan perbedaan waktu pembuatan peta dan akuisisi citra serta kualitas dari peta 

dasar yang kurang baik. Akibat dari kesalahan geometrik ini, maka posisi piksel 

dari citra satelit tersebut tidak sesuai dengan posisi yang sebenarnya. 



20 

 

Koreksi geometrik ini dilakukan dengan perangkat lunak ENVI 5.3. dengan 

menggunakan 20 Ground Control Point (GCP) yang menyebar merata pada lokasi 

penelitian. Koreksi geometrik menggunakan peta RBI sebagai acuan dalam 

menentukan kesalahan atau RMS error yang terdapat dalam citra, hasil dari 

pengolahan ini mendapatkan nilai total RMS error sebesar 0.004016. Nilai tersebut 

telah memenuhi kriteria (RMS Error ≤1), sehingga citra memenuhi kriteria untuk 

dilakukan pengolahan selanjutnya. 

 

 

Gambar 5 Proses Koreksi Geometrik 

3.3.2.3 Pemotongan citra 

Pemotongan citra dilakukan untuk memperkecil daerah yang akan dilakukan untuk 

penelitian, sehingga pada saat pemrosesan tidak memakan banyak waktu dan 

memori yang digunakan. Citra dipotong sesuai dengan batas wilayah hutan 

kemasyarakan Binawana 
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Gambar 6. Proses Pemotongan Citra Sentinel-2 

3.3.2.4 Transformasai indeks vegetasi NDVI 

Proses selanjutnya yaitu transformasi indeks vegetasi NDVI, dalam proses  

transformasi ini dibutuhkan band 4 sebagai band merah dan band 8 sebagai band 

inframerah dekat. Formula yang digunakan dalam proses ini yaitu seperti  berikut:  

 

𝑁𝐷𝑉𝐼 = 𝐹𝑙𝑜𝑎𝑡 [
(𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝑒𝑑)

(𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝑒𝑑)
]                   

 

Format floating digunakan untuk mempertahankan nilai desimal pada hasil 

transformasi.  Nilai NDVI berkisar antara -1 sampai 1. Apabila nilai NDVI 

mendekati 1, maka objek tersebut memiliki indeks vegetasi yang tinggi. 
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Gambar 7 Proses Pengolahan NDVI 

Dari proses pengolahan yang telah dilakukan, didapatkan citra yang memiliki nilai 

NDVI berkisar antara -0.334587 sampai 0.898934. 

 

 

Gambar 8. Nilai NDVI 

 

Kemudian, citra yang telah diolah menggunakan algoritma NDVI dilakukan 

klasifikasi dengan acuan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 

P.12/Menhut-II/2012. Dalam peraturan tersebut, klasifikasi nilai NDVI dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 3.  Rentang nilai NDVI 

NO NAMA KELAS RENTANG NILAI NDVI 

1 Non Vegetasi -1,0 ≤ NDVI ≤ 0,32 

2 Kerapatan tajuk jarang 0,33 ≤ NDVI ≤ 0,60 

3 Kerapatan tajuk sedang 0,60 ≤ NDVI ≤ 0,80 

4 Kerapatan tajuk lebat 0,80 ≤ NDVI ≤ 1,0 

 

3.3.2.5 Klasifikasi Tutupan Lahan 

Setelah indeks vegetasi didapatkan selajutnya dilakukan klasifikasi guna 

mendapatkan jenis tutupan lahan pada wilayah hutan kemasyarakatan Binawana, 

pada penelitian ini Metode klasifikasi yang digunakan adalah metode maximum 

likelihood classification atau klasifikasi terbimbing (supervised).  

Dalam melakukan klasifikasi metode terbimbing, pembuatan poligon (training 

sample) dari masing-masing kelas tutupan lahan perlu dilakukan. Training sample 

dijadikan data masukan untuk mendapatkan karakteristik nilai piksel dari setiap 

kelas. Kelas tutupan lahan untuk penelitian ini, dibagi menjadi 4 kelas, yaitu  hutan 

Primer, hutan Agroforestri, sawah, dan lahan terbuka. 

 

 

Gambar 9 Proses Klasifikasi Citra Sentinel-2 
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3.3.3 Pengolahan data karbon 

 

3.3.3.1 Perhitungan Biomassa 

Hasil pengukuran diameter pohon dan tinggi pohon dianalisis dengan menggunakan 

persamaan alometrik yang telah ada untuk menduga biomassa pohon pada Tabel 4. 

 

Tabel 4.  Model persamaan allometrik 

No Jenis Tumbuhan 
Persamaan 

Allometrik 
Sumber 

1 Mahoni BK= 0,902 (D2H)0,08 (Tim Arupa, 2014) 

2 Sonokeling BK= 0,745 (D2H)0,64 (Tim Arupa, 2014) 

3 Jati BK= 0,015 (D2H)1,08 (Tim Arupa, 2014) 

4 Sengon BK= 0,020 (D2H)0,93 (Tim Arupa, 2014) 

5 Akasia BK= 0,077 (D2H)0,90 (Tim Arupa, 2014) 

6 Pohon-pohon bercabang BK= 0,11 ρ(D)2,62 (Ketterings, 2001) 

7 Pohon tidak bercabang BK= π ρD2H/40 (Hairiah dkk.,2001) 

8 Kopi BK= 0,281 (D)2,06 (Noordwijk dkk., 2002) 

 

Keterangan : 

BK : Berat kering (kg/pohon) 

H : Tinggi total tanaman (m) 

D : Diameter setinggi dada (cm) 

P : Berat Jenis kayu (kg/m3) 

 

3.3.3.2 Perhitungan Cadangan karbon 

Cadangan karbon pada vegetasi hutan dapat diestimasi menggunakan nilai 

biomassa yang yang diperoleh dari persamaan allometrik ataupun dengan 

persamaan Badan Standarisasi Nasional (BSN)  tahun 2011yang menyatakan 

bahwa nilai persentase kandungan karbon sebesar 47%. Sehingga perhitungan 

karbon yang tersimpan dapat diubah dalam bentuk karbon (ton/ha) yaitu dengan 
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cara nilai biomassa dikalikan dengan faktor konversi 0,47 dinyatakan dalam rumus 

berikut. 

 

C = B × C organik 

 

Keterangan: 

C  :kandungan karbon dari  biomassa, dinyatakan dalam kilogram (kg);  

B   :total biomassa, dinyatakan dalam (kg);  

C organik   :nilai persentase kandungan karbon, sebesar 0,47 atau menggunakan 

nilai persen karbon yang diperoleh dari hasil pengukuran di 

laboratorium. 

 

Penghitungan cadangan karbon di atas permukaan tanah per hektar dapat 

menggunakan persamaan  yang digunakan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN)  

tahun 2011 sebagai berikut: 

 

𝐶𝑛 =  
𝐶𝑥

1000
 ×  

10000

𝑙𝑝𝑙𝑜𝑡
 

 

Keterangan: 

Cn  :kandungan karbon per hektar pada masing-masing carbon pool pada tiap 

plot dinyatakan dalam ton per hektar (ton/ha) 

Cx  :kandungan karbon  pada masing-masing carbon pool pada tiap plot, 

dinyatakan dalam kilogram (kg) 

lplot   :luas plot pada masing-masing pool, dinyatakan dalam meter persegi (m2)  

 

Penghitungan cadangan karbon dalam suatu stratum hutan menggunakan 

persamaan persamaan  yang digunakan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN)  

tahun 2011 sebagai berikut:  
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𝐶𝑆𝑡𝑟𝑎𝑡𝑢𝑚 = (
∑𝐶𝑝𝑙𝑜𝑡

𝑛𝑝𝑙𝑜𝑡
) × 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑡𝑢𝑚 

 

Keterangan: 

Cstratum            : total cadangan karbon dalam stratum, dinyatakan dalam ton. 

nplot                 : jumlah plot dalam stratum. 

Cplot                : total kandungan karbon per hektar pada plot dalam stratum.  

Luas stratum     : dinyatakan dalam hektar (ha). 

 

3.3.4 Validasi Lapangan 

Untuk mengetahui kebenaran hasil pengolahan klasifikasi yang telah dilakukan,  

maka perlu dilakukan validasi lapangan. Sebelum melakukan validasi lapangan,  

maka perlu ditentukan sampel area.   

 

Berdasarkan BIG, 2014 jumlah sampel minimal (TSM) yaitu 30 sampel. Jumlah  

sampel plot kerapatan tajuk minimal adalah 60% dari total sampel minimal (BIG,  

2014). Jadi, jumlah sampel plot kerapatan tajuk minimal sebanyak 18. Pada  

penelitian ini diambil sampel sebanyak 20 sampel, di wilayah hutan 

kemasyarakatan Binawana. Pada saat survei lapangan dilakukan pengambilan foto 

kerapatan setiap plot. Kemudian dihitung dan dicatat jumlah pohon sesuai jenisnya 

setiap plot. Data yang telah diperoleh tersebut akan diproses untuk menghasilkan 

nilai kerapatan vegetasi.   

 

Foto kerapatan tajuk yang telah diperoleh dari hasil survei selanjutnya diolah 

dengan menggunakan software ImageJ untuk memisahkan nilai piksel langit 

dengan nilai piksel tutupan vegetasi. Persentase tutupan vegetasi merupakan  

perbandingan dari jumlah piksel yang bernilai 255 (P255) dengan jumlah seluruh 

piksel (∑P) dikali kan 100% (Dharmawan, I dan Pramudji, 2014). 
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Gambar 10 Proses Analisi Kerapatan Tajuk 

Dari proses tersebut didapatkan nilai piksel tajuk dan total piksel keseluruhan foto 

yang diambil 

 

 

Gambar 11. Nilai Piksel dari foto kerapatan tajuk 
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Untuk contoh diatas maka didapatkan nilai persentase tutupan vegetasi seperti  

berikut:  

Persentase tutupan vegetasi  =  Piksel tajuk/Piksel total *100% 

    = 5928865 / 6950402 * 100%   

    = 85% 

Maka, didapatkan nilai persentase tutupan vegetasi sebesar 85%. Nilai tersebut  

termasuk dalam kategori vegetasi dengan kerapatan tajuk lebat. 

 

3.3.5 Uji Akurasi  

Setelah melakukan validasi lapangan, proses selanjutnya adalah uji akurasi dengan 

menggunakan metode matriks konfusi. Matriks konfusi merupakan salah satu 

metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu metode klasifikasi. 

Pada dasarnya matriks konfusi mengandung informasi yang membandingkan hasil 

klasifikasi yang dilakukan oleh sistem dengan hasil klasifikasi yang seharusnya 

(Solichin, 2017 dalam Andini, 2018). Matriks ini sering disebut error matrix atau 

confusion matrix. Pada matriks ini bisa menghitung besar akurasi pembuat 

(producers accuracy), akurasi pengguna (users accuracy), akurasi keselurahan 

(overall accuracy), akurasi kappa (kappa accuracy) (Arisondang, 2015 dalam 

Jamilah dkk., 2019). (BIG, 2014) tingkat uji akurasi menggunakan pengindraan 

jauh adalah 85%. 

 

Tabel 5 Format Matiks Konfusi 

Kelas Referensi  
Data Sampel Jumlah 

Piksel 

Akurasi 

Pengguna A B C 

A X11 X12 X13 X1+ X11/X1+ 

B X21 X22 X23 X2+ X22/X2+ 

C X31 X32 X33 X3+ X33/X3+ 

Jumlah Piksel X1+ X2+ X3+ N  

Akurasi Pembuat  X11/X1+ X22/X2+ X33/X3+   
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3.3.6 Analisis 

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis korelasi dan analisis 

regresi. Menurut Riduwan (2011) Uji hubungan antara dua variabel atau lebih yang 

digunakan untuk mengetahui derajat hubungan dan kontribusi variabel bebas 

terhadap variabel terikat (misalnya X dan Y) maka harus dilakukan analisis korelasi 

dan regresi. Analisis ini menggunakan dua variabel yaitu data penginderaan jauh 

sebagai variabel bebas dan data biomassa lapangan sebagai variabel terikat. Nilai 

korelasi berkisar pada interval -1 sampai 1, jika korelasi bersifat positif maka  

hubungan antara dua variabel bersifat  searah. Sebaliknya jika korelasi bersifat 

negatif maka hubungan antara dua variabel bersifat berlawanan. Rumus korelasi 

sederhana adalah sebagai berikut:  

 

𝑟 =  
𝑛∑𝑥𝑦 − (∑𝑥)(∑𝑦)

√[ 𝑛∑𝑥2 − (∑𝑥)2] [𝑛∑𝑦2 − (∑𝑦)2] 
 

 

Keterangan : 

n = jumlah sampel 

x = variabel bebas 

y = variabel terikat 

r = koefisien korelasi 

 

Analisis regresi merupakan analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

suatu variabel terhadap variabel lain. Analisis ini menggunakan dua variabel yaitu 

data penginderaan jauh sebagai variabel bebas dan data cadangan karbon di 

lapangan sebagai variabel terikat. Yang nantinnya akan didapatkan persamaan yang 

digunakan dalam estimasi cadangan karbon pada daerah penelitian. Persamaan 

untuk regresi linier sederhana adalah  

 

𝑦 =  𝑎 +  𝑏 ∙ 𝑥   
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keterangan : 

y  = variabel tak bebas  

x  = variabel bebas 

a dan b  = koefisien 

 

 

Gambar 12 Proses analisi Korelasi & Regresi menggunakan aplikasi SPSS 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam penghitungan nilai cadangan karbon 

di HKm Binawana menggunakan teknologi penginderaan jauh dengan 

menggunakan metode NDVI dapat disimpulkan bahwa : 

1. Citra Sentinel-2 dapat digunakan untuk mengestimasi nilai cadangan karbon 

yang terdapat pada hutan dengan menggunakan pendekatan indeks vegetasi 

dengan hasil yang baik. Hal ini dikarenakan oleh hubungan korelasi indeks 

vegetasi dengan biomassa cukup kuat yaitu sebesar 64%.  

2. Dari hasil kajian persebaran cadangan karbon yang ditampilkan pada peta 

persebaran cadangan karbon, dapat dilihat bahwa nilai cadangan karbon yang 

tinggi terdapat pada bagian utara dan selatan area HKm binawana yang mana 

daerah tersebut merupakan area hutan Primer. 

3. Dari penghitungan nilai cadangan karbon didapatkan nilai cadangan karbon 

pada tiap kerapatan vegetasi yaitu 1.890,07 Ton-C pada vegetasi jarang dengan 

luas 33,25 ha, kemudian 35.216,91 Ton-C pada vegetasi sedang dengan luas 

270,19 ha, dan 172.942,79 Ton-C pada vegetasi rapat dengan luas 610,76 ha. 

 

5.2 Saran 

Perlu ditingkatkannya pengelolaan pada HKm binawana untuk lebih menjaga 

kawasan hutan primernya agar tidak terjadi perubahan alih fungsi lahan yang dapat 

mengurangi luas area hutan primer, karena hutan primer dapat menyimpan 

cadangan karbon lebih tinggi dibandingkan hutan agroforestri dan kebun tanaman 

semusim. 
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