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ABSTRAK 

Setiap ekosistem hutan dan jenis yang ada di dalamnya memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menyerap 
CO2 dan menghasilkan biomassa. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menentukan jumlah biomassa dan 
karbon tersimpan hutan Pinus mercusii serta nilai jasa lingkungan dari penyerapan CO2 di kawasan Hutan Produksi 
Terbatas (HPT) Batualu yang mempunyai  luas 77 ha dan kerapatan tegakan 550 pohon /ha. Penelitian dilaksanakan 
dengan membuat petak ukur 20 x 20 m2 sebanyak 30 plot dan subplot ukuran 2 x 2 m2  kemudian inventarisasi 
tegakan yang meliputi diameter, tinggi dan jumlah pohon. Selain itu juga dilakukan penimbangan berat aktual 
tumbuhan bawah, serasah dan  kayu mati pada masing-masing sub plot, kemudian masing-masing diambil sampel 
untuk dilakukan pengujian di laboratorium. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa berdasarkan persamaan log B = -
0,686 + 2,26 log D diperoleh potensi biomassa dan nekromassa 391,55 ton/ha, nilai cadangan karbon 180,11 ton/ha, 
serapan karbon 661,01 ton/ha yang setara dengan Rp37.050.568/ha. Berdasarkan persamaan  AGB = 0,0936 
D2,432diperoleh potensi biomassa dan nekromassa 336,91 ton/ha, nilai cadangan karbon 154,98 ton/ha, serapan 
karbon 568,77 ton/ha yang setara dengan Rp37.050.568/ha. Hasil yang diperoleh berdasarkan persamaan log B = -
0,686 + 2,26 log D lebih mendekati hasil yang diperoleh berdasarkan persamaan aktualnya yaitu  nilai  potensi 
biomassa dan nekromassa  422,35 ton/ha, nilai cadangan karbon 194,28 ton/ha, serapan karbon 713,01 ton/ha yang 
setara dengan  Rp39.965.030/ha. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa merusak tegakan bisa diperoleh nilai karbon 
tersimpan dan jasa lingkungan dari penyerapan karbon meskipun hanya sekitar 11% dari nilai kayunya yang 
diperoleh sebesar Rp.352.542.465/ha. 
 
Kata kunci: Karbon tersimpan, biomassa, nekromassa, Pinus, karbondioksida. 

 
 

 
ABSTRACT 

Each forest ecosystems and species in it has a different ability to absorb CO2 and produce biomass.The Aim of the 
research was to analyze and determine the amount of biomass and stored carbon of pinus mercusii forest as well as 
the value of environment service of CO2 absorption in the area of Batualu Limeted Production Forest having 77 ha 
and stand density of 550 trees/ha.The research was conducted by designing plots with 20 x 20 m2 consisting of 30 
plots and subplots with 2 x 2 m2 and stand inventory involving diameter, height, and number of trees. Then, the 
actual weighting of undergrowth, litter, and dead trees of each sub-plot was done. The samples were taken from 
each plot to be tested on laboratory.The results of the research indicate that based on the equation of log B = -0.686 
+ 2.26 log D, it is obtained that biomass and necromass are 391.55 ton/ha. The value of carbon reserves is 180 
ton/ha. Carbon absorption is 661.01 ton/ha which is the same as Rp 37.050.588/ha. Based on AGB = 0.0936 D2.432 
equation, it is obtained that biomass and necromass potency is 336.91 ton/ha. The value of carbon reserves is 154.98 
ton/ha. The result obtained based on the equation of log B = -0.686 + 2.26 log D is closer to the result obtained 
based on it is actual equation, i.e. the value of biomass and necromass potency is 422.35 ton/ha. The value of carbon 
reserves is 194.28 ton/ha. Carbon absorption is 39.965.030/ha. This indicates that without damaging the stands, the 
value of stored carbon and environmental services from carbon absorption can be obtained although it is only about 
11% from wood value which is Rp 352.542.465/ha. 
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PENDAHULUAN 

Isu pemanasan global merupakan fenomena yang bakal dihadapi di masa mendatang. Salah 

satu faktor terbesar yang mempengaruhi pemanasan global adalah degradasi dan deforestasi 

hutan yang mengakibatkan meningkatnya emisi karbondioksida (CO2). Hal ini menuntut 

perhatian dari berbagai pihak untuk senantiasa melestarikan sisa hutan yang ada. Hutan berperan 

dalam upaya peningkatan penyerapan CO2 dimana dengan bantuan cahaya matahari dan air dari 

tanah, vegetasi yang berklorofil mampu menyerap CO2 dari atmosfer melalui proses fotosintesis.  

Besarnya biomassa dan penyerapan karbon dapat dihitung dengan metode destructive 

sampling maupun non destructive. Untuk metode non destructive, beberapa persamaan telah 

didapatkan oleh peneliti, seperti persamaan untuk menghitung biomassa pinus di atas permukaan 

tanah yang didapatkan Krisnawati dkk. (2011). Selain itu, biomassa aktual pohon bisa juga 

dihitung berdasarkan volume rata-rata per hektar dan kerapatan kayunya. 

Penelitian untuk menghitung biomassa dan penyerapan CO2 telah banyak dilakukan seperti 

penelitian Marimpan (2010) pada tanaman Eucalyptus urophylla di hutan alam memperoleh 

penyerapan gas CO2 sebesar 458,91 ton/ha dengan metode destructive sampling akan tetapi nilai 

jasa lingkungan masih jarang dihitung. Oleh karena itu, melalui penelitian ini akan dilakukan 

pengukuran potensi karbon Pinus mercussi dan menentukan besarnya nilai jasa lingkungan dari 

penyerapan CO2 yang sekaligus membandingkan dengan nilai jual volume kayunya di kawasan 

Hutan Produksi Terbatas (HPT) Batualu di Desa Pa’tengko Kecamatan Mengkendek sehingga 

menjadi sumber informasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan hutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAHAN DAN METODE 

Lokasi penelitian  

Penelitian dilakukan pada Hutan Produksi Terbatas (HPT) Batualu di Desa Pa’tengko 

Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. Luas lokasi penelitian sekitar 77 ha. Lokasi ini 

berada pada ketinggian 926 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara minimum sekitar 

15 °C dan maksimum 28 °C serta kelembaban 82-86%. Selain itu pengujian dilakukan di 

Laboratorium Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan Universitas 

Hasanuddin, Makassar.  

Metode pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan dengan membuat petak ukur 20 x 20 meter sebanyak 30  buah 

untuk inventarisasi potensi tegakan pinus serta pengukuran kayu mati dan pohon mati. Pada 

sepuluh plot yang mewakili masing-masing kelas diameter pinus dibuat sub plot ukuran 2 x 2 

meter sebanyak 40 plot untuk pengukuran serasah dan tumbuhan bawah. Selain itu dilakukan 

pengambilan sampel kayu mati untuk menghitung berat jenis serta sampel tumbuhan bawah dan 

serasah untuk menghitung berat kering di laboratorium.  

Metode analisis data  

Penentuan biomassa dilakukan terhadap dua variable yakni biomassa pohon pinus dan 

tumbuhan bawah. Biomassa pinus dihitung menggunakan pendekatan rumus biomassa yang telah 

ada. Menurut Hendra (2002) dalam Krisnawati. H, dkk (2011) pada hutan Pinus di Jawa Barat 

dengan component AGB (Above Ground Biomass), dengan jumlah sampel 30 pohon, dbh 17,8-

57 cm dan R2 0,94, sebagai berikut: 

log B = -0,686 + 2,26 log D ……………………………………………………………… 1 

Sebagai bentuk ketelitian dalam menentukan biomassa pohon pinus yang menggunakan 

Rumus 1 maka dibuatkan uji pembanding nilai biomassa yang diperoleh dengan nilai biomassa 

dari rumus atau persamaan lain. Menurut Siregar (2007) dalam Krisnawati. H, dkk (2011), 

penentuan biomassa pinus di atas permukaan tanah dapat dilakukan menggunakan rumus 

allometrik serta berdasarkan pendekatan volume dan berat jenis kayu yang masing-masing 

rumusnya sebagai berikut: 

AGB = 0,0936 D2,432  …………………………………………………………………….. 2 

 



Yn = Volume rata-rata per ha x berat jenis (BJ) ……………………………………...  3 

Dimana :   B, AGB, dan Yn = Biomassa pohon pinus (kg) 

 D = diameter pohn pinus setinggi dada (cm) 

Pengukuran biomassa tumbuhan bawah dilakukan berdasarkan (SNI 7724:2011). 

Penentuan biomassa tumbuhan bawah berdasarkan rumus Hairiah, dkk. (2007) sebagai berikut: 

Total BK (gr) = 퐁퐊	퐬퐮퐛퐬퐚퐦퐩퐞퐥	(퐠퐫)
퐁퐁	퐬퐮퐛퐬퐚퐦퐩퐞퐥	(퐠퐫)

  x Total BB (gr)..............................................................  4 

Dimana, BK = berat kering dan BB = berat basah  

 Penentuan nekromassa pohon mati, kayu mati dan serasah dilakukan sesuai (SNI7724-

2011). Pengukuran nekromasssa pohon mati dengan terlebih dahulu mengukur diameter setinggi 

dada dan menentukan tingkat keutuhan pohon mati kemudian dihitung berdasarkan persamaan 

allometrik yang digunakan untuk menghitung biomassa pohon pinus. Pengukuran nekromassa 

kayu mati dilakukan dengan menentukan besar volumenya berdasarkan pengukuran diameter 

pangkal dan ujung serta panjang kayu mati. Setelah itu, dilakukan pengujian berat jenis dari 

masing-masing sampel kayu mati di laboratorium  sehingga nekromassa  kayu mati dapat 

diperoleh dengan rumus: 

Bkm  = Vkm  x  BJkm  ………………………….……………………………………...    5 

Pengukuran berat kering serasah dilakukan dengan terlebih dahulu menimbang berat total 

serasah pada subplot ukuran 2 x 2 meter. Selanjutnya diambil sampel serasah ± 300 gram untuk 

dilakukan pengujian berat kering sampel di laboratorium. Data-data yang diperoleh kemudian 

digunakan untuk menentukan berat kering serasah menggunakan Rumus 2. 

Penentuan serapan karbon dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis besarnya karbon 

tersimpan pada biomassa hutan pinus. Besarnya nilai biomassa dikalikan dengan 0,46 untuk 

memperoleh besarnya karbon tersimpan.  Menurut Manuri dkk. (2011), nilai karbon tersimpan 

yang diperoleh kemudian dapat digunakan untuk mengetahui besarnya serapan karbondioksida. 

Hanya dengan mengalikan nilai karbon tersimpan dengan 3,67, maka besarnya nilai serapan 

karbondioksida hutan pinus dapat diketahui.  

Nilai jasa lingkungan dari penyerapan CO2 diperoleh dengan mengalikan nilai penyerapan 

CO2 dengan harga karbon yang berlaku dikurangi dengan biaya transaksi.  Harga karbon yang 

digunakan mengacu pada The World Bank (2011) dalam Effendi  (2012) sebesar US$5,8 per ton 



CO2. Namun dalam penentuan biaya ini perlu dipertimbangkan biaya transaksi. Biaya transaksi 

yang dimaksud adalah biaya proses administrasi, monitoring dan verivikasi jasa pengurangan 

emisi melalui serapan karbondioksida. Besarnya biaya transaksi pada sektor kehutanan adalah 

US$1,23. Dengan demikian harga bersih serapan karbondioksida sebesar US$4,57 per ton. 

HASIL PENELITIAN 

Potensi biomassa dihitung berdasarkan rata-rata total biomassa dan nekromassa per 

hektarnya. Seperti terlihat pada Tabel 1. besarnya potensi biomassa pinus meliputi biomassa 

pinus rumus terpilih, dan dua rumus pembanding masing-masing sebesar 396,76 ton/ha, 365,09 

ton/ha dan 310,99 ton/ha dan biomassa tumbuhan bawah 0,65 ton/ha. Total potensi nekromassa 

meliputi nekromassa kayu mati, pohon mati dan serasah berdasarkan rumus tersebut di atas 

masing-masing sebesar 24,94 ton/ha, 25,81 ton/ha dan 25,27 ton/ha  Sehingga akumulasi dari 

biomassa dan nekromassa untuk potensi aktual, dan potensi pembanding menggunakan Rumus 1. 

(P1) dan menggunakan Rumus 2. (P2) masing-masing sebesar 422,35, 391,55 dan 336,91 ton/ha.  

Berdasarkan hasil perkalian biomassa dengan keberadaan konsentrasi C dalam bahan 

organik, seperti terlihat pada Tabel 2. diperoleh nilai karbon tersimpan aktual 194,28 ton/ha yang 

terdiri atas karbon tersimpan biomassa dan nekromassa masing-masing 182,81 ton/ha dan 11,48 

ton/ha. Karbon tersimpan pembanding C1 dan C2 masing-masing 180,11 dan 154,98 ton/ha. 

Besarnya serapan karbondioksida berdasarkan 3,67 gram CO2 yang equivalen dengan persaman 

kimianya, maka nilai serapan karbon aktual sebesar 713,01 ton/ha dan serapan karbondioksida 

pembanding S1 dan S2 masing-masing 661,01 ton/ha dan 568,77 ton/ha.  

Hasil perhitungan nilai jasa serapan karbon hutan pinus diperoleh dengan mengalikan nilai 

serapan karbondioksida dengan harga karbondioksida yang diserap setiap tonnya. Seperti terlihat 

pada Tabel 3. total nilai jasa serapan karbon aktual sebesar US$3.258,46 per hektar sedangkan 

nilai jasa serapan karbondioksida pembanding N1 dan N2 masing-masing berkisar US$3.020,84 

per hektar dan US$2.599,29 per hektar.  

PEMBAHASAN 

Penelitian ini menentukan besarnya potensi biomassa pada HPT Batualu untuk Paktual, P1, 

dan P2 masing-masing sebesar 422,35, 391,55 dan 336,91 ton/ha. Karbon tersimpan Caktual, C1 

dan C2, masing-masing sebesar 194,85, 180,11 dan 154,98 ton/ha sedangkan nilai jasa 

lingkungan dari penyerapan CO2 untuk Naktual, N1 dan N2 sebesar US$3.258,46/ha, 

US$3.020,84/ha dan US$2.599,29/ha.  



Berdasarkan hasil perhitungan biomassa pohon pinus menggunakan rumus yang dipilih dan 

dua rumus pembanding, maka biomassa pohon pinus aktual lebih besar dibandingkan biomassa 

pinus dari dua persamaan lainnya (B1 dan B2). Namun selisih antara biomassa aktual dengan 

biomassa B1 dan B2 tidak terlalu besar yakni masing-masing berkisar 7,98% dan 21,62%.  Nilai 

biomassa tumbuhan bawah dan nekromassa yang meliputi kayu mati dan serasah diukur 

berdasarkan metode SNI yang sama sehingga nilai yang diperoleh pada B aktual, B1 dan B2 juga 

sama  sedangkan nilai biomassa pinus dan nekromassa pohon mati berbeda-beda karena 

dipengaruhi oleh perbedaan rumus yang digunakan. 

Perbedaan ini mengakibatkan total potensi biomassa dan nekromassa keseluruhan juga 

berbeda. Secara umum perbedaan potensi biomassa pinus aktual dengan B1 dan B2 disebabkan 

persamaan yang digunakan diperoleh dari sampel pohon dengan interval dbh dan jumlah sampel 

yang berbeda-beda serta lokasi tempat tumbuh yang berbeda pula. Hal ini sejalan dengan 

pendapat TPIBLK (2010),  yang menyatakan bahwa besarnya biomassa ditentukan oleh diameter 

setinggi dada, tinggi total pohon, berat jenis dan kesuburan tanah.  

Potensi penyerapan gas CO2 aktual pada penelitian ini sebesar 713,01 ton/ha lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan hasil penelitian Marimpan (2010) pada tanaman Eucalyptus urophylla 

di hutan alam sebesar 458,91 ton/ha. Tingginya serapan karbon yang dihasilkan pinus karena 

pohon pinus merupakan vegetasi yang memliki kanopi atau tutupan tajuk yang besar sehingga 

dengan jumlah daun yang banyak mampu menyerap karbon yang banyak pula. Hasil serapan 

karbondioksida pada penelitian ini tidak jauh berbeda bila dibandingkan dengan hasil penelitian 

TPIBLK (2010), yang memperoleh cadangan karbon 74,6 – 217,5 ton/ha sehingga untuk 

serapannya diperoleh 273,415 - 798,225 ton/ha. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kemampuan 

ekosistem hutan menyimpan dan menyerap karbon berdasarkan jenis vegetasi, komposisi 

vegetasi, topografi dan tempat tumbuh (Paembonan, 2012).   

Hutan sebagai penyedia jasa lingkungan kadang terlupakan oleh tujuan pengelolaan yang 

lebih bernilai ekonomi. Namun kini nilai jasa lingkungan hutan sudah dapat dinilai harganya, 

salah satunya adalah nilai jasa serapan karbondioksida. Seperti terlihat pada Tabel 3. pinus 

merupakan jenis yang memiliki nilai serapan karbon tertinggi diikuti oleh serasah, pohon mati 

dan tumbuhan bawah. Berdasarkan market update BII (2014), nilai tukar rupiah terhadap dollar 

sebesar Rp12.265 per dollarnya. Apabila dirupiahkan nilai jasa lingkungan penyerapan 

karbondioksida hutan pinus sekitar Rp39.965.030/ha. 



Penelitian ini membandingkan nilai ekonomi pinus apabila volume kayu pinus dijual 

atau dipertahankan untuk memaksimalkan fungsinya sebagai penyerap karbondioksida. Hasilnya 

adalah nilai jasa lingkungan serapan karbon lebih rendah dibandingkan nilai jual kayunya. 

Namun perbedaan ini lebih bijak ketika  penilaian jasa lingkungan dari hutan bukan hanya 

serapan karbonnya saja. Menurut Nurfatriani (2005) secara umum jasa lingkungan yang dapat 

dinilai dari hutan adalah serpan karbon, ketersediaan air, pencegah erosi, penyuplai oksigen, 

wisata alam, keberadaan flora dan fauna.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis terhadap biomassa, karbon tersimpan dan nilai jasa serapan 

karbon hutan pinus pada HPT Batualu, diperoleh jumlah potensi aktual sebesar 422,35 ton/ha, 

karbon tersimpan sebesar 194,28 ton/ha,  dan nilai jasa serapan karbon 713,01 ton/ha sebesar 

US$3.267,95 atau Rp39.965.030. Nilai jasa lingkungan yang diperoleh dari penyerapan karbon 

sekitar 11% dari nilai jual volume kayunya sebesar Rp.352.542.465/ha. Berdasarkan keadaan di 

HPT Batualu dan hasil perbandingan dengan menggunakan dua persamaan maka untuk 

menghitung biomassanya lebih sesuai dengan  persamaan log B = -0,686 + 2,26 log D. Hal ini 

menjadi pertimbangan bagi masyarakat atau pemerintah dalam pengelolan hutan pinus di HPT 

Batualu.  
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LAMPIRAN 
Tabel 1. Rekapitulasi perhitungan potensi biomassa dan nekromassa di  HPT Batualu 

Variabel Amatan P. aktual (ton/ha) P1 (ton/ha) P2 (ton/ha) 

Biomassa Pinus 396,76 365,09 310,99 
Tumbuhan Bawah 0,65 0,65 0,65 

Nekromassa 
Kayu mati 1,43 1,43 1,43 
Pohon mati 2,56 3,43 2,89 
Serasah  20,95 20,95 20,95 

Total  423,58 391,55 336,91 

Ket: P = Potensi karbon (ton/ha) 

 
Tabel 2. Rekapitulasi perhitungan potensi cadangan karbon di HPT Batualu 

Variabel C Aktual C1  C2  S  Akt  S1  S2  

Biomassa 
Pinus 182,51 167,94 143,06 669,81 616,34 525,01 
Tumbuhan 
Bawah 0,30 0,30 0,30 1,10 1,10 1,10 

Nekromassa 
Kayu mati 0,66 0,66 0,66 2,41 2,41 2,41 
Pohon mati 1,18 1,58 1,33 4,32 5,79 4,88 
Serasah 9,64 9,64 9,64 35,37 35,37 35,37 

Total    194,85 180,28 154,98 713,01 661,01 568,77 
Ket: C = Potensi cadangan karbon (ton/ha), S = Serapan  karbon (ton/ha) 
 
Tabel 3. Perhitungan Nilai jasa serapan karbon di HPT Batualu 

Variabel N Aktual N 1 N 2   

Biomassa Pinus 3.061,03 2.816,70 2.399,31 
Tumbuhan Bawah 5,01 5,01 5,01 

Nekromassa 
Kayu 11,03 11,03 11,03 
Pohon mati 19,75 26,46 22,30 
Serasah  161,63 161,63 161,63 

Total    3.258,46 3.020,84 2.599,29 

Ket: N = Nilai jasa serapan karbondioksida (US$/ha) 

 

 

 

 


