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ABSTRAK 

NADYA SUHADA. Perbandingan Unit Contoh Lingkaran dan Unit Contoh 

Jumlah Pohon dalam Pendugaan Cadangan Karbon Areal Rehabilitasi di Hutan 

Pendidikan Gunung Walat. Dibimbing oleh PRIYANTO. 

 

 Penerapan sampling pada kegiatan inventarisasi hutan tanaman dapat 

menggunakan unit contoh lingkaran dan jumlah pohon. Namun, unit contoh 

jumlah pohon masih jarang digunakan meskipun praktis dan mudah diterapkan. 

Penelitian ini bertujuan membandingkan unit contoh lingkaran dan unit contoh 

jumlah pohon serta menduga potensi cadangan karbon yang ada di areal 

rehabilitasi Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW). Unit contoh jumlah pohon 

yang digunakan yaitu sebanyak 6, 8, dan 10 jumlah pohon. Jumlah unit contoh 

yang digunakan sebanyak 116 plot yang tersebar secara merata di seluruh areal 

rehabilitasi TOSO dan ConocoPhillips HPGW. Metode sampling yang digunakan 

yaitu stratified systematic plot sampling with random start. Berdasarkan hasil 

perhitungan pendugaan cadangan karbon dari unit contoh lingkaran dan unit 

contoh jumlah pohon diketahui bahwa unit contoh 6 jumlah pohon dapat 

digunakan untuk menduga cadangan karbon pada areal rehabilitasi HPGW dan 

memberikan ketelitian yang lebih baik daripada unit contoh lingkaran. Jumlah 

cadangan karbon di areal rehabilitasi HPGW pada tahun 2017 di blok TOSO 

sebesar 69.85 ± 16 ton, dan blok ConocoPhillips sebesar 44.89 ± 14.2 ton. 

 

Kata kunci: cadangan karbon, unit contoh jumlah pohon, unit contoh lingkaran 

 

ABSTRACT 

NADYA SUHADA. Comparison of Circle Sampling Units and Tree Sampling 

Units in Estimation of Carbon Stock Rehabilitation Area in Hutan Pendidikan 

Gunung Walat. Supervised by PRIYANTO. 

 

Application of sampling in plantation forest inventory can use circle 

sampling units and tree sampling units. However tree sampling units is still rarely 

used although practical and easy to be used. This research aims to compare circle 

sampling units and tree sampling units and estimate the potential of carbon 

stock that is in the rehabilitation area of Hutan Pendidikan Gunung 

Walat (HPGW). The amount of tree sampling units that used in this research is 6, 

8, and 10. The amount of sampling unit that is used in this research is 116 plots 

spread evenly throughout the rehabilitation area of TOSO and ConocoPhillips 

HPGW. The sampling method that is used in this research is stratified systematic 

plot sampling with random start. Based on the calculation  of carbon stock 

estimation from circle sampling units and tree sampling units can be known that 

unit of 6 trees sampling can be used in estimate carbon in rehabilitation area of 

HPGW and gives the better value of accuracy than the circle sampling units. Total 

amount of carbon stock in the rehabilitation area of HPGW in 2017 at Blok TOSO 

is 69.85 ± 16 ton, and Blok ConocoPhillips is 44.89 ± 14.2 ton.  

 

Keywords: carbon stock, circle sampling units, tree sampling units. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perubahan iklim merupakan salah satu isu utama lingkungan hidup beberapa 

tahun terakhir.  Salah satu bentuk perubahan iklim yaitu pemanasan global yang 

terjadi karena peningkatan gas rumah kaca di atmosfer. Upaya yang dapat dilakukan 

untuk mengurangi peningkatan tersebut yaitu dengan mengurangi emisi karbon di 

atmosfer. Tumbuhan yang ada di hutan mampu menyerap gas karbon dioksida (CO2) 

dari udara melalui proses fotosintesis. Oleh karena itu, pengukuran jumlah karbon 

yang disimpan dalam tubuh tanaman hidup pada suatu lahan dapat menggambarkan 

banyaknya gas CO2 di atmosfer yang diserap oleh tanaman (Hairiah et al. 2011).  

Kegiatan pendugaan cadangan karbon dilaksanakan melalui inventarisasi hutan 

secara langsung di lapangan. Kegiatan inventarisasi hutan merupakan salah satu 

aspek penting dalam perencanaan dan pengelolaan hutan yang bertujuan mencari 

suatu cara yang praktis yaitu cepat, mudah, murah dalam pelaksanaannya, dan 

mempunyai ketelitian yang dapat dipertanggungjawabkan serta efisiensi yang cukup 

tinggi. Penelitian mengenai cadangan karbon pada hutan sudah banyak dilakukan. 

Unit contoh dengan plot lingkaran merupakan unit contoh yang umum digunakan 

pada hutan tanaman, sedangkan metode unit contoh jumlah pohon masih jarang 

diteliti. Keterbatasan sumber daya baik waktu, manusia, serta biaya merupakan faktor 

pembatas dalam melakukan kegiatan inventarisasi. Hal ini juga berkaitan dengan 

luasnya areal yang akan diukur dan aksesibilitas lahan yang rendah (Alfianto 2007).  

Metode sampling dipilih dalam mengatasi keterbatasan tersebut.  

Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW) telah mengembangkan pengelolaan 

jasa lingkungan melalui kerja sama dengan beberapa perusahaan multinasional seperti 

TOSO dan ConocoPhillips sejak tahun 2009. Kerja sama tersebut dalam bentuk 

program rehabilitasi hutan untuk peningkatan cadangan karbon melalui kegiatan 

penanaman dan pemeliharaan tanaman. Monitoring dan evaluasi program tersebut 

dilakukan oleh HPGW melalui kegiatan pendugaan potensi tegakan hasil rehabilitasi 

setiap tahunnya. Efisiensi dan keakuratan data cadangan karbon pada kegiatan 

inventarisasi hutan di areal rehabilitasi TOSO dan ConocoPhillips sangat penting 

diperhatikan.  

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk menduga potensi cadangan karbon di areal 

rehabilitasi TOSO dan ConocoPhillips dan memilih bentuk unit contoh yang paling 

optimal. 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi potensi cadangan karbon di 

areal rehabilitasi blok TOSO dan ConocoPhillips dan bentuk unit contoh yang lebih 
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efisien dan efektif dalam pelaksanaan inventarisasi potensi cadangan karbon di 

HPGW.

Ruang Lingkup Penelitian 

Pengambilan data penelitian terbatas pada tanaman hasil rehabilitasi di areal 

rehabilitasi blok TOSO dan ConocoPhillips HPGW tahun tanam 2009 sampai dengan 

2015. Pendugaan cadangan karbon dibatasi hanya pada tegakan pohon karena pohon 

menyumbangkan 90% dari total cadangan karbon pada biomassa di atas permukaan 

tanah (Rahayu et.al. 2007). 

 

 

 

METODE 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di blok TOSO dan blok ConocoPhillips areal 

rehabilitasi hutan hasil kerja sama antara perusahaan TOSO Company Ltd dan 

perusahaan ConocoPhillips dengan HPGW, Sukabumi, Jawa Barat. Penelitian 

dilaksanakan pada bulan Maret−April 2017.  

 

 

Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini terdiri atas pita ukur, tongkat 

ukur, global positioning system (GPS), kamera, alat tulis, kalkulator, stopwatch, serta 

seperangkat komputer dengan software Microsoft Excel 2013 dan ArcGis 9.3. Bahan 

yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini meliputi tally sheet, peta rancangan 

penarikan contoh di areal rehabilitasi blok TOSO dan ConocoPhillips, serta tegakan 

pohon di areal rehabilitasi tersebut. 

 

 

Jenis Data 

Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Data primer berupa 

hasil pengukuran pohon dalam unit contoh yang terdiri atas diameter setinggi dada 

(DBH), tinggi total, jarak pohon terjauh ke pohon pusat, dan waktu pengerjaan setiap 

unit contoh. Data sekunder berupa peta HPGW dan kondisi umum HPGW. 

 

 

Tahapan Penelitian 

Penentuan dan pemilihan unit contoh 

Pendugaan potensi cadangan karbon di areal rehabilitasi blok TOSO dan 

ConocoPhillips HPGW menggunakan metode sampling stratified systematic plot 


