
II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1    Pengertian Mangrove 

Mangrove adalah kombinasi dari dua kata yakni mangue (bahas Portugis) yang bila 

diartikan adalah tumbuhan dan grove (bahasa Inggris) yang diartikan belukar atau hutan kecil 

(Purnobasuki, 2005). Tetapi menurut Tomlinson (1994) & Wightman (1989) mangrove adalah 

tumbuhan yang ditemukan di wilayah pasang surut air laut serta membentuk suatu komunitas. 

Sedangkan dalam buku Tomlinson (1994) menuliskan bahwa kata mangrove mengacu kepada 

tumbuhan dan komunitas serta mangrove merupakan istilah yang sering digunakan untuk 

pohon yang berlumpur, basah, serta berada di pasang surut daerah tropis. Mangrove merupakan 

sekelompok tumbuhan yakni golongan halofit yang terdiri dari bermacam jenis, serta suku 

tumbuhan yang berbeda namun mempunyai adaptasi morfologi dan fisiologi terhadap 

tumbuhan maupun pasang surut air laut yang mempengaruhinya (Saputro, 2009).  

Ekosistem mangrove merupakan tipe yang memiliki ciri khas yaitu hidup di sepanjang 

pantai dan hidupnya dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Ekosistem mangrove memiliki 

ketergantungan dalam ekosistem tersebut serta semua fauna flora ataupun lingkungan saling 

berinteraksi satu sama lain (Nontji, 2007). Snedaker (1978) menyatakan suatu kelompok 

tumbuhan yang berkayu yang hidup di sepanjang garis pantai merupakan ekosistem mangrove. 

Menurut Allen (1973) kadang hutan mangrove dapat disebut sebagai coastal woodland (tidal 

surut) atau hutan bakau atau intertidal zone. Kostermans (1982) menyebutkan bahwa mangrove 

dapat dikatakan sebagai vegetasi berjalan yang dapat membentuk tanah timbul melalui proses 

suksesi alami maupun buatan yang dapat membentuk suatu vegetasi yang baru pada tanah 

timbul tersebut. Arief (2003) menyimpulkan pengertian mangrove yakni suatu formasi hutan 

yang berada pada daerah tropika maupun sedikit subtropika. Hutan mangrove tersebut biasanya 



berada pada pantai rendah dan tenang, berlumpur, sedikit berpasir, dan mendapat pasang surut 

air laut. Fungsi mangrove sendiri adalah sebagai keseimbangan siklus biologi di suatu perairan. 

 

2.2    Distribusi Mangrove 

Mangrove tersebar pada zona intertidal dari garis pantai di samudra tropis, sub tropis, 

dan beriklim sedang (Tomlinson, 1994). Distribusi mangrove dipengaruhi oleh suhu 

permukaan udara dan laut. Distribusi mangrove meluas hingga wilayah pada 30ᵒ LU tetapi 

tidak pada 28o LS yang terletak pada pantai Atlantik (Soares et al., 2012). Selain itu, mangrove 

dapat ditemukan pada wilayah Indo Pasifik Barat hingga ke Autralia dan Selandia Baru 

(Hogarth, 2007). Distribusi dan perkembangan mangrove dipengaruhi oleh suhu, sesuai yang 

dibatasi curah hujan atau ketersediaan air tawar (Osland et al., 2014 & Alongi 2015). Luas 

mangrove telah menurun secara global selama 30 tahun terakhir yaitu dari tahun 1980-2010 

(Polidoro et al., 2010 & Donato et al., 2011). Distribusi mangrove secara global dapat dilihat 

pada Gambar 1 

 
Gambar 1. Kisaran Mangrove Secara Global  

Giesen et al. (2007) menyatakan Asia Tenggara adalah wilayah yang mempunyai luas 

ekosistem mangrove terbesar di dunia yaitu sebanyak 6,8 juta ha. Selain itu memiliki 

keanekaragaman spesies mangrove tertinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Indonesia 

memiliki luasan mangrove terbesar di Asia Tenggara yakni sebanyak 58,8% dari total luasan 



mangrove Asia Tenggara. Soemodihardjo et al. (1993) menyatakan Indonesia memiliki spesies 

mangrove beranekaragam yang tersebar di berbagai provinsi Indonesia. Indonesia memiliki 15 

famili, 18 genus, 41 spesies mangrove sejati, dan 116 spesies asosiasi mangrove. Terdapat 29 

mangrove sejati tersebar di wilayah Bali dan Lombok, selainnya tersebar di wilayah lain di 

Indonesia. Saputro (2009) menyatakan luas mangrove di Indonesia sebesar 3,2244 juta ha dan 

tersebar di 30 provinsi. Papua merupakan wilayah yang memiliki luas mangrove terluas yakni 

lebih dari 1 juta ha. Sedangnkan wilayah yang mempunyai luas mangrove terendah adalah 

Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 500,675 ha (Tabel 2). 

 

 

 

 

Tabel 1. Luas Hutan Mangrove di Berbagai Daerah di Indonesia 

No Provinsi Luas (ha) No Provinsi Luas (ha) 

1 NAD 22.950,321 17 NTB 11.921,179 

2 Sumatera Utara 50.369,793 18 NTT 20.678,450 

3 Sumatera Barat 3.002,689 19 Kalimantan Barat 149.344,189 

4 Riau 206.292,642 20 Kalimantan Tengah 68.132,451 

5 Kepulauan Riau 54.681,915 21 Kalimantan Selatan 56.552,064 

6 Jambi 12.528,323 22 Kalimantan Timur 364.254,989 

7 Sumatera 149.707,431 23 Sulawesi Utara 7.348,676 

 Selatan     

8 Bengkulu 2.321,870 24 Sulawesi Tengah 67.320,130 

9 Lampung 10.533,676 25 Sulawesi Tenggara 44.030,338 

10 Bangka 64.567,396 26 Sulawesi Selatan 12.821,497 

 Belitung     

11 DKI Jakarta 500,675 27 Sulawesi Barat 3.182,201 

12 Banten 2.936,188 28 Gorontalo 12.315,465 

13 Jawa Barat 7.932,953 29 Maluku 139.090,920 

14 Jawa Tengah 4.857,939 30 Maluku Utara 39.659,729 

15 Jawa Timur 18.253,871 31 Papua 1.158.268,619 

16 Bali 1.925,046 32 Papua Barat 475.734,835 

 Total 3.244.018,46 

Sumber: (Saputro, 2009) 



Luas hutan mangrove Jawa Tengah mengalami penurunan yang awalnya adalah 46.500 

ha berkurang menjadi 13.577 ha (29%) (Giesen et al., 2007). Ekosistem mangrove pantai utara 

Jawa Tengah terbentuk pada dataran lumpur di muara-muara sungai. DKP Jawa Tengah (2012) 

menyatakan bahwa luas area hutan mangrove di Kelurahan Mangunharjo sebesar 46,19 ha. 

 

2.3    Faktor Ekologi Mangrove 

Ekosistem mangrove memiliki adaptasi yang tinggi, yakni ekosistem mangrove tetap 

tahan terhadap lingkungan dengan suhu perairan yang tinggi tanah anaerob, serta fluktuasi 

salinitas yang luas. Faktor yang penting dalam adaptasi mangrove tersebut yakni sistem 

perakarannya (Odum & Johannes, 1975). Menurut Purnobasuki (2005) perakaran mangrove 

tersebut mempunyai banyak sistem perakaran yang berfungsi sebagai transport oksigen 

sehingga mangrove akan beradaptasi dengan substrat lumpur yang mempunyai oksigen yang 

kurang. Pasang surut akan menentukan waktu dan tinggi penggenangan lokasi ekosistem 

mangrove. Tinggi dan waktu penggenangan juga akan menentukan salinitas substrat. 

Ekosistem mangrove yang selalu terendam air laut akan memiliki salinitas yang lebih tinggi. 

Contoh genus yang hidup di daerah yang selalu terendam air laut adalah Avicennia (Kordi, 

2012). 

Menurut Kordi (2012), jika dilihat secara ekologis mangrove merupakan peran kunci 

dalam perputaran nutrien (unsur hara) di perairan pantai. Interaksi vegetasi mangrove bisa 

menciptakan kondisi yang baik dalam keberlangsungan proses biologi organisme akuatik 

termasuk mikroorganisme dan makroorganisme. Jika dihubungkan dengan tingkat produksi 

perikanan, mangrove dan tingkat produksi perikanan mempunyai hubungan yang positif. 

Populasi mangrove berada pada komunitas tingkat tinggi, mempunyai hubungan yang baik 

terhadap lingkungan khususnya populasi laut (Dawes, 1981). Mangrove dikatakan sebagai 

ekosistem yang rumit karena terkait dengan ekosistem darat dan ekosistem lepas pantai 



didalamnya (Nybakken, 1992). Ekosistem mangrove adalah interface ecosistem karena 

mangrove merupakan penghubung darat ke arah pedalaman dan pesisir muara. Berbagai jenis 

hewan dan jasad renik tersebut membutuhkan lingkungan mangrove (Arief, 2003). 

 

2.4    Fungsi Ekosistem Mangrove 

Mangrove merupakan ekosistem yang mempunyai fungsi unik pula dalam lingkungan 

hidup. Fungsi uniknya yakni bisa digunakan sebagai sumber penghasil masyarakat desa di 

pesisir, tempat berkembangnya biota laut serta tempat berkembangnya flora fauna pesisir. 

Fungsi mangrove sangat beragam baik itu sebagai fungsi fisik, biologi, kimia, serta wanawisata 

(Arief, 2003). Fungsi lain mangrove menurut Kordi (2012) adalah mangrove dapat dijadikan 

stabilisator tepian sungai dan pesisir. Serta memberikan dinamika pertumbuhan di daerah 

pesisir seperti pengendalian erosi pantai, menjaga stabilitas sedimen, dan perluasan daratan 

serta perlindungan garis pantai. 

Ekosistem mangrove mempunyai tiga fungsi utama menurut Nontji (2007) yaitu fungsi 

fisik (pencegah abrasi, perlindungan terhadap angin, pencegah intrusi garam, dan penghasil 

energi dan hara), fungsi ekonomis (sumber bahan bakar, bahan bangunan, perikanan, pertanian 

dan lain lain), dan fungsi biologis (tempat bertelur, tempat asuhan berbagai macam biota dan 

tempat alami habitat biota). Seacara kimia dan biologi, mangrove berfungsi sebagai tempat 

terjadinya proses daur ulang yang mengasilkan oksigen. Selain itu tumbuhan mangrove sendiri 

sebagai penyerap karbon dioksida serta bisa mengolah bahan-bahan limbah hasil pencemaran 

industri dan kapal-kapal di lautan. Mangrove difungsikan sebagai penghasil bahan organik 

yang berasal dari serasah mangrove (Arief, 2003). Menurut Murdiyarso et al. (2010) mangrove 

bisa menyimpan karbon lebih besar dibandingkan dengan tumbuhan lainnya. Bahkan Robinson 

(2013) menyatakan ekosistem mangrove mampu menyimpan karbon empat kali lebih banyak 

dari ekosistem lainya. 



 

 

2.5    Karbon 

Perubahan iklim dunia semakin hari semakin menjadi permasalahan yang sangat serius, 

dan salah satu penyebabnya adalah naiknya kadar CO2. Kadar CO2 di atmosfer telah naik dari 

290 ppm menjadi 350 ppm selama 100 tahun dan akan diperkirakan pada tahun 2030 akan naik 

menjadi 400-550 ppm (Arief, 2001). Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) terutama 

CO2 merupakan penyebab utama tejadinya perubahan iklim. Beberapa contoh gas rumah kaca 

adalah karbon dioksida (CO2), metana (CH4), dan nitrous oksida (NO2) (Hariah & Rahayu, 

2007). Menurut Dewan Nasional Perubahan Iklim (2009), gas rumah kaca yang paling penting 

adalah CO2 dan CH4, dimana unsur dasar pembentuk keduanya adalah karbon (C). Lautan, 

tanah, hutan, dan semua organisme hidup mengandung karbon. Semua tanaman menyerap 

karbon dioksida untuk pertumbuhan. Ketika tanaman tersebut terbakar, menua, dan layu, 

karbon dilepaskan sebagai karbon dioksida atau metana. Hal ini merupakan bagian dari rantai 

kabon alami. Tumbuhan memerlukan sinar matahari, serta karbon dioksida (CO2) yang diserap 

dari udara, air, dan hara yang diserap dari dalam tanah untuk kelangsungan hidupnya. Melalui 

proses fotosintesis, CO2 di udara dapat diserap oleh tanaman dan diubah menjadi karbohidrat. 

Kemudian disebarkan ke seluruh tubuh tanaman dan akhirnya ditimbun dalam tubuh tanaman 

berupa daun, batang, ranting, bunga, dan buah (Hariah & Rahayu, 2007). 



 
Gambar 2. Ilustrasi Fungsi Pohon terhadap Lingkungan (Arief, 2001) 

Fungsi hutan adalah menyerap CO2 dan mengeluarkan kembali dalam bentuk O2 dengan 

persentase yang kecil (Arief, 2001). Supriyanto & Solihat (2012) menyatakan bahwa karbon 

dioksida berasal dari seluruh mahluk hidup baik itu tumbuhan, hewan, hingga mikroorganisme. 

Siklus alami karbon yaitu terjadi karena C terlepas menjadi CO2 dan CO2 terurai menjadi C 

dan O2. Jumlah C tersimpan antar wilayah bisa berbeda-beda, tergantung pada keragaman dan 

kerapatan tumbuhan, jenis tanah, serta cara pengelolaan. Penyimpanan C suatu wilayah 

menjadi lebih besar bila kondisi kesuburan tanahnya baik, atau dengan kata lain jumlah C 

tersimpan di atas tanah (biomassa tanaman) ditentukan oleh besarnya jumlah C tersimpan di 

dalam tanah (bahan organik tanah, BOT) (Hariah & Rahayu, 2007). Hutan adalah kelompok 

pohon yang tumbuh rapat serta tumbuh tumbuhan yang memiliki bunga dengan beraneka 

warna yang berbeda dan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di 

bumi (Arief, 2001). Menurut Zain (1998) bahwa hutan adalah bagian dari sumber daya alam 

nasional yang mempunyai peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, 

pembangunan, dan lingkungan hidup. Hutan mempunyai manfaat bagi kehidupan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Hutan akan bermanfaat apabila hutan mempunyai eksistensi 

yang terjamin sehingga akan berfungsi secara optimal. 



Hutan alami adalah tempat penyimpanan karbon (C) tertinggi jika dibandingkan dengan 

sistem penggunaan lahan (SPL) pertanian. Hutan alami memiliki keragaman tinggi pohon serta 

mempunyai tumbuhan bawah dan serasah yang banyak (Hariah & Rahayu, 2007). Menurut 

Wetland International (2006) bahwa keseimbangan energi antara bumi dan atmosfer 

dipengaruhi oleh peningkatan gas karbon dioksida (CO2), metana (CH4), dan nitrous oksida 

(NO2) atau gas rumah kaca. Kebakaran hutan serta salah penggunaan lahan menjadikan negara 

Indonesia berada pada urutan ketiga penghasil emisi CO2 terbesar di dunia. Tumbuhan 

membutuhkan sinar matahari serta CO2 yang diserap dari udara, air, dan hara dari dalam tanah 

untuk keberlangsungan hidup. Pada proses fotosintesis, CO2 di udara diserap oleh tanaman dan 

akan diubah menjadi karbohidrat dan selanjutnya disebarluaskan ke seluruh tubuh tanaman 

berupa daun, batang, ranting, bunga, dan buah (Hariah & Rahayu, 2007). Menurut Steinlin 

(1998) selama fotosintesis sejumlah besar karbon dioksida dari atmosfer diikat, sedangkan 

oksigen dilepaskan. Dengan demikian hutan menjadi peran yang penting dalam suplai oksigen 

dunia saat ini. Hutan akan menjaga keseimbangannya dengan peningkatan dan pelepasan 

karbon dioksida serta oksigen. Hal ini juga berlaku pada hutan yang dibudidayakan dimana 

sebagian kayunya ditebang.  

Masa kayu yang telah dimanfaatkan hanya sebagian kecil dari biomassa yang dihasilkan 

sehingga pengaruhnya terhadap neraca oksigen akan sedikit (Steinlin, 1998). Karbon 

mempunyai nilai penting yakni secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung karbon 

disimpan dalam bentuk biomassa, sedangkan secara tidak langsung menurut Wahyudi (2013), 

yakni kemampuan hutan adalah dapat menetralisir polusi karbon dioksida (CO2) menjadi 

oksigen melalui proses fotosintesis. Bahkan jasa hutan tropis dikenal dengan sebutan Provision 

Carbon Sink yang artinya hutan tropis difungsikan sebagai paru-paru dunia dalam bentuk dana 

konpensasi. 

 



2.6    Penyimpanan Karbon di Mangrove 

2.6.1 Definisi dan Siklus 

Keberadaan ekosistem mangrove sebagai penyimpan karbon merupakan bentuk fungsi 

dari mangrove itu sendiri. Ekosistem mangrove mengandung sejumlah besar bahan organik 

yang tidak membusuk. Namun sebagian besar ekosistem lainya mempunyai bahan organik 

yang membusuk dan melepaskan kembali karbon ke atmosfer (Purnobasuki, 2012). Hal inilah 

yang dimaksud oleh Robinson (2013), yakni ekosistem mangrove mampu menyimpan karbon 

sepuluh kali lebih banyak dari hutan pada umumnya. Menurut Hariah & Rahayu (2007), 

ekosistem mangrove berperan sebagai mitigasi perubahan iklim yang disebabkan oleh 

pemanasan global karena mampu mereduksi CO2 melalui mekanisme C-sequestration 

(penyerapan karbon dari atmosfer dan menyimpannya dalam batang, daun, dan serasah).  

Menurut Darusman (2006), carbon sink berhubungan erat dengan biomassa tegakan. 

Jumlah biomassa suatu kawasan diperoleh dari produksi dan kerapatan biomassa. Proses 

fotosintesis mengubah karbon anorganik menjadi karbon organik dalam bentuk bahan vegetasi 

(Purnobasuki, 2012). Menurut Pannier (1984), fotosintesis pada mangrove tidak hanya 

berkaitan dengan intrepretasi respon pertumbuhan terhadap lingkungan yang beragam, namun 

juga diduga berkaitan dengan estimasi produktivitas primer pada lingkungan alaminya. 

Keragaman struktur yang besar dari daun mangrove yang mempunyai spesies berbeda akan 

disimpan di dalam daun, struktur dan distribusi stomata, jaringan fotosintesis, dan akumulasi 

air secara internal. Pengukuran resistensi pada difusi molekul CO2 dari luar daun yakni 

lingkungan ke kloroplas diperlukan penafsiran respon pada proses fotosintesis (Pannier, 1984). 

Menurut Hariah et al. (2016) cara untuk mengurangi CO2 diudara adalah dengan menyerap 

CO2 dari udara dan menyimpannya dalam bentuk tanaman, ekosistem, atau hutan dalam jangka 

waktu lama. Menurut IPCC (2006), CO2 termasuk kedalam gas rumah kaca dan memiliki laju 

peningkatan diudara lebih tinggi, serta mempunyai masa hidup paling panjang. Menurut Wawk 



et al. (2009) bahwa cara untuk mengurangi peningkatan CO2 serta pemanasan global yaitu 

mengurangi polusi yang ada di alam, mengurangi penangkapan ikan berlebih, serta 

memperhatikan spesies yang sesuai di suatu ekosistem. 

Pengukuran cadangan karbon pada mangrove merupakan dasar untuk mengembangkan 

dugaan dan sebagai monitoring untuk masa depan. Karena beberapa data yang telah ditemukan 

bahwa mangrove menyimpan karbon lebih besar diantara hutan tropis lainya. Lautan tidak 

berpengaruh terhadap cadangan karbon pada atas permukaan tanah, namun hal tersebut masih 

belum mempunyai bukti yang kuat. Tetapi lautan berpengaruh terhadap cadangan karbon pada 

bawah permukaan tanah, dimana nilai kecil sampai rata-rata ditemukan di lautan sedangkan 

tinggi hingga rata-rata ditemukan pada ekosistem estuari (Murdiyarso et al., 2010). 

2.6.2 Biomassa Tumbuhan 

Menurut Lieth & Whittaker (1975) 90% dari seluruh biomassa yang ada di bumi ini 

terdapat dalam hutan terutama dalam bentuk kayu, dahan, daun, akar, serta serasah (bahan 

jatuhnya hewan dan jasad renik yang memperoleh makanan darinya). Produksi biomassa hutan 

dalam setahun mencapai 50 x 109ton. Biomassa hutan menjadi dasar hara bagi semua hewan 

terutama manusia. Pengurangan biomassa hutan dimanfaatkan oleh hewan herbivora, serangga, 

dan jasad renik (Steinlin, 1998). Suatu gangguan elemen ekosistem akan berpengaruh terhadap 

semua elemen ekosistem yang lain karena perlu adanya keseimbangan energi, siklus hara, 

keanekaragaman, dan produksi biomassa. Hubungan antara ketiga keseimbangan tersebut yaitu 

siklus hara yang lebih rendah, keanekaragaman yang lebih besar, dan biomassa yang lebih 

tinggi (Odum, 1969). 

Diameter pohon merupakan faktor sederhana untuk menggambarkan sifat tegakan 

pohon. Hubungan diameter dan tinggi tumbuhan dengan biomassa tumbuhan itu sendiri sangat 

erat. Semakin tinggi tumbuhan dan semakin besar diameter tumbuhan maka biomassa 

tumbuhan itu sendiri semakin tinggi (Bailey & Dell, 1973). Hal itu berbanding lurus dengan 



karbon yang didapat (diserap) karena pada penyerapan karbon di atmosfer terjadi proses 

fotosintesis yang menghasilkan biomassa (Adinugroho & Sidiasa, 2006). Ekosistem yang 

mempunyai kerapatan kayu paling tinggi akan memiliki biomassa dan estimasi cadangan 

karbon pada tegakan yang tinggi. Sedangkan sebaliknya ekosistem dengan kerapatan kayu 

rendah akan memiliki biomassa dan cadangan karbon pada tegakan rendah (Hariah & Rahayu, 

2007). Menurut Wood Density (db.worldagroforestry.org) bahwa spesies Rhizophora sp. 

memiliki jenis kerapatan kayu paling tinggi dibandingkan dengan spesies Avicennia sp. 

Kerapatan spesies kayu Rhizophora sp. adalah 0,8-0,9 g/cm3, sedangkan spesies Avicennia sp. 

adalah 0,6-0,7 g/cm3. Namun menurut Steinlin (1998), pengurangan biomassa dapat terjadi 

karena adanya pemanfaatan oleh hewan herbivora, serangga, dan jasad renik. Keseimbangan 

suatu ekosistem akan mempengaruhi keanekaragaman dan biomassa. Semakin baik 

keseimbangan ekosistem, maka semakin tinggi keanekaragaman dan semakin tinggi pula 

biomassanya (Odum, 1969). Selain itu menurut Hariah et al. (2011) yakni jumlah cadangan 

karbon tergantung dari keanekaragaman, kerapatan tumbuhan, jenis tanah, serta cara 

pengolahannya. 

Australian Greenhouse Office (1999) menjelaskan bahwa cara menghitung biomassa 

dapat dilakukan dengan metode pemanenan (destructive sampling) dan tanpa pemanenan (non 

destructive sampling). Masing-masing metode dapat menggunakan persamaan allometrik 

untuk mengekstrapolasi cuplikan data ke area yang lebih luas. Penggunaan persamaan 

allometrik standar sudah banyak yang di publikasikan, tetapi karena keofisien persamaan 

allometri ini bervariasi untuk setiap lokasi dan spesies, penggunaan persamaan ini dapat 

mengakibatkan galat/eror yang signifikan dalam mengestimasi biomassa suatu vegetasi. 

Metode non destructive sampling dapat dilakukan dengan cara tanpa menebang pohon lalu 

mengukur tinggi dan diameter vegetasi untuk dimasukkan ke dalam persamaan allometrik. 

Metode ini digunakan pada kawasan yang memiliki tujuan khusus seperti kawasan konservasi 



yang tidak memperbolehkan adanya penebangan pohon. Persamaan allometrik secara umum 

dapat ditulis sebagai berikut: Y = a + bX. Y mewakili ukuran biomassa yang akan dicari, X 

adalah bagian yang diukur, b adalah keofisien regresi dan a adalah nilai perpotongan dengan 

sumbu vertikal. Tidak semua perbandingan allometrik bersifat linier. Persamaan lain yang 

sering digunakan adalah persamaan pangkat. Bentuk dasar dari persamaan ini adalah Y = a Xb 

2.6.3 Karbon pada Sedimen 

Menurut Hariah & Rahayu (2007) bahwa komponen C dapat dibedakan menjadi dua 

yaitu karbon di atas permukaan tanah (above ground carbon) dan karbon di bawah permukaan 

tanah (the below ground carbon). Karbon di atas permukaan tanah (above ground carbon) 

meliputi biomassa pohon, biomassa tumbuhan bawah, nekromassa, dan serasah. Sedangkan 

karbon di bawah tanah (the below ground carbon) meliputi biomassa akar dan bahan organik 

tanah. Bahan organik tanah atau bisa disebut karbon pada substrat berasal dari sisa tanaman, 

hewan dan manusia yang ada di permukaan dan di dalam tanah. Sebagian atau seluruhnya 

dirombak oleh organisme tanah sehingga melapuk dan menyatu dengan tanah (Hariah & 

Rahayu, 2007).  

Menurut Nybakken (1992), partikel gerakan air mempengaruhi besarnya karbon pada 

substrat, yaitu mempengaruhi terendapnya bahan organik pada dasar perairan. Menurut 

Konhnken et al. (1995), setiap jenis substrat memiliki daya kemampuan menyerap karbon yang 

berbeda beda, dimana substrat pasir memiliki kemampuan yang kurang dalam menyerap 

karbon, karena pasir memiliki butiran yang lebih besar dibandingkan dengan lumpur. English 

et al. (1994) menyatakan bahwa substrat dengan struktur lumpur memiliki kandungan karbon 

organik lebih besar dibandingkan dengan pasir. Gelombang dan arus mempengaruhi 

terbentuknya jenis substrat. Kawasan yang terletak dekat dengan laut lepas cenderung 

mempunyai substrat berpasir sedangkan kawasan yang jauh dengan laut lepas mempunyai 

substrat lumpur. Pohon yang mengalami fotosintesis akan menyimpan cadangan karbon di 



udara dan mengubahnya dalam bentuk karbon organik dan disimpan dalam bentuk akar, 

batang, daun, buah, dan serasah (Ompi et al., 1990). Sebagian biomassa tumbuhan akan 

berpindah karena terbawa oleh aliran air (Sutaryo, 2009). Banyaknya estimasi cadangan karbon 

pada substrat tersebut diduga dipengaruhi oleh besarnya kerapatan vegetasi ekosistem, yakni 

semakin besar kerapatan vegetasi ekosistem maka semakin besar bahan organik yang 

dihasilkan (Hidayanto et al., 2004). 

 

2.7    Tutupan Kanopi Pohon 

Menurut Lanteri et al. (2004) yakni kanopi adalah lapisan paling atas pada suatu 

kumpulan vegetasi, kanopi dibentuk oleh kumpulan daun tanaman serta menutupi lapisan yang 

ada di bawahnya. Tutupan kanopi (canopy cover) merupakan persentase area permukaan tanah 

yang ditutupi oleh kanopi proyeksi vertikal dari kanopi vegetasi. Menurut Pramudji & 

Dharmawan (2014) estimasi geometri tanaman dapat diukur dengan metode hemispherical 

photography, yaitu metode menduga atau mengestimasi geometri kanopi tanaman dengan 

menggunakan lensa wide angel. Menurut Simanton et al. (1991) tutupan kanopi berfungsi 

sebagai kontribusi pada abstraksi awal melalui intersepsi curah hujan yang hilang atau 

mempengaruhi limpasan atau erosi secara signifikan. Menurut Daniel et al. (1979) unit 

pengelolaan yang membentuk hutan dinamakan tegakan. Tegakan dinyatakan murni apabila 

90% atau lebih pohon dominan atau kodominan berjenis sama. Menurut Laar & Akca (2007), 

kerapatan tegakan adalah faktor yang paling utama yang dapat dimanipulasi dalam 

pengembangan tegakan. 



 
Gambar 3. (A) Canopy Cover Selalu diukur dalam Arah Vertikal (B) Canopy Closure 

Melibatkan Sudut Pandang 


