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BAB I 

     PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia memiliki berbagai macam penggunaan lahan, mulai dari yang 

paling ekstensif misalnya agroforestri kompleks yang menyerupai hutan, hingga 

paling intensif seperti sistem pertanian semusim monokultur. Indonesia juga 

merupakan salah satu negara tropis yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati 

yang tinggi dan termasuk ke dalam delapan negara mega biodiversitas di dunia, 

baik flora maupun fauna yang penyebarannya sangat luas (Heriyanto dan 

Garsetiasih,2004). 

Keanekaragaman spesies, ekosistem dan sumberdaya genetik semakin 

menurun pada tingkat yang membahayakan akibat kerusakan lingkungan. 

Perkiraan tingkat kepunahan spesies di seluruh dunia berkisar antara 100.000 

individu setiap tahun, atau beberapa ratus setiap hari. Kepunahan akibat beberapa 

jenis tekanan dan kegiatan, terutama kerusakan habitat pada lingkungan alam 

yang kaya dengan keanekaragaman hayati, seperti hutan hujan tropik dataran 

rendah. Hal ini disebabkan oleh aktifitas manusia yang mengarah pada kerusakan 

habitat maupun pengalihan fungsi lahan. Kondisi tersebut sangat 

mengkhawatirkan karena kita ketahui keanekaragaman hayati mempunyai peranan 

penting sebagai penyedia bahan makanan, obat-obatan dan berbagai komoditi lain 

penghasil devisa negara, juga berperan dalam melindungi sumber air, tanah serta 

berperan sebagi paru-paru dunia dan menjaga kestabilan lingkungan (Damanik,  

Anwar, Hisyam,dan Whitten. 1992). 

Kepunahan keanekaragaman hayati sebagian besar karena ulah manusia. 

Kepunahan oleh alam, berdasarkan catatan para ahli hanya sekitar 9% dari seluruh 

keanekaragaman hayati yang ada dalam kurun waktu sejuta tahun. Saat ini, 

kepunahan keanekaragaman hayati di daerah tropis akibat ulah manusia mencapai 

1.000 sampai 10.000 kali laju kepunahan yang terjadi secara alami (Alikodra dan  

Syaukani, 2004 dalam Widhiastuti, 2008). 
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Perubahan iklim global yang terjadi akhir-akhir ini disebabkan karena 

terganggunya keseimbangan energi antara bumi dan atmosfir. Keseimbangan 

tersebut dipengaruhi antara lain oleh peningkatan gas-gas asam arang atau 

karbondioksida (CO2). Vegetasi dapat mengubah CO2 menjadi O2 melalui proses 

fotosintesis. 

Untuk melestarikan keanekaragaman hayati di suatu ekosistem cara yang 

paling efektif adalah melestarikan komunitas hayati secara utuh. Bahkan para ahli 

biologi konservasi mengatakan konservasi pada tingkat komunitas merupakan 

satu-satunya cara yang efektif untuk melestarikan spesies. Hal ini terutama 

mengingat dalam situasi penangkaran, dan sumber pengetahuan yang kita miliki 

hanya dapat menyelamatkan sebagian kecil saja spesies yang ada di bumi 

(Widhiastuti, 2008). 

      Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Aek Nauli yang 

terletak di Desa Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipanganbolon, Kabupaten 

Simalungun, merupakan bagian dari hutan yang ada di Indonesia. Berdasarkan 

pengamatan, hutan KHDTK Aek Nauli merupakan salah satu tipe hutan 

pegunungan yang masih baik dan memiliki keanekaragaman jenis pohon yang 

tinggi dan memiliki cadangan karbon tersimpan yang cukup besar. 

Penyerapan karbon sendiri terjadi didasarkan atas proses kimiawi dalam 

aktivitas fotosintesis tumbuhan yang menyerap CO2 dari atmosfer dan air dari 

tanah menghasilkan oksigen dan karbohidrat yang selanjutnya akan berakumulasi 

mejadi selulosa dan lignin sebagai cadangan karbon (Masripatin, 2010) 

Keanekaragaman hayati yang terkandung di KHDTK Aek Nauli belum 

seluruhnya teridentifikasi. Diantara jenis-jenis pohon endemik yang dapat 

ditemukan antara lain : Quercus sp, Pinus merkusii, Litsea sp., Podocarpus 

imbricatus, dacrydium junghunii, Lithocarpus spicatus (Hoting balanga), Stryrax 

benzoin, Schima walicii, Macadamia sp, Pinus oocarpa (Anonim , 2011). 

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh wahyu sujarwo dan I Dewa 

Putu Darma sebelumnya ,jumlah karbon tersimpan pada pohon di kawasan 

Gunung Dan Danau Batur Kintamani Bali adalah sebesar 46778,17 Ton.Pohon 

memegang peranan yang sangat penting dalam komunitas hutan dan berfungsi 
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sebagai penyangga kehidupan, baik dalam mencegah erosi, dan menjaga stabilitas 

iklim global. Pohon-pohon di pegunungan memiliki kondisi yang khas di mana 

pohon akan bertambah rendah atau kecil seiring dengan naiknya ketinggian dan 

memiliki keanekaragaman jenis yang bervariasi.  

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang Analisis Vegetasi dan 

Pendugaan Karbon Tersimpan di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus 

(KHDTK) Aek Nauli tersebut. 

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Bagaimana kondisi lingkungan berdasarkan  faktor fisika kimia di KHDTK 

Aek Nauli – Parapat? 

2. Bagaimana keanekaragaman pohon di KHDTK Aek Nauli – Parapat? 

3. Seberapa banyak kandungan karbon tersimpan pada vegetasi pohon di 

KHDTK Aek Nauli – Parapat? 

 

1.3  Tujuan  

      Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk  : 

1. Mengetahui kondisi lingkungan berdasarkan  faktor fisika kimia di KHDTK 

Aek Nauli – Parapat. 

2. Mengetahui  keanekaragaman  pohon di KHDTK Aek Nauli – Parapat. 

3. Mengetahui kandungan karbon tersimpan pada vegetasi pohon di KHDTK 

Aek Nauli – Parapat. 

 

1.4  Manfaat  

      Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Informasi bagi peneliti dan instansi terkait dalam rangka pengelolaan dan 

pengembangan mengenai keadaan dan keanekaragaman vegetasi pohon di 

KHDTK Aek Nauli – Parapat. 

 


