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Perubahan tutupan lahan menyebabkan perubahan kandungan biomassa permukaan dalam pengertian 

bisa bertambah atau berkurang. Pertambahan biomassa permukaan dapat meningkatkan stok karbon, 

sebaliknya pengurangan biomassa dapat mengakibatkan kehilangan karbon dalam bentuk emisi CO2 ke 

atmosfer. Akumulasi CO2 ke atmosfer sebagai salasatu gas rumah kaca dapat meningkatkan suhu 

atmosfer yang kemudian memicu pemanasan global. Studi ini bertujuan untuk melakukan pendekatan 

rapid assessment dalam memprediksi pelepasan gas (emisi) CO2 akibat perubahan tutupan lahan berbasis 

pixel citra Landsat 1999 dan 2007 pada skala landsekap di wilayah Kabupaten Limapuluh Koto dan 

Payakumbuh, Sumatera Barat. Yang menjadi masalah adalah: Bagaimana perubahan stok karbon dari 

biomassa permukaan di Kabupaten Limapuluh Koto dan Payakumbuh? Berapa emisi CO2 rata-rata 

tahunan yang berasal dari perubahan tutupan lahan di Kabupaten Limapuluh Koto dan Payakumbuh? 

Dengan menggunakan data kandungan biomassa untuk tiap jenis tutupan lahan di Indonesia didapatkan 

distribusi kandungan biomassa untuk tiap pixel Landsat 1999 dan 2007. Kandungan biomassa pada tiap 

pixel dengan kategori unclassified didapatkan dengan ekstrapolasi dari persamaan regresi berganda 

metode stepwise antara nilai biomassa tiap jenis tutupan tanah dengan digital number tiap saluran 1, 2, 

3, 4, 5, dan 7. Dari hasil yang didapatkan disimpulkan bahwa variasi perubahan tutupan lahan di 

Kabupaten Limapuluh Koto dan Payakumbuh pada periode 1999 – 2007 memperlihatkan distribusi 

wilayah-wilayah dengan pengurangan dan penambahan kandungan biomassa/karbon yang merata di 

setiap tempat. Kluster khusus pada wilayah dengan pengurangan kandungan karbon terlihat jelas di 

Kecamatan Pangkalan Koto Baru dimana telah terjadi pelebaran genangan air akibat pembangunan 

danau buatan. Secara keseluruhan akibat perubahan tutupan lahan periode 1999 – 2007 Kabupaten 

Limapuluh Koto dan Payakumbuh telah kehilangan sebanyak -0.0035 Gt karbon atau -217077.76 ton 

carbon per tahun. Dengan asumsi bahwa karbon yang hilang seluruhnya dilepaskan ke udara didapatkan 

bahwa dalam kurun waktu delapan tahun Kabupaten Limapuluh Koto dan Payakumbuh telah melepaskan 

6367614.44 ton CO2 ke atmosfer, artinya pada rentang 1999 – 2007 rata-rata tiap tahun dari wilayah ini 

telah menyumbangkan 795951.81 ton CO2 sebagai gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. 

Kata kunci: Biomassa, karbon, CO2, tutupan lahan, Landsat  
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Pendahuluan 
Pemanasan global merupakan fenomena meningkatnya suhu permukaan bumi akibat peningkatan kadar 

gas-gas rumah kaca di atmosfer. Sebenarnya keberadaan gas rumah kaca (GRK) diperlukan untuk 

mempertahankan kehangatan suhu permukaan bumi sebagai penunjang kehidupan. Yang dikhawatirkan 

adalah peningkatan suhu yang terus menerus sehingga melewati ambang batas normal yang dapat 

membahayakan kehidupan manusia dalam bentuk gangguan kesehatan, kekurangan pangan, dan 

kerusakan lingkungan (Fischer et al, 2002). Kekhawatiran menjadi sangat beralasan ketika MacCracken 

dan Luther (1985, dalam Ulumuddin, et. al. 2005) menyebutkan bahwa peningkatan konsentrasi CO2 di 

atmosfer berkorelasi dengan peningkatan suhu atmosfer.   

CO2 merupakan salah satu gas rumah kaca penting yang kadarnya terus meningkat seiring dengan 

eksploitasi sumberdaya alam di bumi termasuk sektor kehutanan. Kontribusi sektor kehutanan terhadap 

emisi global dilaporkan dalam Inter-governmental Panel on Cimate Change (IPCC) yang kemudian 

direspon oleh Conference of Parties (COP) ke-13 di Bali Desember 2007, tentang United Nations 

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa sekitar 

20% emisi CO2 dunia per tahun bersumber dari perusakan hutan tropis. Jumlah sebanyak ini tidak 

berbeda dari apa yang dinyatakan oleh Baumert et al, (2006). Kemudian didukung oleh hasil penelitian 

Houghton (2005) yang menemukan bahwa antara 1980 sampai 1990-an, perusakan hutan tropis telah 

melepaskan 2.4 milyar ton karbon ke atmosfer.  

Khusus untuk kasus Indonesia, Natcom (1999, dalam Buku Putih REDD1) menyebutkan bahwa Sekitar  

60% dari emisi gas rumah kaca Indonesia berasal dari sektor Land Use, Land Use Change, and Forestry 

(LULUCF). Oleh karena itu dalam COP ke-13 di Bali, Indonesia mengusulkan untuk memperluas cakupan 

kegiatan yaitu menurunkan emisi tidak hanya melalui pencegahan deforestasi tetapi juga melalui upaya 

penurunan laju kerusakan hutan yang kemudian dikenal dengan REDD (Reduction Emission from 

Deforestation and forest Degradation). Dengan memperluas cakupan kegiatan tersebut diharapkan 

sector kehutanan dapat menyerap kadar CO2 lebih banyak dari atmosfer melalui proses fotosintesis. 

Dalam proses fotosintesis, CO2 di atmosfer diserap oleh tumbuhan kemudian dirubah menjadi karbon 

organic dalam bentuk biomassa. Kandungan karbon dalam biomassa pada waktu tertentu dikenal 

dengan istilah stok karbon (Apps et al, 2003).  

Berkaitan dengan hal ini pemerintah Indonesia sudah membentuk Aliansi Hutan dan Iklim Indonesia 

(IFCA) dengan dukungan dari Bank Dunia, Pemerintah Inggris, Australia, dan German. Hal yang menarik 

dari mekanisme ini, sebagaimana makanisme dalam Protokol Kyoto pada Clean Development 

Mechanism (CDM artikel 12) adalah besarnya aliran dana dalam bentuk insentif sehubungan dengan 

usaha mengurangi emisi karbon. 

                                                           

1 Buku Putih REDD (Reducing Emission from Deforestation and Degradation) ditulis oleh CSO Network on Forestry Governance 

and Climate Change sebagai masukan bagi Departemen Kehutanan RI yang telah meluncurkan REDD pada tanggal 7 Desember 

2008 bersamaan dengan pelaksanaan COP13 di Bali tentang konsep dan penerapan REDD. Saat paper ini dibuat, buku ini masih 

dalam status draft 3, tanggal 10 Juni 2008.   
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Walau bagaimanapun dengan atau tanpa mengkaitkannya dengan potensi aliran dana, isu peningkatan 

suhu global menunjukkan pentingnya fungsi ekologis hutan sebagai penyerap karbon atmosferik. Hal ini 

menambah arti penting fungsi hutan lainnya yang mancakup fungsi ekonomi, dan pusat-pusat kekayaan 

biodiversity. Dalam melihat fungsi hutan sebagai penyerap karbon, informasi mengenai jumlah karbon 

yang ditambat oleh suatu kawasan hutan (stok karbon) menjadi penting. Oleh karena itu perlu 

dikembangkan metoda-metoda untuk estimasi stok karbon serta memantau perubahannya menurut 

waktu. 

Studi ini bertujuan untuk melakukan pendekatan rapid assessment dalam memprediksi pelepasan gas 

(emisi) CO2 akibat perubahan tutupan lahan berbasis pixel citra Landsat 1999 dan 2007 pada skala 

landsekap di wilayah Kabupaten Limapuluh Koto dan Payakumbuh, Sumatera Barat.  

Yang menjadi masalah adalah: Bagaimana perubahan stok karbon dari biomassa permukaan di 

Kabupaten Limapuluh Koto dan Payakumbuh? Berapa emisi CO2 rata-rata tahunan yang berasal dari 

perubahan tutupan lahan di Kabupaten Limapuluh Koto dan Payakumbuh? 

Areal Studi 
Kabupaten Limapuluh Koto dan Kotamadya Payakumbuh merupakan salah satu wilayah di Provinsi 

Sumatera Barat yang masih mempunyai kawasan hutan cukup luas. Posisi geografis yang berbatasan 

dengan Provinsi Riau yang telah banyak kehilangan hutan secara drastic menjadi hal yang sangat 

mengkhawatirkan ketika ancaman degradasi hutan di Limapuluh Koto datang dari Provinsi lain. WWF 

(2008) melaporkan bahwa dalam kurun waktu 25 tahun (1982 – 2007), Provinsi Riau telah kehilangan 4 

juta hektar hutan yang berubah menjadi perkebunan sawit, tanaman kayu untuk bubur kertas, dan 

menjadi lahan kritis.  

Metodologi Dasar 
Metode untuk mengukur stok karbon saat ini banyak dikembangkan untuk level sampling plot pada 

areal tententu dengan mengukur biomassa. Biomassa merupakan material organic yang terdapat di atas 

dan di bawah permukaan tanah. Dalam konteks yang menyangkut karbon hutan, biomassa yang diukur 

lebih banyak terfokus pada biomassa permukaan menggunakan persamaan allometric (Brown, 1997; 

Kraenzel et al., 2003; Laclau, 2003; Losi et al., 2003).  

Teknik sampling plot dalam pengukuran di lapangan menghasilkan data dan informasi yang lebih akurat 

pada skala local akan tetapi terbukti memerlukan biaya tinggi dan waktu yang lama (de Gier, 2003). 

Untuk memperkirakan kandungan biomassa dan karbon pada skala landsekap masih dikembangkan 

beberapa pendekatan dengan teknik penginderaan jauh dan sistem informasi geografis (SIG) 

menggunakan citra yang dihasilkan melalui optic, gelombang radio (radar), dan laser (lidar). 

Quiñones (2002) memperlihatkan adanya korelasi antara biomassa hutan di Colombia dengan citra radar 

polarimetric, kemudian Prakoso (2006) memperlihatkan adanya korelasi antara biomassa hutan di 

Kalimantan Timur dengan citra radar polarimetric dan inferometric. Transfer data dari skala plot ke skala 
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landsekap pada berbagai region melalui persamaan regresi antara kandungan biomassa dengan nilai 

spectral citra Landsat pernah digunakan oleh Foody et.al. (2003) di Brazil, Malaysia, dan, Thailand. 

Ulumuddin et.al. (2005) memperlihatkan adanya korelasi yang baik antara kandungan biomassa di hutan 

pegunungan Papandayan, Jawa Barat dengan tiap nilai spectral citra Landsat.  

Emsi CO2 ke udara akibat perubahan tutupan lahan dapat diprediksi melalui pendekatan penilaian 

secara cepat (rapid assessment) dengan menghitung perubahan nilai biomassa melalui penginderaan 

jauh berdasarkan berbagai asumsi dan penyederhanaan.  Misalnya, tidak ada pemanfaatan biomassa 

dari pemanenan kayu menjadi mebel, bahan bangunan, atau barang lainnya, kemudian kelas tutupan 

hutan tidak dikelompokkan berdasarkan tipe hutan dan akumulasi species vegetasinya. Harus diakui 

bahwa dengan melalui cara ini akan didapatkan kemungkinan hasil yang overestimates ataupun 

underestimates disebabkan oleh beberapa factor yang mengakibatkan terjadinya perambatan kesalahan 

(error propagation). Akan tetapi estimasi emisi karbon dengan cara cepat dapat menghasilkan nilai yang 

dapat dipercaya sebagaimana dinyatakan oleh WWF Indonesia, RSS GmBH Jerman, dan Hokkaido 

Agricultural University Jepang dalam laporan teknisnya (WWF, 2008) sebagai berikut: 

“All calculations had to rely on assumptions and simplifications. Several sources of uncertainty 

lead to a propagation of errors. We did not add error margins to our estimations, as the level of 

error of our calculation component is not precisely quantifiable. Each component of our 

calculations contributes to the total uncertainty. However, considering and reflecting on all 

errors we are convinced that the order of magnitude of the emission estimate are correct” 

Dengan melakukan pendekatan ini studi kerjasama tersebut menghasilkan informasi bahwa Provinsi 

Riau dengan tingkat perubahan tutupan hutannya yang sangat ekstrim dalam kurun waktu 1990 – 2007 

telah melepaskan CO2 ke atmosfer sebanyak 3.66 Gt per tahun (1 Gt = 109 ton).  

Metodologi 
Studi ini dilakukan dengan menggunakan dua seri citra Landsat path 127 raw 60, 15 Juni 1999 dan 3 Juli 

2007. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan klasifikasi jenis tutupan lahan pada tiap citra 

dengan kombinasi saluran 5, 4, dan2 sehingga didapatkan peta tutupan lahan 1999 dan 2007. 

Penentuan nilai biomassa permukaan untuk setiap jenis tutupan lahan dilakukan dengan menggunakan  

hasil perhitungan pada skala plot yang dilakukan di Indonesia dari beberapa literature (table 1). Dalam 

table tersebut penentuan nilai untuk satu jenis tutupan lahan yang mempunyai variasi nilai seperti 

hutan primer dan sekunder, digunakan nilai rata-ratanya. Nilai biomassa dari studi literature 

ditransformasi dari ton per hektar menjadi ton per pixel citra dengan ukuran 30 m2 (0.09 ha). 

Dalam klasifikasi citra sering ditemukan adanya variasi nilai spectral yang tidak teridentifikasi untuk 

dijadikan kelas tutupan lahan tertentu sehingga kelas tutupan lahan yang dihasilkan dimasukkan ke 

dalam kelas unclassified. Hal ini biasanya terjadi untuk areal di luar wilayah-wilayah dengan karakteristik 

spectral yang jelas seperti hutan dan hutan sekunder. Keberadaannya menimbulkan kesulitan dalam 

menentukan nilai biomassa pada setiap pixel unclassified.  
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Table 1. Nilai biomassa untuk setiap kelas tutupan lahan 

Klas Wilayah Sumber 
Biomass 

(t/ha) 
Studi ini 

Biomass 
(t/ha) 

Closed-broadleaf tropical forest Indonesia Lasco (2002) 508.00 

Hutan primer 531.55 
Natural forest Indonesia Hairiah et.al. (2001) 508.00 

Mixed diptherocarp Borneo MacKinnon et.al. (1996) 650.00 

Hutan primer Nunukan, Kalimantan Rahayu et.al (2004) 460.20 

Commercial logging Indonesia Hairiah et.al. (2001) 300.00 

Hutan 
sekunder 

337.53 Logged forest Sumatera, Pasir Mayang Prasetyo et.al. (2000) 310.00 

Hutan bekas tebangan Nunukan, Kalimantan Rahayu et.al (2004) 402.60 

Grassland Sumatera, Pasir Mayang Prasetyo et.al. (2000) 12.00 Semak 12.00 

Bush/Shrub Sumatera, Pasir Mayang Prasetyo et.al. (2000) 30.00 
Semak 
belukar 

30.00 

Cultivated land and secondary vegetation Sumatera, Pasir Mayang Prasetyo et.al. (2000) 71.00 Belukar tua 71.00 

Cash crops plantation Sumatera, Pasir Mayang Prasetyo et.al. (2000) 56.00 Ladang 56.00 

Paddy field Sumatera, Pasir Mayang Prasetyo et.al. (2000) 15.00 Sawah 15.00 

    
Lahan terbuka 0.00 

    
Permukiman 0.00 

    
Danau 0.00 

 

Untuk mengatasi kesulitan penentuan nilai biomassa pada tiap pixel unclassified dilakukan dengan cara 

ekstrapolasi nilai persamaan regresi linear menggunakan pendekatan stepwise regression antara 

kandungan biomassa tiap jenis tutupan lahan yang teridentifikasi dengan karakteristik spectral digital 

number (DN) saluran 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 melalui persamaan: 

Bij = a + bTM1 + cTM2 + dTM3 + eTM4 + fTM5 + gTM7        ….. (1) 

Dimana: Bij = nilai biomassa pada pixel di baris ke-i kolom ke-j 

  TM1 sampai TM7  = digital number (DN) pada tiap saluran 1 sampai 7 

  a, b, sampai g = konstanta 

 

Dengan demikian nilai biomassa untuk unclassified pixel dengan mudah didapatkan. Akan tetapi 

sebagaimana disebutkan di atas, unclassified pixel hanya didapatkan di luar area hutan primer dan 

sekunder sehingga nilai maksimumnya harus lebih kecil dari nilai biomassa hutan. Berdasarkan table 1, 

nilai biomassa yang diperkenankan berada pada rentang 0 sampai 71. Oleh karena itu perlu dilakukan 

stretching pada nilai Bij sehingga berada pada rentang yang diinginkan dengan menggunakan 

persamaan:  

Bij-x = (Bij – Bij-min) / (Bij-max – Bij-min / bmax)          …..(2) 

Dimana: Bij-x = nilai biomassa pada pixel di baris ke-i kolom ke-j setelah stretching 

  Bij-min = nilai biomassa minimum pada unclassified pixel  
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  Bij-mix = nilai biomassa maximum pada unclassified pixel 

  bmax = nilai biomassa maksimum pada rentang yang diperkenankan 

 

Melalui cara ini akan didaptkan nilai biomassa untuk setiap kelas tutupan lahan berbasis pixel untuk 

seluruh areal kajian pada 1999 dan 2007. 

Karbon yang terkandung merupakan 50% dari biomassa permukaan (Montagnini and Porras, 1998; Kurz 

dan Apps, 1999; Losi et al., 2003; Montagu et al., 2005). Secara sederhana didapatkan cara untuk 

menghitung kandungan karbon pada tiap pixel tutupan lahan dengan mengkalikannya dengan 0.5. 

Perubahan kandungan karbon akibat perubahan tutupan lahan adalah selisih kandungan karbon tiap 

pixel pada tutupan lahan 2007 dengan tutupan lahan 1999. 

Pelepasan karbon dari biomassa permukaan yang hilang ke dalam atmosfer adalah karbon yang 

bersenyawa dengan oksigen membentuk gas rumah kaca dalam bentuk CO2. Dengan mengadopsi cara 

U.S. DOE (1998)2 conversi nilai karbon C menjadi basis karbondioksida CO2 dilakukan dengan 

mengkalikannya terhadap rasio berat molekul CO2 terhadap berat molekul C melalui persamaan:  

Emisi CO2 = C * 44/12 

Hasil dan Pembahasan 
Interpretasi visual tutupan lahan pada citra Landsat 1999 (gambar 1) menghasilkan sembilan kelas 

ditambah satu kelas yang tidak terkelaskan (unclassified). Sedangkan pada citra Landsat 2007 (gambar 2) 

menghasilkan sepuluh kelas ditambah satu kelas yang tidak terkelaskan (unclassified). Untuk 

kepentingan perhitungan perubahan tutupan lahan, interpretasi dilakukan dengan masking tutupan 

awan 1999 dan 2007. Cara ini menyebabkan adanya kelas tutupan awan 2007 pada peta tutupan lahan 

1999 dan sebaliknya. 

Pada pixel unclassified dilakukan pengisian nilai pixel dengan hasil persamaan regresi linear antara 

biomassa dengan enam saluran citra. Pada citra Landsat 1999 ternyata dari enam saluran yang 

dimasukkan sebagai variable bebas, hanya didapatkan saluran 5 (TM5) dan 1 (TM1) yang mempunyai 

kaitan signifikan dengan biomassa (B) dengan R2 = 0.603 mengikuti persamaan: 

B = 1396.446 – 5.377TM5 – 13.892TM1 

Berbeda dengan citra Landsat 1999, untuk tahun 2007 didapatkan saluran 5 (TM5), 2 (TM2), dan 7 (TM7) 

yang mempunyai kaitan signifikan dengan biomassa (B) dengan R2 = 0.609 mengikuti persamaan: 

B = 1000.17 – 6.358TM5 – 11.13TM2 + 6.519TM7 

                                                           
2
 U.S. DOE (1998). Method for Calculating Carbon Sequestration by Trees in Urban and Suburban Settings. Voluntary Reporting 

of Greenhouse Gases, U.S. Department of Energy, Energy Information Administration, 
http://www.eia.doe.gov/oiaf/1605/techassist.html. 

 

http://www.eia.doe.gov/oiaf/1605/techassist.html
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Operasi pengurangan pada tiap pixel yang mengandung nilai biomassa 2007 dengan pixel yang 

mengandung biomassa 1999 menghasilkan distribusi wilayah dengan perubahan biomassa yang 

berkurang, meningkat, dan tetap. Peta di gambar 3 memperlihatkan distribusi perubahan yang merata, 

kecuali di Kecamatan Pangkalan Koto Baru terdapat kluster-kluster wilayah dengan biomassa yang 

berkurang karena adanya pembangunan danau buatan. 

Tabel 2 memperlihatkan penurunan kandungan biomassa paling banyak terjadi pada perubahan hutan 

primer menjadi tutupan lahan lainnya yang mengakibatkan kehilangan 73.26% kemudian oleh 

perubahan hutan sekunder sebanyak 19.26%. Penaikkan kandungan biomassa terjadi pada perubahan 

hutan sekunder menjadi hutan primer sebanyak 57.32% kemudian oleh perubahan belukar menjadi 

hutan sekunder sebanyak 33.25%. Secara keseluruhan, dalam kurun waktu delapan tahun Kabupaten 

Limapuluh Koto dan Payakumbuh telah kehilangan sebanyak -0.0035 Gt biomassa. Pada 1999 

didapatkan 0.0825 Gt sedangkan 2007 tersisa 0.079 Gt. Artinya pada periode ini tiap tahun telah hilang 

sebanyak -217077.76 ton karbon. 

 

Gambar 1. Tutupan lahan pada citra Landsat 1999 

 

Gambar 2. Tutupan lahan pada citra Landsat 2007 
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Gambar 3. Perubahan biomassa permukaan 

(kandungan karbon adalah 50% biomassa) 

antara 1999 – 2007 dimana warna merah 

menunjukkan adanya indikasi pengurangan 

biomassa, kuning muda tidak ada perubahan, 

hijau menunjukkan indikasi peningkatan 

kandungan biomassa, dan kelabu adalah 

tutupan awan 

 

Table 2. Perubahan biomassa (ton) pada tiap kelas tutupan lahan 

           1999 
 

    2007 

Hutan 
primer 

Hutan 
sekunder 

Semak 
Semak 
belukar 

Belukar Ladang Sawah 
Lahan 

terbuka 
Permukiman Unclassified 

Hutan primer 0.00 2692259.21 - - - - - - - - 

Hutan sekunder -2695751.41 0.00 - - 1561594.81 
 

- - - - 

Semak -248570.84 -233358.57 0.00 -3178.44 -13184.73 -14533.20 - 17149.32 - - 

Semak belukar -382056.50 -420069.01 - 0.00 -31778.28 
 

- 17309.70 - - 

Belukar  -571788.96 -276461.70 61643.79 17121.60 0.00 88148.25 - 241816.77 - - 

Ladang - - - - - 0.00 - - - - 

Sawah - - - -5366.25 - - 0.00 - - - 

Lahan terbuka -1946712.43 -597504.88 - -5902.20 -28978.65 -141825.60 -44725.50 0.00 - - 

Permukiman - - - -491.40 -6089.67 - -17273.25 0.00 0.00 - 

Danau -140885.86 -46417.58 - -656.10 -1246.05 -8139.60 -901.80 0.00 0.00 -17542.12 

Unclassified - - - - - - - - - -268897.11 

 

Perhitungan emisi CO2 dilakukan dengan terlebih dahulu mengkonversi nilai kandungan biomassa 

menjadi kandungan karbon. Biomassa yang hilang setara dengan karbon yang hilang. Karbon yang hilang 

inilah yang diasumsikan menjadi sumber emisi CO2 ke atmosfer. Dengan mengkalikan berat karbon yang 

hilang terhadap rasio berat molekul CO2 didapatkan bahwa dalam kurun waktu delapan tahun 

Kabupaten Limapuluh Koto dan Payakumbuh telah melepaskan 6367614.44 ton CO2 ke atmosfer, artinya 

pada rentang 1999 – 2007 tiap tahun dari wilayah ini telah menyumbangkan 795951.81 ton CO2 sebagai 

gas rumah kaca atau setara dengan 0.002% dari emisi CO2 akibat perubahan tutupan lahan di Riau.  
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Kesimpulan 
Tutupan hutan baik primer maupun sekunder mengandung biomassa yang sangat tinggi jika 

dibandingkan dengan jenis tutupan lahan lainnya. Perubahan tutupan lahan dari jenis ini mengakibatkan 

kehilangan biomassa sekaligus kandungan karbon yang tinggi sebaliknya jika perubahan dari jenis lain 

menjadi hutan akan menghasilkan karbon tertambat yang tinggi pula. Variasi perubahan tutupan lahan 

di Kabupaten Limapuluh Koto dan Payakumbuh pada periode 1999 – 2007 memperlihatkan distribusi 

wilayah-wilayah dengan pengurangan dan penambahan kandungan biomassa/karbon yang merata di 

setiap tempat. Kluster khusus pada wilayah dengan pengurangan kandungan karbon terlihat jelas di 

Kecamatan Pangkalan Koto Baru dimana telah terjadi pelebaran genangan air akibat pembangunan 

danau buatan. Secara keseluruhan akibat perubahan tutupan lahan periode 1999 – 2007 Kabupaten 

Limapuluh Koto dan Payakumbuh telah kehilangan sebanyak -0.0035 Gt karbon atau -217077.76 ton 

carbon per tahun. 

Dengan asumsi bahwa karbon yang hilang seluruhnya dilepaskan ke udara didapatkan bahwa dalam 

kurun waktu delapan tahun Kabupaten Limapuluh Koto dan Payakumbuh telah melepaskan 6367614.44 

ton CO2 ke atmosfer, artinya pada rentang 1999 – 2007 tiap tahun dari wilayah ini telah 

menyumbangkan 795951.81 ton CO2 sebagai gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. 
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