Lamp.III.B/22
:

-:

";tr

PRosrrlrffiG
$erninsr Nasional Gecrnotika
o..,-

Fercnan dun Apllkasi Geomatika dstsm
Fengelolssn $umberdayc Alom dsn
Ferenccncfi n Pembsngunsn
t,

lHataraffi, 3 M*vemb*r 2St'!
E$itor: Sambsng ttori Kusumo I Bsrq Devri Kris*ayon?i I Husni ldris

FAKULTAS PTRTANIAN

[,iliVERSITAS MATARAM
BADAI\I KOCRDI'\JASI SUI?VE i
DAN PTMTTAAN NASi*NAL

2*'* T

] ISBN

PROSIDING

Seminor Nosionol Geomotiko

Perqnqn don Aplikosi Geomotiko dqlom
Pengeloloon Sumberdoyo AIom don

Perencqnqon Pembongunon
Mataraffi, 3 November 2011
Editor : Bombong Hori Kusumo I BoiC Dewi Krisnoyonti I Husni ldris

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MATARAM

BADAN KOORD|NASI SURVEI
DAN PEMETMN NASIONAL

20r r

{i.,

a
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Puji dan syukur dipanjatkan atas kehadirat Allah sWT yang telah memberikan kemudahan
sehingga kegiatan Seminar Nasional Geomatika
sukses seperti harapan kita semua.

di Mataram dapat terlaksqna

dengan baik dan
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pembangunan, kartografi maupun Perencanaan rute perjalanan. SIG dapat
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untuk secara cepat menghitung waktu tanggap darurat saat terjadi bencana alam
atau unfuk
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tingginya keinginan

dari pemerhati dan Pengguna untuk mengaplikasikan penggunaan SIG mendorong
untuk

memperkenalkan sIG secara luas kepada masyarakat umum baik itu organisasi
pemerintafu nonpemerintatg Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa, akademisi, maupun
mahasiswa melalui
seminar nasional geomatika ini. Kegiatan ini diharapkan dapat membuka
wawasan kita semua

tentang peluang, tantangan, keterbatasan dari riset geomatika serta hasil-hasil
riset tentang
geomatika sehingga dapat dirnanfaaikan oleh masyarakat iuas.

Kegiatan seminar ini dihadiri oleh lebih dari 150 orang yang berasal
organisasi pemerintah, nonpemerintatr, Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa, akademisi,
maupun mahasiswa.
Sedangkan para pembicara berasal dari Badan Koordinasi Suwey
pemetaan

dan
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(Bakosurtanal), Universitas Mataram maupun para pembicara
dari Universitas Diponegoro,
universitas Brawijaya, dan Badan pelaksana Lumpur sidoarjo, surabaya.
Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada para panitia dari
Fakultas pertaniar
Mataram, P3P unram marlnun Bakosurtanal yang telah menyelenggaraka.,
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dengan baik dan lancar. semoga dengan kegiatan ini dapat digunakan
sebagai awal merintis
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baik itu berupa kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, pengabdian
masyarakat maupun
sebagai outlet pemetaan.
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Pengukuran Karbon Dalam Tanah Dari Pantulan Cahaya (Diffuse
Reflectance) Menggunakan Teknik Proximal Sensing
Oleh
Bambang Hari Kusumo, Ph.D
Dosen Fakultas pertanian Universitas Mataram
Jl. Majapahit No. 62 Mataram – Lombok
E-mail: bambanghk@gmail.com

Abstrak
Pemanasan global yang diakibatkan oleh meningkatkan kadar CO2 di udara telah banyak
menarik perhatian para peneliti tentang dinamika karbon (C) dalam tanah. Hal ini disebabkan oleh
tingginya total kandungan C tanah secara global (1500 Pg C) yang diperkirakan mencapai 3 kali
lipat dari kandungan C dalam tubuh tanaman. Sejak revolusi industri diperkirakan 135±55 Pg C
dari dalam tanah teremisi ke udara akibat proses respirasi organisme tanah, pencucian (leaching)
dan erosi. Jumlah C dari dalam tanah akan teremisi semakin cepat akibat perubahan penggunaan
lahan; misalnya perubahan fungsi dari hutan ke tanaman semusim (arable land). Disamping
perubahan penggunaan lahan, lepasnya CO 2 ke udara sangat dipengaruhi oleh suhu dan
kelembaban tanah, pengolahan tanah, dan management tanah dan tanaman. Sebaliknya, untuk
mengurangi kadar CO2 di atmosfer, diperlukan teknik pengelolaan lahan yang dapat
mengembalikan (sequester) CO2 ke dalam tanah, seperti menanam spesies tanaman yang berakar
dalam, mengembalikan bahan organik (dan juga biochar) ke dalam tanah, dan merubah fungsi
lahan dari arable land ke padang rumput atau hutan. Untuk mengevaluasi keefektifan teknik
tersebut diperlukan teknik pengukuran yang cepat dan akurat yang dapat mengukur C dalam dalam
tanah menurut variasi tempat dan waktu (spatial and temporal variability).
Tulisan ini mendiskripsikan cara mengukuran C tanah dari pantulan cahaya (soil spectral
reflectance) menggunakan teknik proximal sensing. Pantulan cahaya dari tanah berupa cahaya
tampak (visible, Vis) dan cahaya near-infrared (NIR) yang ditangkap menggunakan sensor dari alat
spectroradiometer dari jarak yang relatif dekat, kemudian spectral data yang ditangkap diproses
(pre-processing data), dan dibuat model kalibrasi antara spectral data dengan data analisis C tanah
yang telah diukur menggunakan metode standard (seperti LECO – dry combustion technique).
Akhirnya model kalibrasi tersebut dapat digunakan untuk mengukur C langsung dari spectral data
lain yang belum diketahui kandungan C tanahnya. Teknik ini terbukti mampu mengukur
kandungan C dan juga nitrogen (N) pada berbagai jenis tanah di New Zealand, mengukur C dan N
pada berbagai kedalaman, dan juga dapat mengukur kepadatan akar (root density; a dynamic
property of soil C) dari akar rumput dan akar jagung. Cara ini sangat cepat dalam mengukur C
tanah dan sangat potential digunakan untuk pemetaan cepat (rapid mapping) kandungan C tanah.
Cara ini juga dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga.

Pendahuluan
Pemanasan global yang diakibatkan oleh meningkatkan kadar CO2 di udara telah
banyak menarik perhatian para peneliti tentang dinamika karbon (C) dalam tanah. Hal ini
disebabkan oleh tingginya total kandungan C tanah secara global (1500 Pg C) yang
diperkirakan mencapai 3 kali lipat dari kandungan C dalam tubuh tanaman (Post et al,
2001). Sejak revolusi industri diperkirakan 135±55 Pg C dari dalam tanah teremisi ke
udara akibat proses respirasi organisme tanah, pencucian (leaching) dan erosi (Lal, 2003).
Jumlah C dari dalam tanah akan teremisi semakin cepat akibat perubahan penggunaan
lahan; misalnya perubahan fungsi dari hutan ke tanaman semusim (arable land).
Disamping perubahan penggunaan lahan, lepasnya CO2 ke udara sangat dipengaruhi oleh
suhu dan kelembaban tanah, pengolahan tanah, dan management tanah dan tanaman (Rees
et al, 2005). Sebaliknya, untuk mengurangi kadar CO2 di atmosfer, diperlukan teknik
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pengelolaan lahan yang dapat mengembalikan (sequester) CO2 ke dalam tanah, seperti
menanam spesies tanaman yang berakar dalam, mengembalikan bahan organik (dan juga
biochar) ke dalam tanah, dan merubah fungsi lahan dari arable land ke padang rumput atau
hutan (Lal, 2003). Untuk mengevaluasi keefektifan teknik tersebut diperlukan teknik
pengukuran yang cepat dan akurat yang dapat mengukur C dalam dalam tanah menurut
variasi tempat dan waktu (spatial and temporal variability).
Teknik yang telah dikembangkan di laboratorium dalam mengukur C seperti
destruksi basah (Walkely and Black) dan destruksi kering (LECO) memerlukan waktu,
biaya dan tenaga yang banyak, karena proses yang dilalui cukup panjang, mulai dari
pengumpulan sampel, persiapan sampel tanah dan kemudian analisis sampel (Post et al,
2001). Teknik tersebut membutuhkan pengangkutan sampel ke laboratorium. Waktu yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan proses tersebut bisanya lama, apabila sampel tanahnya
banyak. Selain itu, mengingat sampel tanah yang biasa digunakan adalah sampel komposit
(kumpulan beberapa sub-sub sampel), teknik ini tidak bisa digunakan untuk mengukur
secara detail kandungan C pada setiap titik pengamatan dengan jarak dekat misalnya setiap
2-3 meter. Demikian juga dengan pengukuran akar membutuhkan teknik yang melelahkan
pada saat pemisahan antara akar dengan tanah, walaupun sudah ditemukan teknik lain
seperti metode scanning pada akar, tapi metode ini masih membutuhkan pemisahan akar
dati tanah (Kusumo et al, 2009; 2010). Berkembangkanya teknologi pembuatan portable
(field) spectroscopy (spectroscopy yang bisa dibawa ke lapangan) memberikan solusi
terhadap permasalahan tersebut. Teknik ini mampu mempercepat pengukuran C dan
nitrogen (N) langsung di lapangan tanpa harus membawa sampel tanah ke laboratorium,
kecuali sampel yang digunakan untuk membuat model kalibrasinya (Kusumo et al, 2008).
Setelah model kalibrasi dibuat, teknik ini tidak lagi membutuhkan pengumpulan sampel,
persiapan sampel dan analisis sampel. Teknik ini juga bisa digunakan untuk memetakan
kandungan C maupun N dalam tanah dengan mengambil spectral reflectance dari tanah
dengan metode grid dengan jarak yang relatif dekat (misalnya setiap 2-3 meter). Metode
ini juga mampu digunakan untuk memetakan C dan N pada areal yang luas. Untuk
pengukuran akan metode tersebut tidak memerlukan pemisahan akar dari tanah, kecuali
untuk sampel yang dibutuhkan untuk pembuatan model kalibrasi.
Tulisan ini mendiskripsikan cara mengukuran C (juga N) tanah dari pantulan
cahaya (soil spectral reflectance) menggunakan teknik proximal sensing, termasuk juga
pengukuran kepadatan akar yang merupakan dynamic property dari karbon tanah.
Metode
Pantulan cahaya dari tanah berupa cahaya tampak (visible, Vis) dan cahaya nearinfrared (NIR) yang ditangkap menggunakan sensor dari alat spectroradiometer dari jarak
yang relatif dekat, kemudian spectral data yang ditangkap diproses (pre-processing data),
dan dibuat model kalibrasi antara spectral data dengan data analisis C (juga N) tanah yang
telah diukur menggunakan metode standard (seperti LECO – dry combustion technique)
(Kusumo et al, 2008; 2011). Sementara untuk mendapatkan data akar dari metode standard
dilakukan dengan pemisahan akar dari tanah menggunakan air yang mengalir yang
ditampung dengan ayakan mulai dari diameter kasar sampai sangat halus (Kusumo et al,
2010; 2011). Akhirnya model kalibrasi tersebut dapat digunakan untuk mengukur C (juga
N dan kepadatan akar) langsung dari spectral data lain yang belum diketahui kandungan C
dan N tanahnya (juga kepadatan akarnya). Visualisasi dari metode yang dikembangkan,
prinsip dari penangkapan spectral reflectance (Kusumo et al, 2008b), dan teknik
memproses spectral data dan membuat model kalibrasi disajikan pada Gambar 1, 2 dan 3.
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Pembahasan
Pengukuran C dan N pada Berbagai Jenis Tanah di New Zealand
Kemampuan teknik Visible-Near Infrared Spectroscopy (Vis-NIRS teknik) dalam
mengukur C dan N dari berbagai jenis tanah di New Zealand disajikan pada Gambar 4.
Jenis tanah yang digunakan dalam penelitian adalah Alophanic Soil, Taupo Sandy Soil,
Pumice Soil dan Thepric Recent Soil (menurut klasifikasi tanah New Zealand, Hewitt,
1998) yang berlokasi di sekitar zona vulkanik di daerah Taupo. Tanah tersebut memiliki
teksur yang relative kasar dengan kandungan pasir dan debu yang dominan (Hewitt, 1998).
Lokasi penelitian merupakan padang rumput yang baru dikonversi 1-, 3-, dan 5-tahun dari
hutan pinus, dan juga permanen padang rumput yang sudah digunakan puluhan tahun.
Diperoleh hubungan yang sangat erat antara C dan N yang diukur dengan LECO (dry
combustion) dan NIRS teknik yang ditunjukkan oleh koeffisien determinasi (R 2) yang
tinggi (C = 0.75; N = 0.86) (Kusumo et al, 2008). Semakin mendekati R2=1.00, keakuratan
metode NIRS semakin mendekati keakuratan metode standard yang digunakan yaitu
LECO.
Pengukuran C dan N yang lebih akurat diperoleh pada pengukuran satu jenis tanah
(Gambar 5) dengan R2=0.97 dan 0,96 untuk C dan N (Kusumo et al, 2008b). Jenis tanah
yang diambil adalah Recent Soil (Hewitt, 1998) dengan tekstur fine sandy loam yang
berlokasi di Kairanga sekitar 17 km dari kota Palmerston North. Lokasi penelitian
merupakan permanen padang rumput yang sudah digunakan puluhan tahun.
Pengukuran C dan N pada Berbagai Kedalaman
Kemampuan metode NIRS dalam mengukur C dan N tidak hanya terbatas pada tanah
sekitar permukaan, tetapi juga pada dapat digunakan untuk mengukur C dan N pada
berbagai kedalaman. Metode NIRS masih akurat dalam mengukur C dan N sampai
kedalaman 60 cm (Gambar 6) (Kusumo et al, 2011).
Pengukuran Kepadatan Akar (Root Density)
Tidak hanya C dan N yang dapat diukur menggunakan metode NIRS, tapi juga
kepadatan akar. Gambar 7 berikut menyajikan hubungan antara kepadatan akar yang
diukur dengan menggunakan metode wet sieve (pemisahan menggunakan air mengalir)
dibandingkan dengan metode NIRS untuk masing-masing (7.a) akar rumput (Kusumo et al,
2010) dan (7.b) akar jagung (Kusumo et al, 2011).

Kesimpulan
Teknik NIRS terbukti mampu mengukur kandungan C dan juga N pada berbagai
jenis tanah di New Zealand (Kusumo et al, 2008), mengukur C dan N pada berbagai
kedalaman (Kusumo et al, 2011), dan juga dapat mengukur kepadatan akar (root density; a
dynamic property of soil C) dari akar rumput dan akar jagung (Kusumo et al, 2009;
Kusumo et al, 2010). Cara ini sangat cepat dalam mengukur C tanah dan sangat potential
digunakan untuk pemetaan cepat (rapid mapping) kandungan C tanah. Cara ini juga dapat
menghemat biaya, waktu dan tenaga.
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Gambar 1. Teknik yang dikembangkan untuk menangkap spectral reflectance dari tanah
(Kusumo et al, 2008b).

Gambar 2. Prinsip dari reflectance spectroscopy.
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Pre-processing Spectral Data and Building Calibration Model using
Partial Least Squares Regression
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Gambar 3. Tahap pre-prosesing spectral data dan pembuatan model kalibrasi menggunakan
Parsial Least Square Regression (PLSR).
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Gambar 4. Hubungan antara C dan N yang diukur dengan menggunakan metode standard
(LECO) dibandingkan dengan metode pengukuran menggunakan metode Near-Infrared
spectroscopy (NIRS) pada beberapa jenis tanah di New Zealand (Kusumo et al, 2008).
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Gambar 5. Hubungan antara C dan N yang diukur dengan menggunakan metode standard
(LECO) dibandingkan dengan metode pengukuran menggunakan metode Near-Infrared
spectroscopy (NIRS) pada satu jenis tanah di NZ (Kusumo et al, 2008b).
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Gambar 6. C dan N yang diukur dengan menggunakan metode standard (LECO)
dibandingkan dengan metode pengukuran menggunakan metode Near-Infrared
spectroscopy (NIRS) pada berbagai kedalaman (Kusumo et al, 2011).
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Gambar 7. Kepadatan akar yang diukur dengan menggunakan metode wet sieve
(pemisahan menggunakan air mengalir) dibandingkan dengan metode pengukuran
menggunakan metode Near-Infrared spectroscopy (NIRS) pada (a) akar rumput (Kusumo
et al, 2010) dan (b) akar jagung (Kusumo et al, 2011).

