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ABSTRAK
Galengdowo adalah sebuah desa di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang Jawa Timur. Desa Galengdowo terdiri dari 5 dusun yaitu Dusun Wates, Sanggar,
Plumpung, Galengdowo dan Dusun Pangajaran. Desa Galengdowo terletak di dataran
tinggi di sebelah tenggara Kota Jombang di lereng Gunung Anjasmoro. Mayoritas
penduduknya adalah petani dan peternak sapi perah. Maka dilakukan analisa spasial
bebam emisi Karbon pada setiap dusun di desa Galengdowo menggunakan Sistem
Informasi Geografis (SIG) dengan software ArcGis dan dilakukan untuk mengetahui
jumlah emisi GRK dari sektor peternakan yang ada di desa Galengdowo, Wonosalam,
Jombang,
Pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer di
dalam Penelitian ini meliputi Jumlah Populasi dan Jenis Hewan Peternakan yang berada
di Desa Galengdowo, Pengumpulan data di laksanakan Menggunakan Metode
Wawancara dan Survey Langsung ,Wawancara untuk mencari data Jumlah, Jenis dan
Pemilik Peternakan, Survey langsung bertujuan untuk Mendapatkan Koordinat lokasi dari
Peternakan. Data Sekunder dalam Penelitian ini berupa Faktor Emisi dari kegiatan
Peternakan dan Rumus perhitungan yang di ambil dari IPCC 2006, AFOLU. dan Peta
Batas Adiminstasi Dusun.
Hasil penelitian Beban Emisi Gas metan
dari aktivitas fermentasi enteric dan
pengolahan kotoran di peternakan desa desa Galengdowo yaitu :
dari Fermentasi
enteric peternakan di desa galengdowo sebesar 0,9328
–eq Gg/Tahun dan
dari
Pengelolaan kotoran peternakan di desa galengdowo sebesar 0,4224
–eq Gg/Tahun,
Beban Emisi Gas metan
dari aktivitas pengelolaan kotoran di peternakan desa desa
Galengdowo yaitu sebesar : 0,7988
–eq Gg/Tahun. Pemetaan Kondisi eksisting yang
telah di lakukan menghasilkan Dusun Galengdowo dan Pengajaran merupakan Penghasil
emisi Tertinggi dari sektor Peternakan. Sedangkan 3 dusun lainya : Sanggar & watis
menyumbang beberapa emisi karbon, namun ada 1 dusun yang tidak menjadi
penyumbang emisi pada sektor peternakan
Kata kunci : Beban Emisi, Galengdowo, GRK, Pemetaan
ABSTRACT
Galengdowo is a village which is located at Wonosalam District, Jombang
Regency-East Java. To be exact, it is at the slope of Anjasmoro Mountain lying on the
high land of the southeast of Jombang city. This village consists of 5 hamlets namely
Wates, Sanggar, Plumpung, Galengdowo, and Pangajaran. The majority of its population
works as farmer and dairy cow breeder. For this reason, the researcher conducted spatial
analysis on carbon emission at every hamlet in Galengdowo Village by means of
Geographic Information System and ArcGis software. It aimed at investigating total
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emission of Green House Gas (GHG) contributed by husbandry sector in Galengdowo
Village, Wonosalam, Jombang.
The researcher used two types of data i.e. primary and secondary data. The former
data included total population and farm animal types in Galengdowo Village which were
collected by interview and direct survey. Interview was carried out to find data on the
number, type, and owner of the husbandry, whereas direct survey was intended for getting the
coordinate of husbandry location. Meanwhile, the latter data involved emission factors of
husbandry activity and calculation formula got from IPCC 2006, AFOLU as well as map
showing administration borders of village.
The results of research on emission load of methane gas
from the activities
of enteric fermentation and faces processing at the husbandry in Galengdowo Village
were as follows:
from enteric fermentation was 0.9328
–eq Gg/Year and
from faces processing was 0.4224
–eq Gg/Year. Meanwhile, emission load of
methane gas
from faces processing activity was 0.7988
–eq Gg/Year. The results
of mapping the existing conditions demonstrated that Galengdowo and Pangajaran
Hamlets became the highest emission contributors from the husbandry sector, while
Sanggar and Wates Hamlets only contributed some carbon emission. Accordingly, only
one hamlet did not contribute emission.
Keywords: Emission Load, Galengdowo, GHG, Mapping
PENDAHULUAN
Galengdowo adalah sebuah desa di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang Jawa Timur. Desa Galengdowo terletak di dataran tinggi di sebelah tenggara Kota
Jombang di lereng Gunung Anjasmoro. Mayoritas penduduknya adalah petani dan
peternak sapi perah.Peternakan adalah salah satu sektor yang berkontribusi dalam
peningkatan pemanasan global, material penyumbang GRK yang berasal dari ternak yaitu
berupa kotoran dan eruktasi hewan. Untuk aktivitas produksi ternak diperkirakan
kontribusinya sebesar 12% terhadap total emisi rumah kaca [2].
Untuk dapat mengetahui sumbangan emisi GRK dari setiap provinsi di Pulau Jawa,
maka dilakukan penghitungan dengan menggunakan metode Tier-1 IPCC, 2006 [1].
Metode Tier-1 ini adalah metode yang paling mudah dan sederhana yang sudah
dibakukan di dunia melalui Intergovernment Panel on Climate Change (IPCC), sehingga
dapat digunakan oleh semua negara. Pada metode ini data yang diperlukan adalah
populasi ternak dalam satu tahun di satu wilayah/negara dan nilai faktor emisi (FE) setiap
jenis GRK. Dalam buku panduan IPCC tersebut, telah ditetapkan nilai faktor (FE) emisi
untuk setiap gas dari GRK (
dan
) dari setiap jenis ternak dari proses fermentasi
enterik dan pengelolaan kotoran, pada proses fermentasi enterik terjadi proses
methanogenesis (Proses pembentukan metana oleh bakteri), dan pada pengelolaan
kotoran terjadi proses kombinasi nitrifikasi dan ditrifikasi N dari kotoran selama
penyimpanan.
Pada penelitian ini akan dilakukan analisa spasial beban gas rumah kaca pada setiap
dusun di desa Galengdowo menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan
software ArcGis. Oleh karena itu, Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jumlah
emisi GRK dari sektor peternakan yang ada di desa Galengdowo, Wonosalam, Jombang,
Jawa Timur.
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TINJAUAN PUSTAKA
Gas Rumah Kaca (GRK)
GRK merupakan gas yang terdapat di atmosfer baik alami maupun antropogenik
yang dapat menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. [3] selain gas yang
telah disebutkan oleh IPCC, gas yang berpotensi dalam GRK diwujudkan dalam bentuk
-e (karbon dioksida ekivalen). Sedangkan emisi gas yang diperhitungkan batasnya
yaitu
,
,
, HFCs, PFCs, NOx, SOx, NMVOC, dan CO.
Faktor Emisi Gas Rumah Kaca Peternakan
Faktor emisi merupakan nilai rata-rata suatu parameter pencemar udara yang
dikeluarkan sumber spesifik. Faktor-faktor ini biasanya dinyatakan sebagai berat polutan
dibagi dengan satuan berat, volume, jarak, atau lamanya aktivitas yang dapat
mengeluarkan polutan. Adanya variasi tersebut, menimbulkan ekspresi faktor emisi
dengan unit yang berbeda. Di dalam faktor emisi ternak tergantung pada jenis, bangsa
,berat badan, umur, status produkis, produksi susu/kerja, kualitas pakan, system
pemeliharaan, pemberian pakan dan pengelolaan kotoran ternak. Faktor Emisi sektor
ternak termasuk emisi GRK dari fermentasi enterik dan manajemen pengelolaan kotoran.
1. Fermentasi Enterik
a. Fermentasi enterik adalah proses dari bagian pencernaan ternak yang menghasilkan
gas metana (
). Ternak yang menghasilkan gas metana (
) adalah ternak
ruminansia seperti sapi,domba, dan hewan herbivora lainnya. Ternak ruminansia
ini menghasilkan gas metana (
) lebih tinggi dibandingkan ternak non
ruminansia seperti kuda, kelinci dan babi. Selain itu, sistem pengelolaan kotoran
ternak juga dapat menghasilkan gas metana (
) dan gas dinitrogen oksida
(
). Gas metana (
) yang dihasilkan ini berasal dari karbohidrat yang
dipecah menjadi molekul sederhana oleh mikroorganisme yang kemudian diserap
ke dalam aliran darah.
2. Pengelolaan Kotoran
a. Kotoran ternak padat maupun cair memiliki potensi menghasilkan emisi gas
metana (
) dan dinitrogen oksida (
) selama proses penyimpanan,
pengolahan, dan penumpukan. Kotoran ternak yang dapat mempengaruhi jumlah
emisi gas rumah kaca adalah bagian kotoran didekomposisi secara anorganik dan
jumlah kotoran yang dihasilkan.
b. Perbedaan pakan pada ternak juga mempengaruhi kotoran yang dihasilkan, seperti
pakan ternak berbasis jagung memproduksi lebih sedikit emisi metana
dibandingkan dengan rumput yang berstruktur kasar dan kayak serat di dalam
lambung akan lebih banyak memproduksi gas metana (
). Hal ini dikarenakan
jenis pakan ternak yang berbasis jagung relatif kaya pati sehingga diolah secara
berbeda diperut. Perkiraan emisi gas metana (
) dan dinitrogen oksida (
)
dari pengelolaan kotoran ternak dihitung menggunakan IPCC 2006.

Metode perhitungan IPCC Tier-1
Metode Tier-1 menggunakan ternak muda sebagai standar semua ternak. Persamaan
dan nilai-nilai parameter default faktor emisi dan data aktifitas Seperti (misalnya, laju
deforestasi, statistik produksi pertanian, peta tutupan lahan global, pemakaian pupuk, data
populasi ternak, dan lain-lain) yang telah disediakan dan dapat digunakan. Selain itu,
Tier-1 digunakan sebagai perhitungan sederhana yang membutuhkan data aktivitas
berupa populasi ternak [1].
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Digitasi Peta Menggunakan ArcGis
Digitasi Peta adalah sebuah bagian dari proses vektorisasi, yang dapat dilakukan
menggunakan beberapa metode, yakni manual menggunakan mouse digitizer, on screen
digitizing (langsung dari layar komputer), trace digitizing (metode trace), dan automatic
digitizing (segmentation). Biasanya digitasi diawali dengan menginputkan data raster
(shp.) sebagai data mentahnya. Lalu data tersebut dikoreksi terlebih dahulu, baik dari
aspek geometrik, maupun radiometriknya. Kemudian baru dapat diturunkan informasinya
menggunakan proses digitasi. Langkah kerja koreksi geometrik dapat dilihat di sini.
Kartografer biasa memanfaatkan perangkat lunak SIG untuk melakukan pekerjaan ini,
beberapa software tersebut antara lain AutoCad Map, QGIS, Global Mapper, ArcView,
ArcGIS, dan masih banyak lagi. Berikut sedikit ulasan mengenai cara digitasi
menggunakan software ArcGIS .

METODE PELAKSANAAN
1. Persiapan Penelitian
Adapun yang harus dipersiapkan sebelum penelitan yaitu alat dan bahan sebagai
berikut :
a. Form pendataan
b. GPS (Global Position System)
c. Arcgis 10.3
2. Pengumpulan Data
a. Data Primer.
Data Primer di dalam Penelitian ini meliputi Jumlah Populasi dan Jenis Hewan
Peternakan yang berada di Desa Galengdowo, Pengumpulan data di laksanakan
Menggunakan Metode Wawancara dan Survey Langsung, Wawancara untuk mencari
data Jumlah, Jenis dan Pemilik Peternakan, Survey langsung bertujuan untuk
Mendapatkan Koordinat lokasi dari Peternakan yang ada. Peta Jalan, Penduduk dan
sungai di ambil dari Web ArcGis https://portal.ina-sdi.or.id/downloadaoi/ ada sublayer untuk di pilih sesuai dengan kebutuhan sebagai pembuatan Peta.
b. Data Sekunder
Data Sekunder dalam Penelitian ini berupa Faktor Emisi dari kegiatan/Aktifitas
Peternakan dan Rumus perhitungan GRK Sektor Peternakan yang di ambil dari IPCC
2006, AFOLU. Dan Peta Batas Adiminstasi Dusun yang berada di Desa Galengdowo
yang di dapat dari prengkat desa .
3. Pengolahan Data
Setelah di dapat data dari penelitian di lapangan data primer dan sekunder di
klasifikasikan seperti jenis Hewan dan juga Faktor emisi dari Proses Fermentasi kotoran
dan Pengolahan Kotoran Hewan Membuat peta digitasi dasar yang berisi Vector data
Jalan, Penduduk, Sungai dan Batas Administrasi . yang nantinya di gunakan sebagai peta
dasar kondisi existing dari wilayah desa galengdowo.dan Melakukan Perhitunga Emisi
Karbon dari sector Peternakan Menggunakan Metode IPCC Tier-1 , di karenakan data
aktivitas yang tersedia hanya sebatas populasi ternak dan belum ada data penelitian
sebelumnya sehingga Tier-1 yang di gunakan , Menggunakan rumus berikut :
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Emisi gas

enterik (

-e ton/ekor)
(

Emisi
Emisi

)

(

)

dari pengelolaan kotoran (
-e ton/ekor)
(
)
( )
dari pengelolaan kotoran (
-e ton/tahun)

Keterangan :
 FEe = Faktor emisi dari enterik (kg
/ekor/hari)
 FEm = Faktor emisi dari kotoran ternak (kg
/ekor/hari)
 21/1000 = konversi untuk
ke
dan dari kg ke ton
 FEn = Faktor emisi
dari kotoran ternak (kg
/kg kotoran /hari)
 293/1000 = konversi untuk
ke
dan dari kg ke ton
 44/28 = Konversi dari
-N menjadi
 0,05 = Rataan ekresi N (kg N/ekor/tahun)

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Populasi Ternak
Dalam hasil penelitian di lapangan di dapatkan data populasi hewan ,Jenis ,Nama dan
Pemilik Peternakan, beberapa jenis hewan yang berada di desa antara lain Sapi Perah,
Sapi Potong, Kambing, Ayam/ungags dan Kuda. Untuk keterangan lebih detai setiap
dusunnya dari hasil penelitan di lapangan pada Tabel 1 di bawah ini :
Tabel 1 Populasi dan Jenis Peternakan Tiap Dusun
No
1

Dusun
Sanggar

Jenis Hewan
Sapi Perah

2

Pelumpung

-

0

3

Wates

Sapi Perah

2

Sapi Potong

3

Sapi Perah

207

Kambing
Ayam
Kuda
Sapi Perah

40
660
1
424

4

5

Galengdowo

Pengajaran
Total Seluruh Dusun
Sumber : Hasil pendataan lapangan, (2019)

Jumlah Total
11
11
0
5

908

424
1348

2. Beban Emisi Karbon (
) Total Desa Galengdowo
Berdasarkan hasil perhitungan Tier 1 IPCC, didapatkan emisi sektor peternakan di
desa Galengdowo. Di ambil dari Gas metana (
) dari Fermentasi enterik , dari Gas
metana (
) Dari pengelolaan kotoran dan Gas Dinitrogen Oksida (
) dari
Pengelolaan kotoran.disajikan pada (Tabel 2) di bawah ini.
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Tabel 5 Enisi Karbon Tiap Dusun Desa Galengdowo

NO

DUSUN

Jumlah populasi
Jenis/Kategori
Ternak Tertentu

Emisi gas metana
(
) dari
Fermentasi
Enterik

Emisi gas metana
(
) dari
Pengelolaan
Kotoran

Ekor

(Gg
eq/tahun)

(Gg
eq/tahun)

Emisi gas
dinitrogen oksida
(
) dari
pengelolaan
kotoran

(Gg

-eq/tahun)

Total Emisi
Karbon
(
)

(Gg
eq/tahun)

1

Wates

5

0.00582

0.00137

0.00451

0.01169

2

Sanggar

11

0.01571

0.00716

0.01303

0.03590

3

Plumpung

0

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4

Galengdowo

908

0.30589

0.13785

0.27897

0.72270

5

Pengajaran

424

0.60547

0.27602

0.50235

1.38385

0.9329

0.4224

0.7989

Total

1348

2.15415

Gambar 1 Diagran Perbandingan Emisi Karbon Tiao Dusun Desa Galengdowo
Dusun Galengdowo terdapat Peternakan Sapi perah, Ayam(ungas) dan kambing
yang menghasilkan Gas Emisi Karbon, walaupun populasi di Dusun Galengdowo lebih
banyak tetapi di Dusun Pengajaran Memiliki beban emisi lebih tinggi dikarenakan
Peternakan Sapi Perah terbanyak berada di dusun pengajaran di mana faktor emisi dari
ternak sapi perah
(
) dari Feremntasi enterik : 68
/tahun, dan
Pengelolaan kotoran :
, dari ternak lainya. Oleh karena itu, jumlah
peternakan dan Jenis hewan berpengaruh dalam seberapa besar banyak emisi yang di
hasilkan.
3. Pemetaan Beban Emisi Karbon
Berdasarkan hasil perhitungan Tier 1 IPCC, tiap dusun di Desa Galengdowo
didapatkan emisi Karbon (
) pada sektor peternakan. Dari nilai nilai yang di dapat
tentang jumlah Emisi Karbon (
) tersebut digunakan sebagai Kriteria untuk
menentukan range dari yang terkecil sampai dengan terbesar dari pemetaan pada
(Tabel 6) dan Jenis Hewan yang di dapat tersebut digunakan sebagai kriteria berbagai
jenis hewan yang ada di desa Galengdowo (Tabel 7).

Tabel 6 Kriteria Pemetaan Emisi Karbon (

1

Keterangan (Gg
s/d
0.0000

2

0.2767

s/d

0.5522

3

0.5522

s/d

0.8283

4

0.8283

s/d

1.1044

5

1.1044

s/d

1.3838

Range

-q /Tahun)
0.0000

)

Warna
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Tabel 7 Kriteria Pemetaan Jenis Hewan
Range

Keterangan

1

Sapi Perah

2

Sapi Potong

3

Kambing

4

Kuda

5

Ayam & ungags

Warna

Dari hasil digitasi data awal Peta administrasi Desa galengdowo dengan populasi
hewan dan beban emisi menggunakan ArcGis, menghasilkan Peta Peternakan dan Peta
Emisi Karbon (
) di desa galenggdowo.

Gambar 2 Peta Jenis Ternak Desa Galengdowo
Peta di atas Pada (Gambar 2) menyajikan titik koordinat di mana keberadaan
Ternak yang ada di desa Galengdowo dengan beragam jenis hewan di tandai dengan
keterangan Warna-warna titik yang berbeda-beda .
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Gambar 3 Peta Emis Karbon Peternakan Desa Galengdowo

Peta di atas pada gambar 4.9 menyajikan beban emisi karbon
-q Gg/Tahun di
desa galengdowo sektor peternakan dimana di beri keternagan denga zona area
menggunakan warna di mana yang lebih pekat memiliki laju beban emisi karbon yang
tinggi. Berdasararkan gambar tersebut di Desa Galengdowo , Dusun Pengajaran berwarna
merah menunjukkan penyumbang beban emisi karbon yang paling banyak dan dusundusun lain sesuai range warna yang berbeda-beda , Dusun Pelumpung berwarna putih
menandakan dusun tersebut tidak menyumbang emisi karbon di karenkaan di dusun
tersebut tidak memiliki populasi ternak di mana penduduknya berprofesi sebagai
petani/buruh.
UCAPAN TERIMA KASIH

Terselengaranya Kegiaatan Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) Tahun 2019
yang dibiayai oleh Direktorat dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktoral Jendral
Penguatan dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat di ambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Beban Emisi Gas metan
dari aktivitas fermentasi enteric dan pengolahan
kotoran di peternakan desa desa Galengdowo yaitu :
a.
dari Fermentasi enteric peternakan di desa galengdowo sebesar 0,9328
–eq Gg/Tahun pada tahun 2019.
b.
dari Pengelolaan kotoran peternakan di desa galengdowo sebesar 0,4224
–eq Gg/Tahun pada tahun 2019.
c. Beban Emisi Gas dinitrogen oksida
dari aktivitas pengelolaan kotoran di
peternakan desa desa Galengdowo yaitu sebesar : 0,7988
–eq Gg/Tahun
pada tahun 2019.
2. Pemetaan Kondisi eksisting yang telah di lakukan menghasilkan Dusun
Galengdowo dan Pengajaran merupakan Penghasil emisi Tertinggi dari sektor
Peternakan di desa Galengdowo, Wonosalam, Jombang, Jawa Timur.
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