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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati nomor dua di 

dunia (Groobridge, 1992; Suryana, 2009), dikenal memiliki keanekaragaman 

flora, fauna, dan berbagai kekayaan alam lainnya yang membentang luas dari 

Sabang sampai Merauke. Tingginya tingkat keanekaragaman flora dan fauna di 

Indonesia dikarenakan aspek geografis sumberdaya hutan Indonesia yang terletak 

di sekitar garis khatulistiwa dan tersebar di ribuan kepulauan, serta berada di 

antara benua Asia dan Australia. Sehingga menyebabkan timbulnya ciri dan 

karakteristik tertentu pada sumberdaya yang berupa ekosistem hutan hujan tropis 

(Nandika, 2005). 

Profil keanekaragaman hayati daerah merupakan gambaran 

keanekaragaman hayati yang terdapat atau dimiliki oleh daerah. Keanekaragaman 

hayati ini mencakup tingkatan ekosistem, spesies, dan tingkatan di dalam spesies 

atau genetik, baik yang alami maupun yang telah dibudidayakan. 

Pemanfaatan komponen keanekaragaman hayati ini sangat beragam, tidak 

hanya terbatas sebagai bahan pangan atau untuk memenuhi kebutuhan dasar 

manusia lainnya, tetapi lebih luas lagi mencakup aspek lainnya. Peraturan Menteri 

Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi 

Keanekaragaman Hayati di Daerah menyebutkan bahwa keanekaragaman hayati 

merupakan aset bagi pembangunan nasional dan daerah sehingga diperlukan 

pengelolaan secara terpadu, baik antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan. 
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Indonesia kembali menjadi pusat perhatian dunia terkait dengan isu 

pemanasan global yang  melanda planet bumi. Kelestarian hutan tropika Indonesia 

sebagai paru-paru dunia menjadi salah satu tumpuan dan harapan untuk mencegah 

meningkatnya pemanasan global yang kian meresahkan dunia (Antoni, 2010) 

Beberapa permasalahan utama yang sedang dihadapi dalam pelestarian 

keanekaragaman hayati saat ini, diantaranya: (a) eksploitasi sumber daya alam 

yang berlebihan; (b) pencemaran lingkungan; (c) budidaya monokultur; serta (d) 

pesatnya laju pertumbuhan penduduk yang menyebabkan banyaknya pembukaan 

hutan untuk dijadikan lahan pertanian, perumahan, pertambangan, dan industri 

juga bisa merusak keseimbangan ekosistem. Dampak dari hal-hal tersebut 

nantinya akan dapat mengakibatkan banjir, kerusakan lingkungan, pencemaran 

air, pencemaran agroekosistem, yang semuanya secara langsung akan mengancam 

kelestarian keanekaragaman hayati ekosistem. 

Secara alami, komponen keanekaragaman makhluk hidup mempunyai 

keterbatasan persebaran, sehingga tiap daerah pun memiliki ciri khas tersendiri 

dalam menampilkan keanekaragaman hayatinya. Karena pentingnya nilai sumber 

daya hayati yang beragam ini, maka diperlukan upaya konservasi atau pelestarian 

untuk mendukung pemanfaatan secara berkelanjutan. 

Patang (2010) menyatakan bahwa dari kekayaan jenis flora dan fauna yang 

ada di hutan Indonesia, jenis hewanlah yang mempunyai jumlah lebih besar 

dibandingkan dengan tumbuh-tumbuhan. Diperkirakan sebanyak 220.000 jenis 

hewan yang menghuni kawasan hutan Indonesia, dan salah satunya adalah dari 

jenis hewan tanah yang mempunyai peranan tidak kalah pentingnya dengan 
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kelompok fauna lainnya. Hewan tanah mempunyai berbagai fungsi dalam 

ekosistem, misalnya pemangsa, pemakan bagian tumbuhan hidup, pemakan 

serasah, pemakan bangkai dan parasit. 

Pada umumnya hewan tanah dikenal berperan sebagai perombak bahan 

organik yang memegang peranan penting dalam daur hara (Sugiyarto, 2003). 

Peran utama tersebut tidak apat dirasakan langsung oleh manusia, tapi dapat 

dimanfaatkan setelah melalui jasa biota lainnya. Tanpa kehadiran fauna tanah, 

perombakan tumpukan bahan organik disekeliling kita akan berjalan lambat. 

Berdasarkan survey awal yang dilakukan peneliti di kawasan hutan rakyat 

Desa Aeng Panas Kabupaten Sumenep, diperoleh hasil bahwa karakteristik hutan 

rakyat di tempat tersebut memiliki komposisi jenis tanaman yang sangat variatif 

dan mempunyai kelembapan yang tinggi, sehingga kemungkinan hadirnya fauna-

fauna tanah lebih beranekaragam. Sebagaimana menurut Susilo dkk (1997) dalam 

Wulandari (1999) bahwa perubahan disebabkan oleh dinamika bahan organik dan 

hara tanah sebagai sumber energi dan sumber makanan untuk kelangsungan hidup 

hewan tersebut selain membutuhkan habitat yang memiliki kelembapan tinggi dan 

faktor fisik yang mengakibatkan pula perubahan fauna tanahnya. 

Keanekaragaman fauna tanah dan fungsi ekosistem menunjukkan 

hubungan yang sangat kompleks dan belum banyak diketahui, serta perhatian 

untuk melakukan konservasi terhadap keanekaragaman fauna tanah masih sangat 

terbatas, berdasarkan pertimbangan ini, maka perlu dilakukan pendataan tentang 

keanekaragaman fauna (hewan) tanah dalam penelitian yang berjudul 
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“Keanekaragaman Hewan Tanah pada Ekosistem Hutan Rakyat di Desa 

Aeng Panas Kabupaten Sumenep”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Makrofauna tanah apa saja yang terdapat pada ekosistem hutan rakyat di 

Desa Aeng Panas Kabupaten Sumenep. 

2. Bagaimana Keanekaragaman makrofauna tanah pada ekosistem hutan rakyat 

di Desa Aeng Panas Kabupaten Sumenep. 

3. Seberapa tinggi tingkat ketebalan serasah dan porositas tanah pada habitat 

makrofauna tanah di ekosistem hutan  rakyat di Desa Aeng Panas Kabupaten 

Sumenep. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi berbagai jenis makrofauna tanah yang terdapat pada 

ekosistem hutan rakyat di Desa Aeng Panas Kabupaten Sumenep. 

2. Mengetahui Keanekaragaman makrofauna tanah pada ekosistem hutan 

rakyat di Desa Aeng Panas Kabupaten Sumenep. 

4. Mengetahui tingkat ketebalan serasah dan porositas tanah pada habitat 

makrofauna tanah pada ekosistem hutan rakyat di Desa Aeng Panas 

Kabupaten Sumenep. 

1.4 Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Menambah informasi tentang keanekaragaman fauna tanah yang ada pada 

ekosistem hutan rakyat di Desa Aeng Panas Kabupaten Sumenep  

2. Memberi wawasan khususnya kepada para masyarakat yang ada di sekitar 

lokasi penelitian tentang nilai lebih dari ekosistem hutan rakyat serta sistem 

penanaman hutan monukultur dan polikultur. 

3. Dapat menjadi suatu acuan/referensi untuk mengidentifikasi jenis fauna 

tanah sebagai indikator kualitas ekosistem 

5. Sebagai bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya yang akan meneliti 

tentang fauna tanah juga. 

1.5 Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan pada ekosistem hutan rakyat di Desa Aeng Panas 

Kabupaten Sumenep. 

2. Inventarisasi hewan tanah ini dilakukan dengan cara pendokumentasian, 

yaitu mengambil gambar (foto) hewan tanah dalam bentuk utuh. Namun 

apabila hewan tersebut belum dapat diidentifikasi di tempat penelitian, maka 

akan diambil dan di identifikasi lebih lanjut di Laboratorium. 

3. Hewan tanah yang diamati adalah makrofauna tanah yang ada di dalam 

tanah maupun di permukaan tanah. 

4. Pengambilan sampel penelitian diambil pada bagian permukaan tanah dan di 

bawah permukaan tanah sampai dengan kedalaman 10 cm. 

6. Identifikasi sampel dibatasi sampai tingkat famili.  
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1.6 Definisi Operasional  

1. Keanekaragaman adalah atribut (ciri) suatu area yang menyangkut 

keragaman di dalam dan di antara organisme hidup, kumpulan organisme, 

komunitas biotik dan proses biotik yang masih bersifat alamiah maupun 

yang sudah diubah oleh manusia (Leksono, 2011). 

2. Hewan tanah (fauna tanah) adalah hewan yang hidup di tanah, baik yang 

hidup di permukaan tanah maupun yang dalam tanah (Suin, 1997). 

3. Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap 

unsur lingkungan yang saling mempengaruhi (Leksono, 2007). 

4. Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak  

milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25 Ha, 

penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50 % 

(Permenhut, 2004). 

5. Serasah adalah lapisan tanah bagian atas yang terdiri dari bagian tumbuhan 

yang telah mati seperti guguran daun, ranting, dan cabang, bunga dan buah, 

kulit kayu serta bagian lainnya, yang menyebar dipermukaan tanah dibawah 

hutan sebelum bahan tersebut mengalami dekomposisi (Hairiah dkk, 2004). 

6. Porositas adalah kemampuan tanah dalam menyerap air (Hairiah dkk, 2004). 


