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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Jeruk (Citrus sp.) merupakan komoditas buah yang memiliki potensi pasar 

cukup besar dan bernilai ekonomi tinggi. Banyak manfaat yang dimiliki oleh buah 

jeruk, diantaranya kandungan vitamin C yang tinggi, kulitnya dapat menghasilkan 

minyak yang dapat diolah menjadi mewangian, beberapa jenis jeruk dapat 

digunakan sebagai obat tradisional (Prihatman, 2000).  

 Di Indonesia Jeruk menempati tanaman buah kedua terbesar produksinya, 

yaitu sekitar 2.479.852 ton dengan sumbangan sebesar 15,34% terhadap produksi 

buah nasional (Deptan 2007). Jawa timur merupakan salah satu provinsi produsen 

jeruk terbesar kedua dengan persentase kontribusi mencapai 18,97% dari total 

produksi jeruk Indonesia (Pusdatin Kementan, 2013), dan salah satu daerah 

penopang sentra produksi di wilayah ini adalah kabupaten Malang, yakni desa 

Selorejo.  

 Desa Selorejo merupakan sentra produksi jeruk yang termasuk dalam 

wilayah kecamatan Dau kabupaten Malang. Produksi jeruk yang dihasilkan pada 

daerah ini cukup signifikan pertahunnya, tercatat pada tahun 2011 produksi jeruk  

yang dihasilkan mencapai 25-30 ton/Ha. Teknik pengelolaan dan pengendalian 

hama perkebunan jeruk ini masih tergolong konvensional, sehingga menjadikan 

penggunaan pestisida dalam pengendaliaan hama menjadi solusi utama yang 

sering digunakan oleh para petani jeruk, padahal menurut Shofiatun (2007) dalam 

penelitiannya mengatakan bahwa teknik pengelolaan dan  pengendalian hama 
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yang kurang tepat akan berpengaruh terhadap produktifitas jeruk yang dihasilkan 

baik dari segi kuantitas ataupun kualitas.  

  Pertumbuhan produksi jeruk di Indonesia pada tiap tahunnya tidak selalu 

mengalami kenaikan, tercatat pertumbuhan terakhir produksi jeruk tahun 2011 

sampai 2012 mengalami penurunan dari 1,82 juta ton menjadi 1,62 juta ton (BPS 

dan Dirjen Hortikultura, 2013). Selain kenaikan impor jeruk yang tinggi, 

permasalahan utama yang dihadapi petani dalam pengembangan jeruk adalah 

adanya serangan hama dan penyakit serta teknologi pengendaliannya yang belum 

berkembang dengan baik (Nurhadi dan Djatmiadi, 2008). Petani mengantisipasi 

serangan hama dan penyakit dengan penyemprotan pestisida, dengan harapan 

tidak akan ada hama dan penyakit di perkebunannya.  

Menurut Untung (2006), penggunaan pestisida dalam ekosistem secara 

terus menerus dapat mengakibatkan berbagai kerusakan dan pencemaran 

lingkungan. Berbagai kasus membuktikan bukan hanya pencemaran lingkungan 

yang terjadi tetapi juga penurunan keanekaragaman musuh alami hama dan 

serangga yang berguna dalam ekosistem, serta munculnya hama resisten terhadap 

pestisida tersebut. Untuk mengurangi berbagai permasalahan lingkungan tersebut, 

diperlukan pengelolaan hama dengan pendekatan baru, yaitu pengelolaan hama 

berbasis ekologi, yakni pengelolaan hama dengan memanfaatkan keanekaragaman 

serangga predator (musuh alami) sebagai pengendali hama dalam suatu ekosistem. 

Subianto (2008, dalam Naim 2009) menjelaskan bahwa studi keanekaragaman 

serangga merupakan langkah awal dalam penanggulangan hama pada tanaman. 

Keanekaragaman dapat digunakan untuk mengetahui dan mendeteksi gangguan 
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komponen-komponen ekosistem yang ada, sehingga dapat dilakukan upaya 

penyeimbangan yang bersifat alamiah tanpa menggunakan pestisida kimia. 

 Dalam suatu ekosistem, semut merupakan salah satu seranggga dari kelas 

arthropoda yang mendominasi hampir semua ekosistem. Tercatat biomassa semut 

menurut Fittkau dan Kinge, (1973 cit. Agus, 2007) dapat mencapai lebih dari     

30% total biomassa di ekosistem tropika. Beberapa hasil penelitian tentang studi 

keanekaragaman serangga pada perkebunan jeruk didapatkan serangga yang 

mendominasi pada ekosistem tersebut adalah semut (Alviantono dan Leksono, 

2011). Sebelumnya, Yaherwandi (2005) melaporkan pula bahwa semut 

merupakan komunitas serangga yang dominan pada lanskap persawahan cianjur 

 Peran semut sebagai dekomposer, predator arhropoda (musuh alami), 

proses sirkulasi nutrisi tanah, sekresi kutu daun (aphid), pemakan bangkai dan 

penyebaran biji menjadikan serangga ini memiliki peran penting terhadap 

keseimbangan ekosistem. Pemanfaatan semut sebagai agen biologi dalam sebuah 

ekosistem menjadi alternatif baru dalam pengendalian hama pada suatu ekosistem, 

terlebih pada perkebunan jeruk serta mendukung upaya mengembalikan fungsi 

ekologi (biorestorasi). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian 

tentang “ Studi Keanekaragaman Semut (Family Formicidae) di Perkebunan 

Jeruk Desa Selorejo Kecamatan Dau  Kabupaten Malang ”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah 

sebagai berikut :   

1. Spesies semut apa saja yang ada di perkebunan jeruk desa Selorejo 

kecamatan Dau kabupaten Malang? 

2. Bagaimana indeks nilai penting (INP) semut di perkebunan jeruk desa 

Selorejo kecamatan Dau kabupaten Malang? 

3. Bagaimana indeks keanekaragaman semut di perkebunan jeruk desa 

Selorejo kecamatan Dau kabupaten Malang?  

4. Bagaimana indeks kemerataan semut di perkebunan jeruk desa Selorejo 

kecamatan Dau kabupaten Malang?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi berbagai spesies semut yang ada di perkebunan jeruk 

desa Selorejo kecamatan Dau Kabupaten Malang? 

2. Menghitung indeks indeks penting (INP) semut di perkebunan jeruk desa 

Selorejo kecamatan Dau Kabupaten Malang? 

3. Menghitung indeks keanekaragaman semut di perkebunan jeruk desa 

Selorejo kecamatan Dau Kabupaten Malang? 

4. Menghitung indeks kemerataan semut di perkebunan jeruk desa Selorejo 

kecamatan Dau Kabupaten Malang? 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat bagi dunia pendidikan yaitu hasil penelitian ini secara keseluruhan 

dapat dijadikan sebagai sumber belajar dalam bidang kajian pendidikan 

lingkungan hidup, yakni pemantauan keanekaragaman spesies semut 

terhadap ekosistem lingkungan, khususnya perkebunan jeruk. 

2.  Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu memberikan sumbangan 

pengetahuan tentang  pemanfaatan keanekaragaman spesies semut untuk 

mengetahui dan memantau kestabilan dan kerusakan suatu ekosistem, 

khususnya perkebunan jeruk.  

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

luas tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati, khususnya 

keaenakaragaman spesies semut di perkebunan jeruk yang nantinya dapat 

membantu menjaga kestabilan ekosistem di dalamnya. 

4. Manfaat bagi sekolah secara materi dapat dijadikan sebagai sumber belajar 

dalam pelajaran biologi, menjelaskan konsep keanekaragaman hayati di 

tingkat jenis atau spesies, faktor- faktor yang mempengaruhi dan upaya 

pelestarian keanekaragaman jenis atau spesies di Indonesia.   

 

1.5. Batasan Masalah 

  Untuk memudahkan pelaksanaan dalam penelitian ini maka peneliti perlu 

membatasi penelitian sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya terbatas pada semut yang berhasil dijebak dan 

diidentifikasi selama penelitian  
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2. Identifikasi semut dilakukan sampai tingkat genus menggunakan buku 

acuan Hashimoto (2003) dan identifikasi sampai tingkat spesies dengan 

bantuan ahli dari laboratorium Entomologi UGM Yogyakarta. 

3. Lokasi penelitian dilakukan di perkebunan jeruk desa Selorejo Kecamatan 

Dau Kabupaten Malang. 

 

1.6. Definisi Istilah 

1.    Studi adalah kajian ilmiah; kajian; telaahan. (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Depdiknas edisi Ketiga, 2003). 

2.    Keanekaragaman menurut Pielou (1975, dalam Abdurrahman 2008) 

adalah jumlah spesies yang ada pada suatu waktu dalam komunitas 

tertentu.  

3.   Semut (Formicidae) adalah serangga dalam ordo Hymenoptera yang 

ditemukan pada hampir setiap jenis ekosistem kecuali di daerah kutub dan 

memiliki beragam peran dalam ekosistem dan sangat melimpah di 

kepulauan dan daratan yang luas dan diperkirakan mencapai 15.000 

spesies. Serangga ini memiliki peran sebagai indikator ekologi untuk 

menilai ekosistem karena mudah dikoleksi dan diidentifikasi (Bolton, 

1994 dan Wilson 1976 dalam Fransina S.Latumahina 2011). 

4. Tanaman Jeruk adalah tumbuhan yang termasuk keluarga Citrus, pada 

ketiak terdapat duri, mempunyai beberapa jenis dan varietas (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Depdiknas (2003)). 


