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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya 

hidup dari bidang pertanian (Warnadi & Nugraheni, 2012). Sektor pertanian 

meliputi subsektor tanaman bahan makanan, subsektor hortikultura, subsektor 

perikanan, subsektor peternakan, dan subsektor kehutanan. Namun produktivitas 

pertanian masih jauh dari harapan (Gadang, 2010). Menurut (Rahmawaty,2013) 

Indonesia salah satu negara disebut “Mega Biodiversity” setelah Brazil dan 

Madagaskar. Diperkirakan 25% aneka spesies dunia berada di Indonesia, yang 

mana dari setiap jenis tersebut terdiri dari ribuan plasma nutfah dalam kombinasi 

yang cukup unik sehingga terdapat aneka gen dalam individu. Secara total 

keanekaragaman hayati di Indonesia adalah sebesar 325.350 jenis flora dan fauna. 

Salah satu fauna di Indonesia yang paling banyak yaitu kelompok serangga. 

Serangga mempunyai berbagai macam peranan dan keberadannya ada di mana–

mana, sehingga menjadikan serangga sangat penting di ekosistem dan kehidupan 

manusia. Serangga tanah merupakan kelompok dari kelas insekta, yang mana 

menurut Tarumingkeng (2005) serangga tanah merupakan makhluk hidup yang 

mendominasi bumi. Kurang lebih sudah 1 juta spesies yang telah di deskripsikan 

dan masih ada sekitar 10 juta spesies yang belum di deskripsikan. 

Kelompok hewan tanah sangat banyak dan beranekaragam dan salah satu 

diantara hewan tanah tersebut adalah kelompok Arthropoda dari kelas insekta atau 

serangga. Pada umumnya hewan tanah dikenal sebagai perombak bahan organik 

yang memegang pernanan penting dalam daur hara. Peran utama tersebut tidak 
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dapat dirasakan langsung oleh manusia, tapi dapat dimanfaatkan setelah melalui 

jasa biota. Tanpa fauna tanah, perombakan tumpukan bahan organik di sekeliling 

kita akan berjalan lambat. Serangga tanah merupakan salah satu kelompok yang 

sering dilupakan, padahal kehidupan kelompok ini memiliki hubungan yang 

sangat erat dengan keadaan lingkungan tempat hidup. Serangga tanah mempunyai 

potensi yang tidak ternilai terutama dalam membantu perombakan bahan organik 

tanah, juga menjadi salah satu makhluk penyeimbang lingkungan. Beberapa 

diantara serangga tanah dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesuburan 

tanah atau keadaan tanah. Penelitian serangga tanah ini masih jarang dilakukan 

terutama di Indonesia, akibatnya informasi yang terhimpun dari kelompok ini 

belum banyak (Patang, 2010). 

Hewan tanah  mempunyai peranan yang sangat penting  terutama pada 

dekomposisi mineral organik,  sehingga sangat menentukan siklus material tanah. 

Buchman dan Bradi (1982), mengatakan  bahwa hewan tanah berperan dalam 

mempercepat penyediaan hara dan sumber bahan organik tanah. Komunitas 

hewan tanah dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yaitu faktor biotik dan 

faktor abiotik (Suin, 1989). Kedua faktor ini sangat menentukan komposisi hewan 

yang hidup di suatu habitat. Pendapat Suin (1989) yang menyatakan bahwa 

penyebaran hewan tanah pada suatu bentang alam cenderung mengelompok 

karena perbedaan kondisi fisika-kimia tanah dan makanan yang tersedia. 

Penambahan bahan organik dalam tanah akan menyebabkan aktivitas dan 

populasi organisme dalam tanah meningkat, terutama yang berkaitan dengan 

aktivitas dekomposisi dan mineralisasi bahan organik (Atmojo,2003). Diperjelas 

lagi oleh (Borror et al., 1997) yang menyatakan Serangga tanah berperan dalam 
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proses perombakkan atau dekomposisi material organik tanah sehingga membantu 

dalam menentukan siklus material tanah sehingga proses perombakan di dalam 

tanah akan berjalan lebih cepat dengan adanya bantuan serangga permukaan 

tanah. 

Mengingat pentingnya peran dalam menjaga keseimbangan ekosistem 

yang diantaranya sebagai perombak dan penyubur tanah, serta masih relatif 

terbatasannya informasi mengenai keberadaannya, maka serangga tanah perlu di 

eksplorasi. Serangga tanah ternyata juga memiliki keanekaragaman yang tinggi, 

sehingga menjadi menarik dan bermanfaat untuk dikaji lebih lanjut. Setelah di 

lakukan observasi (16 Oktober 2015) berdasarkan wawancara yang dilakukan di 

tempat Perkebunan Mangga Desa Pohjentrek kota Pasuruan menurut Bapak 

Adnan selaku karyawan dan penanggung jawab di daerah lahan perkebunan 

mangga menyatakan bahwasanya ditempat ini masih belum di lakukan penelitian 

tentang serangga tanah di lahan ini, maka dari itu peneliti melakukan penelitian 

berkaitan dengan serangga tanah. 

Sektor perkebunan di Indonesia setiap tahunnya terus berkembang. 

Perkembangan sektor perkebunan memiliki arti penting dalam pengembangan 

pertanian baik skala regional maupun nasional. Dalam perekonomian Indonesia, 

sektor pertanian dikenal sebagai sektor penting yang berperan sebagai sumber 

utama pangan dan pertumbuhan ekonomi. (Suryana et al., 2005). Perkebunan 

merupakan salah satu sub-sektor yang memberikan kontribusi pada sektor 

pertanian di Indonesia termasuk perkebunan mangga di Desa Pohjentrek Kota 

Pasuruan. 
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Kota Pasuruan merupakan daerah agraris, sektor pertanian merupakan 

andalan utama untuk pendapatan wilayah. Pasuruan merupakan salah satu 

kabupaten di propinsi Jawa Timur yang secara geografis berada pada posisi sangat 

strategis dimana tanaman mangga dapat dibudidayakan dengan baik di daerah ini. 

Hal tersebut sangat menguntungkan untuk pengembangan ekonomi dan membuka 

peluang investasi. Tumpuan kecukupan pangan menjadi prioritas pengembangan 

sektor pertanian. Beberapa produk hasil pertanian secara umum dapat dijadikan 

indikator untuk mengukur tingkat pendapatan petani di daerah. Pasuruan memiliki 

2 musim yaitu musim hujan dan kemarau, namun tergolong agak kering (tipe-D2). 

Curah hujan rata-rata 1.337 mm per-tahun, dengan kecenderungan selama musim 

kemarau rata-rata 100mm per-bulan (Mei – Nopember) dan selama musim 

penghujan rata-rata 200mm per-bulan (Januari –Maret). 

Penelitian tentang serangga tanah pada perkebunan masih sedikit 

dilakukan. Pada penelitian terdahulu telah dilakukan oleh (Ummi, 2007) masih 

fokus dengan keanekaragaman serangga saja di balai konservasi tumbuhan, serta 

penelitian terdahulu (Abadi,2009) masih fokus pada keanekaragaman serangga 

pada beberapa ekosistem di areal perkebunan. Material organik tanah juga sangat 

menentukan kepadatan populasi mikroorganisme tanah (Ummi, 2007). Diperjelas 

lagi menurut Foth (1994) Adanya bahan organik tanaman dimungkinkan dapat 

meningkatkan aktivitas fauna tanah, karena bahan organik digunakan sebagai 

sumber makanan untuk kelangsungan hidupnya. 

Seiring dengan perkembangan di dunia pendidikan dan perubahan 

kurikulum KTSP ke Kurikulum 2013 di sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA), 

maka perlu adanya pengembangan bahan ajar kontekstual dan erat kaitannya 
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dengan lingkungan alam. Pengembangan bahan ajar tersebut perlu dilakukan di 

semua mata pelajaran (Kemendikbud, 2012). Mata pelajaran Biologi merupakan 

mata pelajaran yang wajib ditempuh bagi siswa maupun siswi di SMA di kelas X. 

Salah satu contoh pada mata pelajaran Biologi di SMA kelas X materi Berbagai 

Tingkat Keanekaragaman Hayati Indonesia pada K.D 3.2 Menganalisis data hasil 

obervasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati (gen, jenis dan 

ekosistem) di Indonesia dan K.D 4.2 Menyajikan hasil identifikasi usulan upaya 

pelestarian keanekaragaman  hayati Indonesia berdasarkan hasil analisis data 

ancaman kelestarian berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan khas 

Indonesia yang dikomunikasikan dalam berbagai bentuk media informasi. 

Pencapaian pada materi tersebut dapat dikembangkan melalui berbagai cara. Salah 

satunya adalah dengan melakukan inovasi pembelajaran dengan mengubah pola 

pembelajaran yang selama ini hanya bersumber pada buku paket dan guru. 

Pembelajaran akan lebih baik dengan memanfaatkan aneka media yang relevan 

dengan materi yang akan diajarkan. Salah satunya dengan memanfaatkan hasil 

penelitian biologi sebagai media berupa Buku Saku 

Pengkajian akan menjadi lebih bermanfaat apabila dikaitkan dengan peran 

serangga tanah itu sendiri di dalam ekosistem. Serangga tanah sangat jarang 

dibahas secara luas di materi Keanakaragaman Hayati, maka dari itu hasil dari 

penelitian ini diharapakan dapat digunakan sebagai sumber belajar berupa bahan 

ajar yang bisa di implementasikan dalam mata pelajaran biologi khususnya materi 

Keaanekaragaman Hayati. Sehubungan dengan kepentingan tersebut maka 

dilakukan penelitian dengan judul ”Studi Keanekaragaman Serangga Tanah 
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pada berbagai Tingkat C-Organik Tanah di Perkebunan Mangga Desa 

Pohjentrek Kota Pasuruan sebagai Media Sumber Belajar Biologi” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan 

adalah sebagai berikut: 

1. Jenis-jenis serangga tanah apa saja yang di ketemukan di Perkebunan 

Mangga desa Pohjentrek Kota Pasuruan? 

2. Bagaimana tingkat keanekaragaman, indeks nilai penting dan indeks 

kemerataan pada setiap spesies jenis serangga tanah yang 

diketemukan di Perkebunan Mangga desa Pohjentrek Kota Pasuruan? 

3. Bagaimana hubungan antara faktor abiotik terhadap jumlah jenis 

serangga tanah di kawasan perkebunan mangga (Mangifera indica L.) 

di Perkebunan Mangga desa Pohjentrek Kota Pasuruan?  

4. Bagaimana cara pemanfaat hasil penelitian tentang keanekaragaman 

serangga tanah daerah di Perkebunan Mangga desa Pohjentrek Kota 

Pasuruan dapat dikembangkan sebagai bahan ajar cetak biologi SMA? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui jenis-jenis serangga tanah apa saja yang terdapat di 

Perkebunan Mangga desa Pohjentrek Kota Pasuruan 
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2. Untuk mengetahui tingkat keanekaragaman, indeks nilai penting dan 

indeks kemerataan pada setiap spesies jenis serangga tanah yang 

diketemukan di Perkebunan Mangga desa Pohjentrek Kota Pasuruan 

3. Untuk menganalisis seberapa besar hubungan faktor abiotik terhadap 

jumlah jenis serangga tanah di Perkebunan Mangga desa Pohjentrek 

Kota Pasuruan 

4. Untuk mengetahui cara pemanfaat hasil penelitian tentang 

keanekaragaman serangga tanah daerah di Perkebunan Mangga desa 

Pohjentrek Kota Pasuruan dapat dikembangkan sebagai bahan ajar 

cetak biologi SMA. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat 

diantaranya : 

1. Secara Teoritik 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi ilmiah bagi 

peneliti selanjutnya atau menjadi dasar acuan bagi penelitian yang 

berkenaan dengan serangga tanah di Perkebunan Mangga desa Pohjentrek 

Kota Pasuruan. Hal ini sangat berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan baik bagi kalangan akademisi maupun masyarakat umum. 

2. Manfaat Teoristik 

a. Bagi Siswa 

Penelitian ini bermanfaat memberikan informasi dan gambaran 

tentang keanekaragaman serangga tanah dan jenis apa saja yang terdapat di 
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Perkebunan Mangga desa Pohjentrek Kota Pasuruan. Hasil penelitian ini 

selanjutnya dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut. Sebagai alternatif topik pembelajaran siswa SMA 

pada materi Keanekaragaman Hayati 

b. Bagi Lembaga Terkait 

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan luas dan lebih 

mendalam khususnya kepada tenaga pendidik/guru dan peserta didik 

tentang keanekaragaman serangga tanah  yang ada di sekitar lingkungan 

sekitar serta penerapannya dalam  ilmu biologi pada kehidupan sehari-hari 

terutama pada materi Keanekaragaman Hayati SMA kelas X 

c.  Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat semakin memperkaya wawasan 

masyarakat terkait kehidupan dan keanekaragaman serangga tanah di 

kawasan perkebunan mangga desa pohjentrek kota pasuruan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Penelitian ini dilakukan di kawasan Perkebunan Mangga (Mangifera 

indica L.) UPT Pengembangan Benih Holtikultura yang berlokasi di 

Jl.Urip Sumoharjo No.33 Kota Pasuruan. 

2. Penelitian ini hanya terbatas pada serangga tanah yang berhasil dijebak 

dan diidentifikasi selama masa penelitian. 

3. Penelitian serangga tanah dilakukan dengan cara memasang alat perangkap 

jebak (pitfall trap). 
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4. Faktor lingkungan abiotik yang diukur dalam penelitian ini adalah pH, 

kelembapan, suhu tanah dan C-Organik. 

5. Faktor lingkungan biotik yang digunakan dalam penelitian adalah serangga 

tanah yang ditemukan atau yang terperangkap oleh Pit Fall Trap.  

6. Keanekaragaman jenis yang diamati adalah semua jenis serangga tanah 

yang diketemukan melalui penjebakan Pit Fall Trap kemudian dihitung 

dengan menggunakan rumus Indeks Shannon and Weaner.  

 

1.6 Definisi Istilah 

1. Keanekaragaman atau Diversitas adalah ciri suatu area yang menyangkut 

keragaman organisme hidup, kumpulan organisme, komunitas biotik 

dan proses biotik yang masih bersifat alamiah maupun yang sudah 

diubah oleh manusia (Leksono, 2011). Keanekaragaman dihitung 

dengan rumus Indeks Shannon and Weaner (Fachrul, 2012).  

2. Serangga tanah adalah serangga yang hidup di tanah, baik itu yang hidup 

di permukaan tanah maupun yang hidup di dalam tanah. Secara umum 

serangga tanah dapat dikelompokkan berdasarkan tempat hidupnya dan 

menurut jenis makanannya (Suin,1997). 

3. Kandungan C organik tanah menunjukkan kadar bahan organik yang 

terkandung dalam tanah dan juga mengindentifikasikan tingkat 

kematangan bahan organik di dalam tanah. 




