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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia dengan luas daratan sekitar 188,20 juta ha memiliki sumber daya 

lahan (jenis tanah, bahan induk, fisiografi dan bentuk wilayah, ketinggian tempat dan 

iklim) yang sangat bervariasi (Mulyani, et al. 2006). Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik (2005), luas lahan pertanian Indonesia sekitar 70,20 juta ha, dan sebagian 

besar berupa lahan perkebunan (18,50 juta ha), tegalan 14,60 juta ha. Perluasan lahan 

pertanian yang pesat terjadi pada lahan perkebunan, yaitu dari 8,77 juta ha pada 

tahun 1986 menjadi 18,50 juta ha pada tahun 2007. Perluasan lahan tersebut terutama 

untuk mendukung pengembangan beberapa komoditas ekspor, seperti kelapa sawit, 

karet, kelapa, kakao, kopi, dan lada (Muliany, 2008). 

Pada tahun 2011 yang lalu produksi kopi Indonesia mencapai 600 ribu ton/tahun 

dan lebih dari 80%-nya berasal dari perkebunan rakyat. Jumlah ini diperkirakan akan 

meningkat pada periode berikutnya mengingat pasar ekspor dan kebutuhan konsumsi 

yang tinggi terhadap kopi (Chairawaty, 2012). Kopi merupakan salah satu komoditas 

ekspor yang potensial bagi Indonesia (Choiron, 2010). Kendala dalam budidaya kopi 

yang menyebabkan rendahnya produktivitas kopi antara lain akibat adanya serangga 

hama dan penyakit. 

Menurut Widiarta, et al. (2006) berdasarkan sudut pandang usaha tani serangga 

secara umum dikelompokkan menjadi serangga hama, serangga berguna, dan 

serangga netral. Sebagai organisme berguna, serangga ada yang berperan sebagai 

musuh alami baik sebagai parasitoid maupun predator, serangga penyerbuk, dan
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dekomposer sedangkan serangga netral kerap menjadi mangsa. Di Indonesia tercatat 

lebih dari 111 spesies Arthropoda merupakan hama (Radiyanto, et al. 2010). 

Serangga adalah salah satu anggota kerajaan hewan yang mempunyai jumlah 

anggota terbesar. Hampir lebih dari 72% anggota binatang masuk kedalam golongan 

serangga. Serangga merupakan avertebrata yang hidup di berbagai tempat 

diantaranya dipermukaan tanah, di dalam tanah, di udara, di dalam air, bahkan 

parasit pada macam-macam tumbuhan ataupun hewan. Makanan serangga 

bermacam-macam misalnya buah-buahan, bagian dari tanaman seperti akar, batang, 

daun dan ada juga yang makan hasil ekskresi. (Tambunan, et al. 2013). 

Menurut Evans (1994), bahwa untuk mendapatkan makanan, serangga memiliki 

tipe alat mulut yang sesuai dengan jenis makanan dan cara makan. Tipe-tipe alat 

mulut serangga antara lain: menggigit dan mengunyah, menusuk dan menghisap, 

menggali dan menggerek. Serangga yang memiliki tipe alat mulut menggigit dan 

mengunyah memiliki otot-otot mandibula yang kuat. Serangga jenis ini memakan 

daun dan tumbuh-tumbuhan. Spesies serangga yang memiliki tipe alat mulut 

menusuk dan menghisap, pada bagian alat mulut dilengkapi dengan probosis, yang 

berfungsi untuk menghisap larutan dari dalam jaringan tumbuhan, serangga yang 

memiliki tipe alat mulut menggali dan menggerek merusak akar, batang, buah 

dengan cara menggali bagian tumbuhan.  

Ekologi serangga adalah keseluruhan pola hubungan timbal balik serangga 

dengan lingkungannnya yang merupakan faktor abiotik. Usaha yang harus dilakukan 

dalam mengelola ekosistem pertanian agar populasi hamanya terkendali secara alami 

adalah dengan mempelajari struktur ekosistem seperti jenis hama (Tambunan, et al. 

2013). Serangga dapat berperan sebagai kontrol biologi (predator bagi serangga lain)  
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yang mampu menekan populasi hama serangga perkebunan. Keanekaragaman hayati 

serangga berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Pada 

ekosistem alami, umumnya telah terjadi kestabilan populasi hama dan musuh 

alaminya sehingga keberadaan serangga hama pada pertanaman tidak lagi merugikan 

(Widiarta, et al. 2006). 

Berdasarkan hasil observasi dan data yang didapatkan dari kantor desa 

jambangan bahwa kopi robusta (Coffea robusta L.) yang telah dibudidayakan kurang 

mendapatkan hasil yang optimal, sehingga produksi kopi robusta (Coffea robusta L.) 

tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh serangga hama dan 

penyakit yang menyerang tanaman kopi robusta (Coffea robusta L.) tersebut. Namun 

sampai saat ini di perkebunan lahan masyarakat Desa Jambangan belum pernah 

diadakan penelitian tentang jenis serangga hama yang menyerang tanaman robusta 

(Coffea robusta L.), sehingga masyarakat sejauh ini belum mengetahui jenis 

serangga hama yang merusak tanaman robusta (Coffea robusta L.) pada perkebunan 

mereka. Kemudian juga dilakukan observasi ke sekolah khususnya SMA di kota 

Malang. Peneliti mendapatkan data bahwasannya pada materi Keanekaragaman 

Hayati belum ada kegiatan praktikumnya sehingga siswa belum bisa melakukan 

pengamatan langsung untuk mencari keanekaragaman. Hal ini juga dikarenakan 

siswa belum mengenal metode yang dapat digunakan dalam kegiatan praktikum. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui keanekaragaman 

serangga hama di perkebunan kopi robusta (Coffea robusta L.) peneliti menganggap 

sangat penting untuk dilakukan penelitian tentang “Studi Keanekaragaman dan 

Peranan Serangga Hama di Daerah Perkebunan Kopi Robusta (Coffea robusta L.) Di 

Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Sebagai Sumber Belajar 
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Biologi SMA Kelas X”. Hasil penelitian dibawah ini dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar biologi untuk menambah pengetahuan yang disajikan dalam bentuk 

Handout untuk SMA kelas X materi keanekaragaman hayati. 

 

1.2  Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 

1. Serangga hama jenis apasaja yang terdapat di daerah perkebunan kopi robusta 

(Coffea robusta L.) di desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang? 

2. Bagaimana keanekaragaman serangga hama di daerah perkebunan kopi robusta 

(Coffea robusta L.) di Desa Jambangan kecamatan Dampit Kabupaten Malang? 

3. Bagaimana peranan serangga hama di daerah perkebunan kopi robusta (Coffea 

robusta L.) di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang? 

4. Bagaimanakah hasil penelitian tentang serangga hama di daerah perkebunan 

kopi robusta (Coffea robusta L.) Desa Jambangan Kecamatan Dampit 

Kabupaten Malang dapat dijadikan sebagai sumber belajar biologi SMA kelas 

X? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengidentifikasi jenis-jenis serangga hama yang terdapat di daerah 

perkebunan kopi robusta (Coffea robusta L.) di desa Jambangan Kecamatan 

Dampit Kabupaten Malang. 

2. Untuk menentukan keanekaragaman serangga hama di daerah perkebunan kopi 

robusta (Coffea robusta L.) di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten 

Malang. 
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3. Untuk mengetahui peranan serangga hama di daerah perkebunan kopi robusta 

(Coffea robusta L.) di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. 

4. Untuk menentukan pemanfaatan hasil penelitian tentang serangga hama di 

daerah perkebunan kopi robusta (Coffea robusta L.) Desa Jambangan 

Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dapat dijadikan sebagai sumber belajar 

biologi SMA kleas X. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah dan Instansi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara empiris melalui 

data yang disajikan mengenai keberagaman serangga hama di daerah 

perkebunan kopi robusta (Coffea robusta L.) di Desa Jambangan Kecamatan 

Dampit Kabupaten Malang. 

2. Bagi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan memberikan 

penjelasan ilmiah tentang keanekaragaman serangga hama di daerah perkebunan 

kopi robusta (Coffea robusta L.) di Desa Jambangan Kecamatan Dampit 

Kabupaten Malang sebagai sumber belajar biologi kelas X dan mahasiswa 

pendidikan biologi. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang kenanekaragaman 

jenis dan peranan serangga hama yang ada di perkebunan kopi robusta (Coffea 

robusta L.) dan penerapan ilmu biologi terutama pada materi keanekaragaman 

hayati kemudian dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan 
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dengan kajian keanekaragaman serangga hama maupun jenis serangga yang 

lainnya. 

1.5 Batasan Masalah Penelitian 

Adapun batasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini dilakukan di perkebunan kopi robusta (Coffea robusta L.) di Desa 

Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. 

2. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode pit fall trap dan 

light trap. Pengambilan sampel dilakukan dibeberapa stasiun dengan 

menggunakan jebakan dari botol yang diisi dengan formalin dan cairan detergen. 

3. Hewan sampel diidentifikasi berdasarkan ciri-ciri morfologi sesuai dengan 

tinjauan literatur. 

4. Data komposisi spesies dan jumlah individu serangga hama digunakan untuk 

analisis indeks nilai penting, indeks keanekaragaman, dan indeks kemerataan. 

5. Faktor lingkungan abiotik yang diukur dalam penelitian ini adalah pH, 

kelembaban tanah, suhu tanah, suhu udara, dan kelembaban udara. 

6. Hasil penelitian dimanfaatkan sebagai sumber belajar berupa Handout. 

1.6 Definisi Istilah 

Adapun definisi istilah dalam penelitian ini antara lain: 

1. Keanekaragaman (biological diversity) adalah keragaman kehidupan dalam 

semua bentuk, tingkat, dan kombinasi, yang terbagi atas 3 (tiga) tingkatan, yaitu; 

keanekaragaman genetik (genetic diversity), keanekaragaman spesies (species 

diversity), dan keanekaragaman ekosistem (ecosystem diversity) (Suryati, et al. 

2007). 
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2. Peranan serangga diantaranya adalah sebagai polinator, dekomposer, predator, 

parasitoid, hingga sebagai bioindikator (Santosa & Sulistyo, 2007). 

3. Serangga hama ialah serangga yang menyerang tanaman dan membuat tanaman 

menjadi rusak yang akhirnya akan menimbulkan rendahnya produktivitas 

tanaman (Sunarto & Nurindah, 2009). 

4. Perkebunan kopi adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman kopi 

tertentu pada tanah dan/atau media  tumbuh lainnya dalam ekosistem yang 

sesuai mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman kopi tersebut, 

dengan bantuan ilmu  pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen 

untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat 

(Febi, 2012). 

5. Sumber belajar merupakan segala macam sumber yang di luar diri seseorang 

(peserta didik) dan yang memudahkan terjadinya proses belajar (Arief dalam 

Rusnia, 2016). 

6. Biologi adalah ilmu mengenai kehidupan. Istilah ini diambil dari bahasa Belanda 

"biologie" yang juga diturunkan dari gabungan kata bahasa Yunani, Obyek 

kajian biologi sangat luas dan mencakup semua makhluk hidup. Karenanya, 

dikenal berbagai cabang biologi yang mengkhususkan diri pada setiap kelompok 

organisme, seperti botani, zoologi, dan mikrobiologi (Wijayanto & Sumirat, 

2009). 

 


