
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Serangga tanah merupakan serangga yang hidup pada permukaan maupun 

di dalam tanah. Kehidupan serangga tanah dipengaruhi oleh faktor mikro dan 

faktor makro lingkungan permukaan tanah. Faktor mikro yang mempengaruhi 

kehidupan serangga tanah adalah jenis tanah, kandungan bahan organik, pH, 

kesuburan, kepadatan tanah, dan kelembaban tanah, sedangkan faktor makro 

adalah geologi, iklim, ketinggian tempat, jenis tumbuhan, dan penggunaan lahan 

(Purwowidodo, 2003). Saat ini populasi serangga tanah pada ekosistem pertanian 

sangat langka akibat pola pertanian yang menggunakan pestisida sintetik (Arif, 

2015). 

Pemberian pestisida sintetik pada suatu lahan secara terus menerus dapat 

berdampak negatif pada tanah, salah satu dampak negatif yang diakibatkan adalah 

menurunnya unsur hara alami sehingga tanah sulit melakukan regenerasi karena 

bersifat masam dengan pH < 6 yang menyebabkan tanah menjadi tidak produktif  

(Arif, 2015). Menurut Sukardi (2012), penggunaan pestisida maupun pupuk 

sintetik yang bertujuan untuk menyuburkan tanah dan meningkatkan produktivitas 

buah apel justru berdampak negatif pada kualitas tanah apabila dilakukan secara 

terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Sukardi (2012), menyebutkan 

penggunaan pestisida dapat mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati, 

pestisida berspektrum luas dapat membunuh hama sasaran, parasitoid, predator, 

hiperparasit serta makhluk bukan sasaran seperti lebah, serangga penyerbuk, 
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cacing, serta serangga dekomposer sehingga menyebabkan penurunan kualitas 

tanah. 

Penurunan kualitas tanah berpengaruh bagi kehidupan mahkluk hidup 

disekitarnya, salah satunya ialah serangga tanah. Keberadaan serangga permukaan 

tanah sangat tergantung pada ketersediaan energi dan sumber makanan untuk 

melangsungkan hidupnya, seperti bahan organik dan biomassa hidup yang 

semuanya berkaitan dengan aliran siklus karbon dalam tanah. Apabila 

ketersediaan energi dan hara bagi serangga permukaan tanah tersebut tercukupi, 

maka perkembangan dan aktivitas serangga permukaan tanah akan berlangsung 

baik (Ruslan, 2009). Serangga permukaan tanah berperan dalam proses 

dekomposisi. Proses dekomposisi dalam tanah tidak akan mampu berjalan cepat 

bila tidak ditunjang oleh kegiatan serangga permukaan tanah sehingga serangga 

memiliki peran penting bagi keberlangsungan  ekosistem, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Tanpa kehadiran suatu serangga, maka kehidupan suatu 

ekosistem akan terganggu dan tidak akan mencapai suatu keseimbangan (Ade, 

2013).  

Ekosistem secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ekosistem  

alami dan ekosistem binaan manusia. Contoh ekosistem binaan adalah lahan 

perkebunan apel  Batu yang terletak di desa Tulungrejo kecamatan Bumiaji, kota 

Batu. Contoh ekosistem alami adalah kawasan Hutan Cangar yang termasuk 

dalam bagian Taman Hutan Raya Raden Soerdjo. Kawasan Tahura Raden Soerjo 

yang ditetapkan dengan keputusan presiden No. 29 tahun 1992 tanggal 20 juni 

1992 seluas ± 2.500 ha meliputi kawasan hutan lindung gunung anjasmoro, 
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gunung gede, gunung biru, gunung limas, seluas 20.000 ha dan kawasan hutan 

cagar alam arjuno lalijiwo (Ruslan, 2009). Pemilihan kedua lokasi tersebut 

didasarkan pada sistem pengelolaan  kedua lokasi yang berbeda, dilihat dari segi 

tumbuhan dan penggunaan pestisida sintetis. 

Wulandari et al. (2007) menjelaskan apabila keberadaan serangga tanah 

semakin berkurang karena adanya faktor-faktor penggunaan pestisida yang 

penggunaannya secara tidak baik dan benar maka akan berkurang dan hilang 

manfaat-manfaat dari keberadaan serangga tanah tersebut. Pemantauan kualitas 

tanah umumnya dilakukan dengan menggunakan parameter fisik atau kimia, akan 

tetapi pemantauan kualitas tanah dapat dilakukan dengan organisme tanah. Hal ini 

disebabkan karena organisme tanah bersentuhan langsung dengan tanah dan dapat 

memberikan dampak positif bagi kesuburan tanah (Suheriyanto, 2012), sedangkan 

sifat-sifat fisik dan kimia selain berpengaruh langsung terhadap organisme tanah 

juga lebih cenderung menginformasikan keadaan tanah pada waktu pengukuran 

(Suwondo, 2015).    

Pembelajaran di dalam kelas melibatkan beberapa komponen diantaranya 

yaitu manusia dan pengunaan media atau sumber-sumber belajar yang dapat 

mendukung terjadinya proses belajar sehingga tujuan dari proses pembelajaran 

dapat tercapai (Kemendikbud, 2012). Pada suatu proses pembelajaran dibutuhkan 

suatu sumber belajar, dalam pengembangan sumber belajar tersebut harus 

disesuaikan dengan silabus pada kurikulum yang digunakan. Salah satu contohnya 

pada mata pelajaran biologi SMA kelas X materi Berbagai Tingkat 

Keanekaragaman Hayati Indonesia pada KD 3.2 Menganalisis data hasil observasi 
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tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati Indonesia (gen, hayati, jenis, dan 

ekosistem). Pencapaian 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 media pembelajaran yang 

relevan dengan materi yang diajarkan salah satunya dengan memanfaatkan 

penelitian biologi sebagai salah satu media pembelajaran berupa buku saku. 

Mengingat pentingnya peran serangga tanah dalam menjaga keseimbangan 

ekosistem yang diantaranya sebagai perombak dan penyubur tanah, serta masih 

relatif terbatasnya informasi mengenai keberadaannya, maka serangga tanah perlu 

di ekplorasi. Setelah dilakukan observasi pada tanggal 13 Januari 2018, 

didapatkan keterangan dari bapak Irfan selaku penanggung jawab lahan 

Perkebunan Apel desa Bumiaji kota Batu bahwasanya belum pernah dilakukan 

penelitian tentang serangga tanah pada lahan ini, maka dari itu peneliti ingin 

melakukan penelitian mengenai serangga tanah pada perkebunan apel yang 

kemudian dibandingkan dengan serangga tanah yang ditemukan pada kawasan 

Hutan Cangar. 

Penelitian tentang serangga permukaan tanah masih sedikit dilakukan pada 

beberapa daerah di Indonesia, misalnya Ma’arif (2014) melaporkan bahwa 

serangga permukaan tanah yang sering ditemukan pada lahan pertanian, termasuk 

ordo yang ditemukan adalah Hymenoptera, Orthoptera, Collembola, Coleoptera, 

Hemiptera, Homoptera, dan Diptera. Penelitian lain terkait keanekaragaman 

serangga tanah pada kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 
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(TNBTS) pernah dilakukan oleh Yanika (2017), menunjukkan keanekaragaman 

serangga tanah pada wilayah TNBTS tergolong sedang. Penelitian juga pernah 

dilakukan oleh Husama (2016), terkait dengan struktur komunitas Collembola 

pada tiga tipe habitat yakni hutan, pemukiman, dan lahan pertanian. Uraian 

tersebut menunjukkan bahwa belum adanya penelitian tentang keanekaragaman 

pada kawasan Hutan Cangar dan Perkebunan Apel Kota Batu. Berdasarkan hal 

tersebut maka peneliti menganggap sangat penting untuk dilakukan penelitian 

tentang “Identifikasi Keanekaragaman Serangga Tanah pada Hutan Cangar 

dan Perkebunan Apel di Kota Batu”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Serangga tanah apa saja yang ditemukan di hutan Cangar dan perkebunan apel 

di kota Batu? 

2) Bagaimana hubungan keanekaragaman serangga tanah dengan faktor fisis 

(Suhu, pH, dan kelembaban) dan khemis (C-organik) di hutan Cangar dan 

perkebunan apel di kota Batu? 

3) Bagaimana kajian pemanfaatan hasil penelitian serangga tanah di hutan Cangar 

dan perkebunan apel di kota Batu sebagai sumber belajar biologi untuk siswa 

SMA/MA? 

1.3 Tujuan  

1) Mengidentifikasi serangga tanah yang ditemukan di hutan Cangar dan 

perkebunan apel di kota Batu. 
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2) Mengetahui hubungan keanekaragaman serangga tanah dengan faktor fisis 

(Suhu, pH, dan kelembaban) dan  khemis (C-organik) di hutan Cangar dan 

perkebunan apel di kota Batu. 

3) Mengkaji  hasil penelitian serangga tanah di hutan Cangar dan perkebunan apel 

di kota Batu sebagai sumber belajar biologi berupa buku saku. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1) Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu 

pengetahuan, mengenai dampak pemberian pestisida sintetik secara terus 

menerus akan merusak tanah dan mengganggu kelangsungan makhluk hidup di 

sekitarnya. 

2) Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi ilmiah atau di 

manfaatkan sebagai dasar pijakan bagi penelitian yang lebih mendalam 

mengenai keanekaragaman serangga tanah di kawasan Hutan Cangar dan 

perkebunan apel di kota Batu.   

1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan informasi mengenai 

keanekaragaman serangga tanah pada dua jenis lokasi yang berbeda yakni 

perkebunan apel dan kawasan hutan cangar yang  di kota Batu. 

2) Bagi Pendidikan 
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Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber belajar 

khususnya untuk siswa SMA/MA kelas X semester ganjil pada materi 

keanekaragaman hayati.  

3) Bagi Masyarakat  

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

sebagai acuan pengelolaan ekosistem di hutan Cangar dan perkebunan apel di 

kota Batu dengan  indikator keanekaragaman serangga tanah. 

1.5 Batasan Penelitian 

1) Peneliti melakukan penelitian pada Blok Sanggar di hutan Cangar dan Lahan 

petik apel kebun 8 di kota Batu. 

2) Keanekaragaman jenis yang diamati adalah semua jenis serangga yang berada 

di permukaan tanah yang ditemukan dalam jebakan pit fall trap kemudian 

dihitung dengan rumus indeks Shannon and weaner. 

3) Pengambilan sampel dilakukan pada 3 stasiun dikawasan hutan cangar, dan 3 

stasiun di perkebunan apel kota Batu. 

4) Parameter biologi yang digunakan adalah serangga tanah yang meliputi 

Indeks Keanekaragaman, Indeks Nilai Penting, dan Indeks Kemerataan. 

5) Parameter fisis-khemis yang digunakan sebagai data pendukung penelitian 

adalah (Suhu, pH, kelembaban dan C-Organik). 

1.6 Definisi Istilah 

1) Keanekaragaman spesies adalah jumlah spesies yang beragam yang hidup di 

suatu lokasi tertentu (Indrawan et al, 2007). 
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2) Serangga tanah adalah serangga yang hidup pada 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, 2012). 

3) Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu 

pada tanah atau media tumbuhan lainnya dalam ekosistem yang sesuai, 

mengolah dan memasarkan barang-barang dan jasa hasil tanaman tersebut 

(UU No. 18 Tahun 2004).  
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