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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Desa Selorejo di Kecamatan Dau ditetapkan sebagai sentra produksi jeruk 

manis Pacitan/ jeruk baby pacitan (Citrus sinensis L. Osbeck) dan saat ini sudah 

berkembang sebagai penghasil jeruk dan agrowisata. Usaha untuk peningkatan 

produktivitas tanaman jeruk diperlukannya pemeliharaan kebun yang optimal 

diantaranya teknologi budidaya melalui pemupukan dan pengendalian hama (Fiana, 

2015). Sebagian besar upaya yang dilakukan untuk mempertahankan hasil produksi 

jeruk di kawasan tersebut, petani secara terus menerus menambahkan bahan kimia 

seperti pupuk sintetis dengan variasi jumlah yang banyak dan tidak didasarkan pada 

dosis yang dibutuhkan oleh kondisi tanah tersebut (Chintya, 2018). Menurut 

Ramadhan (2012) Standar dosis pemberian pupuk yang optimal adalah 400 gram 

NPK/tanaman jeruk dengan 1 kali pemberian sampai 400 gram NPK/tanaman jeruk 

dengan 2 kali. Namun, usaha untuk menjaga kesuburan lahan yang dilakukan oleh 

petani melalui pemupukan masih belum sesuai dengan kebutuhan tanaman. 

Pemberian bahan kimia berupa pemupukan yang tidak memadai dapat 

menyebabkan kemunduran lahan diantaranya semakin menurunnya kesuburan, 

kerusakan sifat fisik dan biologis tanah (Ramadhan, 2012). Rahmawati (2012), 

menjelaskan penggunaan pupuk kimia sintetis dan insektisida sintetis secara 

berlebihan dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti penurunan kualitas 

tanah dan ekosistem tanah. Dampak yang ditimbulkan pada kualitas tanah dalam 
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Penggunaan pupuk anorganik (pupuk kimia) jangka panjang menyebabkan kadar 

bahan organik tanah menurun, struktur tanah rusak (Simanjuntak et al., 2013). Hal 

tersebut juga diperkuat oleh Palupi (2015), penggunaan pupuk sintetis jangka 

panjang dapat menyebabkan kerusakan fisik tanah menjadi keras dan tidak dapat 

memperbaiki struktur tanah. Sedangkan dampak yang ditimbulkan pada ekosistem 

tanah adalah dapat mengakibatkan kepunahan beberapa jenis makrofauna dan 

mesofauna tanah sehingga dapat menganggu keseimbangan ekosistem pada tanah 

(Nurrohman, 2014). 

Mesofauna dan makrofauna tanah memegang peranan penting dalam 

proses–proses yang terjadi dalam ekosistem tanah. (Risman, 2017). Keragaman 

makrofauna dan mesofauna tanah dapat berpengaruh dalam kesuburan tanah karena 

memiliki respon yang sensitif terhadap perubahan lahan, iklim, serta dapat 

merespon terhadap perubahan sifat tanah dan fungsi ekologis seperti penyimpanan 

air, siklus hara, dan dekomposisi (Wibowo, 2017). Hal ini sejalan dengan 

pernyataan Purwanto, (2017) bahwa mesofauna dan makrofauna tanah dapat 

digunakan sebagai indikator kualitas tanah. Perubahan yang dialami oleh tanah 

terutama pada sifat tanah akan mempengaruhi beberapa hewan makrofauna dan 

mesofauna tanah dalam aktifitasnya.  Masing-masing biota tanah (makrofauna dan 

mesofauna tanah) mempunyai aktivitas maupun manfaat yang berbeda serta 

mempunyai fungsi ekologis yang khusus, sehingga indeks pada keanekaragaman 

makrofauna tanah haruslah melimpah (Paritika, 2010). Menurut Manalu, (2017),  

penurunan indeks keanekaragaman dan kepadatan populasi fauna tanah dapat 

mengakibatkan perubahan regulasi dekomposisi biologi dan menurunkan 



3 
 

 
 

ketersediaan hara dalam tanah. Salah satu peran penting yang dilakukan oleh 

mesofauna dan makrofauna tanah dalam mengatur kesuburan tanah adalah dengan 

cara perombakan bahan organik melalui proses dekomposisi seresah (Santoso, 

2017).  

Dekomposisi serasah merupakan langkah penting dalam siklus hara dan 

dapat memberikan nutrisi untuk tanaman (Devianti 2017). Proses dekomposisi 

berupa proses yang dinamis dan sangat dipengaruhi oleh keberadaan dekomposer 

baik jumlah maupun diversitasnya. Dekomposisi seresah daun termasuk 

penyumbang terbanyak (60 %) dari total seresah di permukaan tanah (Leksono, 

2014) Dekomposisi seresah memegang peran penting terhadap pembentukan 

kesuburan tanah yakni dalam penyediaan unsur hara tanah.  Seresah yang telah 

mengalami penguraian atau proses dekomposisi, serasah akan menjadi senyawa 

organik sederhana dan menghasilkan hara, sehingga dapat langsung dimanfaatkan 

oleh tanaman (Aprianis, 2010). Laju dekomposisi serasah dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan seperti pH, temperatur, kelembaban, komposisi kimia dari serasah dan 

fauna tanah (mesofauna dan makrofauna tanah) (Sulistiyanto, 2005). Serasah yang 

berada pada daerah yang mempunyai jumlah  keanekaragaman organisme tanah 

(mesofauna dan makrofauna tanah) yang lebih banyak cenderung lebih cepat 

terdekomposisi dibanding pada daerah yang mempunyai jumlah sedikit (Sirait, 

2012). Sehingga keanekaragaman mesofauna dan makrofauna tanah memegang 

peranan penting dalam ekosistem tanah, karena proses dekomposisi material 

organik dalam tanah ikut ditentukan oleh adanya fauna tanah di habitat tersebut 

yang bermanfaat bagi kesuburan tanah.  
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Berbagai penelitian tentang keanekaragaman makrofauana dan laju 

dekomposisi seresah telah banyak dilaporkan, namun masih sedikit khususnya pada 

perkebunan jeruk di desa Selorejo Kecamatan Dau kabupaten Malang. Penelitian 

sebelumnya dilakukan oleh Cyntia (2018) tujuan dari penelitian tersebut adalah 

untuk melihat kesesuaian lahan terhadap tanaman jeruk di desa Selorejo Kecamatan 

Dau kabupaten Malang. Penelitian tersebut hanya berfokus kepada kesesuaian 

lahan dan belum terfokus kepada keanekaragaman makrofauna dan mesofauna 

tanah maupun laju dekomposisi seresah. Penelitian tentang keanekaragaman pada 

perkebunan tanaman jeruk di desa Selorejo Kecamatan Dau kabupaten Malang juga 

dilakukan oleh Arifin (2014), namun penelitian tersebut terfokus pada 

keanekaragaman makrofauna yaitu Semut (Family Formicidae) dan belum 

mengaitkan dengan laju dekomposisi. Hal tersebut menjadikan terbatasnya informasi 

mengenai hubungan keanekaragaman makrofauna dan mesofauna tanah dengan 

laju dekomposisi di perkebunan jeruk, sehingga perlu dilakuakan suatu peneltian.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dipandang perlu melakukan 

penelitian untuk mendapatkan informasi dengan judul “Hubungan 

Keanekaragaman Makrofauna Dan Mesofauna Tanah Dengan Laju 

Dekomposisi Serasah Daun Di Lahan Perkebunan Agrowisata Jeruk”. Hasil 

dari penelitian tersebut juga berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai  sumber belajar 

biologi. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana indeks keanekaragaman makrofauna dan mesofauna tanah yang 

ditemukan di lahan perkebunan agrowisata jeruk Selorejo? 
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2. Bagaimana laju dekomposisi serasah daun pada tanaman jeruk? 

3. Adakah hubungan indeks keanekaragaman makrofauna dan mesofauana tanah 

dengan laju dekomposisi serasah daun di lahan perkebunan agrowisata jeruk 

Selorejo? 

4. Bagaimana hasil penelitian ini dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi di 

SMA kelas X pada pokok bahasan keanekaragaman indonesia (gen, jenis, 

ekosistem) fauna? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui indeks keanekaragaman makrofauna dan mesofauna tanah 

yang ditemukan di lahan perkebunan agrowisata jeruk Selorejo 

2. Untuk mengetahui laju dekomposisi serasah daun pada tanaman jeruk 

3. Untuk mengetahui hubungan indeks keanekaragaman makrofauna dan 

mesofauana tanah dengan laju dekomposisi serasah daun di lahan perkebunan 

agriwista jeruk Selorejo 

4. Untuk menganalisis hasil penelitan yang dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

biologi SMA kelas X pada pokok bahasan keanekaragaman hayati indonesia 

(gen, jenis, ekosistem) fauna? 

1.4 Manfaaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi mengenai dampak 

pemberian pestisida sintetik secara terus menerus yang mengakibatkan Tanah tidak 

dapat memperbaharui diri secara alamai, sehingga tingkat kesuburannya menurun. 

Juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar pijakan bagi penelitian yang lebih 
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mendalam mengenai keanekaragaman makrofauna dan mesofauna tanah dengan 

laju dekomposisi 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan membantu 

masyakat khususnya para petani jeruk dalam memelihara tanah perkebunan secara 

alami dengan menggunakan bahan organik serasah daun serta  keanekaragaman 

makrofauna dan mesofana tanah sebagai indikator kesuburan tanah  

b. Bagi instansi pendidikan 

Penelitian ini dapat manfaat bagi dunia pendidikan yaitu guru untuk 

memberikan wawasan kepada peserta didik tentang keanekaragaman jenis yang ada 

disekitar lingkungan serta laju dekomposisi serasah daun dan penerapan ilmu 

biologi pada kehidupan sehari-hari terutama pada materi keanekaragaman hayati 

SMA kelas X.  

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini tidak menyimpang dari fokus permasalahan, perlu adanya ruang 

lingkup penelitian sebagai berikut 

1. Keanekaragamn jenis yang diamati adalah semua jenis mesofauna dan 

makrofauna tanah baik yang ada dipermukaan maupun di dalam tanah hingga 

kedalaman 20cm yang diperoleh dari metode corong berlease 

2. Laju dekomposisi serasah bahan organik menggunakan daun tanaman jeruk 

3. Waktu yang dibutuhkan 4 minggu dan sampel seresah daun, makrofauna 

mesofauna tanah diambil setiap 1 minggu sekali 
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4. Faktor lingkungan abiotik yang diukur dalam penelitian ini adalah pH tanah,

kelembapan tanah, dan suhu tanah

5. Daerah yang menjadi objek penelitian adalah kawasan agrowisata kebun jeruk

yang ada di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang

6. Luas daerah yang dteliti yaitu 1 blok lahan yang berukuran 9.000 m2

2.5 Definisi Iztilah 

1. Dekomposisi serasah adalah perubahan fisik maupun kimiawi yang sederhana

oleh mikroorganisme tanah (bakteri, fungi dan hewan tanah lainnya) atau sering

disebut juga mineralisasi (Sirait, 2012).

2. Mesofauna adalah hewan yang mempunyai ukuran tubuh berkisar antara 0,2 – 2

mm, contohnya adalah Collembolan, yang menjadi pengurai utama seresah atau

bahan organik lain (Wulandari, S., Sugiyarto, 2005)

3. Makrofauna tanah merupakan semua hewan yang memiliki ukuran tubuh > 1

cm, seperti Crustaceae, Chilopoda, Diplopoda, Mollusca (Damyati, 2011).

Banyak hewan makrofauna yang menggantungkan kelangsungan hidupnya di

atas permukaan tanah.

4. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya

manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan

pemasaran terkait Tanaman

5. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dalam

mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai tujuan yang hendak dicapai.

(Siti Nurhidayati, 2017)




