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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tebu (Saccharum officinarum L.) merupakan tanaman penting yang dapat 

tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Tanaman tebu dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan baku gula. Produksi gula di Indonesia sebagian besar berasal dari tanaman 

tebu. Gula di Indonesia telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Hal tersebut 

karena gula merupakan sumber kalori yang relative murah. Menurut Organisasi Gula 

Internasional (ISO) Indonesia mengalami kenaikan konsumsi gula sebesar 4 % per 

tahun untuk dapat memenuhi kebutuhan 240 juta penduduk di dalam negeri 

(Kurniasari, Darwanto, & Widodo, 2015). Seiring peningkatan konsumsi gula 

tersebut seharusnya juga diikuti dengan peningkatan produktivitas tanaman tebu 

(Tando, 2017). 

Produktivitas tebu  dalam produktivitasnya  rata-rata yang ditanam di lahan 

sawah sekitar 95ton/ha, sedangkan pada lahan tegalan sekitar 75 ton/ha dan meng-

hasilkan sekitar 7,3% - 7,5% randemen gula. Hasil dari produktivitas dan randemen 

ini masih di bawah potensi randemen dan produksi yakni di atas 100 ton/ha 

(Indrawanto, 2010). Kabupaten Mojokerto tahun 2012 panen tebu total sebesar 

77,620 ton dan menyumbang produktivitas tanaman tebu di Jawa Timur (6,82%), 

namun pada tahun 2014 mengalam penurunan produktivitas yaitu hanya 
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menghasilkan produksi 54.342, sehingga hanya menyumbang (4,31%) untuk 

produktivitas tanaman tebu di Jawa Timur (Kementrian Pertanian, 2016) 

Produktivitas tanaman tebu yang baik dipengaruhi oleh dua faktor yakni 

faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik berasal dari benih tanaman, sedangkan 

faktor lingkungan ini meliputi dua hal yaitu keadaan iklim dan tanah di areal 

perkebunan tebu. Kondisi tanah atau kualitas tanah merupakan salah satu faktor 

terpenting dalam menunjang pertumbuhan tanaman tebu. Hal tersebut diperkuat oleh 

Kuadarti (2016), yang menyatakan untuk mendukung hasil produktivitas tanaman 

tebu yang tinggi maka harus menyediakan keadaan tanah yang keuburannya tinggi, 

karena produktivitas tersebut dipengaruhi oleh sinergi suatu varieties tanaman tebu 

dengan pengelolaan tanah yang tepat serta kesuburan tanah yang baik. 

Kesuburan tanah dalam pembentukannya petani seringkali menambahkan 

pupuk anorganik, hal tersebut dikarenakan mudah dan praktis dalam perlakuannya. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jaili (2016), penggunaan pupuk anorganik yang 

terus menerus mengakibatkan tanah berubah secara fisik dan kimia menjadi buruk 

hingga menurunkan produksi hasil panen tanaman tebu. Selain itu, pupuk anorganik 

dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu aktivitas 

ekologi yang ada di tanah tersebut, seperti aktivitas fauna tanah. 

Aktivitas dari fauna tanah memberikan pengaruh yang besar terhadap 

pembentukan kesuburan tanah. Proses-proses yang terjadi di dalam ekosistem 

terutama pada daerah tropis, banyak dilaporkan bahwa berbagai jenis fauna tanah 

(kebanyakan yang anggota invertebrata) yang telah memegang peranan penting 



 
 

3 
 

tersebut (Sugyarto, 2000). Wibowo (2000), menyatakan bahwa perbaikan sifat fisik, 

kimia dan biologi merupakan peran penting yang dilakukan oleh hewan makrofauna 

(berukuran >2 mm) yang termasuk biodiversitas tanah yakni melalui proses 

imobilisai dan humafikasi. 

Berbagai jenis makrofauna tanah mempunyai berbagai manfaat tersendiri bagi 

tanah, sehingga keanekaragaman makrofauna tanah haruslah melimpah. Menurut 

Manalau (2017), perubahan regulasi dekomposisi biologi serta penurunan 

ketersediaan hara dalam tanah adalah akibat dari penurunan keragaman dan 

kepadatan populasi fauna tanah. Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan 

Sugiyarto et al (2007) yang menyatakan dinamika populasi berbagai jenis 

makrofauna tanah menentukan perannya dalam mendukung produktivitas ekosistem 

binaan. 

Meskipun peran penting dari makrofauna tanah dalam pengelolaan tanah telah 

banyak dilaporkan, namun informasi mengenai hubungan keanekaragaman 

makrofauna tanah dengan kesuburan tanah khususnya di kawasan perkebunan tebu 

masih sangat sedikit informasi. Peneliti terdahulu dilakukan oleh Himawan (2016), 

yang terfokus pada pengaruh pengolahan tanah terhadap kelimpahan dan keragaman 

arthropoda tanah. Penelitian lain terdahulu juga dilakukan oleh beberapa peneliti 

asing diantaranya Benazzi (2013) namun penelitian tersebut terfokus pada dampak 

metode panen tebu pada makrofauna tanah di daerah produksi di Espirito Santo 

Brazil. Kurangnya informasi untuk mengetahui peranan hubungan keanekaragaman 

makrofauna tanah terhadap kesuburan tanah khususnya di perkebunan tebu 
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menyebabkan kurangnya optimal dalam pengelolahan dan pengetahuan terhadap 

kondisi lahan tanah mereka. Harapannya dengan adanya penelitian hubungan 

keanekaragaman makrofauna tanah terhadap kesuburan tanah dapat memberikan 

informasi khususnya kepada petani tanaman tebu agar dapat memaksimalkan 

pengelolahan dan mengetahui kondisi maupun kualitas lahan tanah mereka. 

Kajian tentang keanekaragaman penting untuk dipelajari, hal tersebut akan 

memberikan banyak manfaat tentang menjaga keanekaragaman di lingkungan sekitar. 

Sehingga dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi 

untuk siswa dalam membantu mencapai kompetensi dasar. Berdarkan uraian diatas, 

maka pentingya peneliti untuk meneliti tentang “Hubungan Keanekaragaman 

Makrofauna Tanah dengan Kesuburan Tanah di Kawasan Perkebunan Tebu 

Padangari Kabupaten Mojokerto (Sebagai Sumber Belajar Biologi)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana indeks keanekaragaman makrofauna tanah yang ditemukan di 

kawasan perkebunan tebu di Padangasri kabupaten Mojokerto? 

2. Bagaimana tingkat kesuburan tanah (kandungan c-organik) di kawasan 

perkebunan tebu di Padangasri kabupaten Mojokerto? 

3. Adakah hubungan antara keanekaragaman makrofauna tanah dengan kesuburan 

tanah di kawasan perkebunan tebu di Padangasri kabupaten Mojokerto? 
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4. Bagaimana hasil penelitian keanekaragaman makrofauna tanah dengan kesuburan 

tanah di kawasan perkebunan tebu di Padangasri kabupaten Mojokerto dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui indeks keanekaragaman makrofauna tanah yang ditemukan di 

kawasan perkebunan tebu di Padangari kabupaten Mojokerto? 

2. Untuk mengetahui tingkat kesuburan tanah (kandungan c-organik) di kawasan 

perkebunan tebu di Padangasri kabupaten Mojokerto 

3. Untuk menganalisis hubungan keanekaragaman makrofauna tanah dengan 

kesuburan tanah di kawasan perkebunan tebu di Padangasri kabupaten Mojokerto 

4. Untuk mengetahui hasi penelitian keanekaragaman makrofauna tanah dengan 

kesuburan tanah di kawasan perkebunan tebu di Padangasri kabupaten Mojokerto 

dapat dimanfaatkan sebagi sumber belajar biologi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penenlitian dalam harapannya dapat memberikan manfaat diantaranya: 

1.4.1 Manfaat Secara Teoritik 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai tambahan wawasan dari 

segi bidang ilmu dan masyarakat, sehingga dapat mengembangkan ilmu biologi 

secara luas. Selain itu bagi kalangan masyarakat dapat dijadikan sebagai informasi 

tentang hubungan keanekaragaman makrofauna tanah dengan kesuburan tanah 
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pada lahan mereka, sehingga dapat memaksimalkan pengelolaan dan sebagai 

penduga kualitas pada tanah. 

 

1.4.2 Manfaat Secara Praktis 

1. Bagi Siswa  

Harapan untuk hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi siswa 

tentang keanekaragaman makrofauna tanah pada lingkungan sekitar sehingga dapat 

digunakan sebagai sumber belajar. 

2.  Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber wawasan bagi masyarakat 

khususnya para petani sehingga dapat memaksimalkan pengelolahan dan 

pendugaan kondisi tanah perkebunan mereka. 

 

1.5. Ruang Lingkup 

1. Proses dan pengambilan data akan dilakukan di perkebunan tebu, yakni di desa 

Padangasri kecamatan Jatirejo kabupaten Mojokerto  

2. Keanekaragamn makrofauna yang akan diamati adalah jenis hewan yang brada di 

atas tanah yang diperoleh dari jebakan Pit Fall Trap dan menggunakan 

perhitungan rumus indeks Shannon Weaner 

3. Pengambilan data yang digunakan untuk makrofauna tanah adalah metode Pit 

Fall Trap 
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4. Pengukuran kesuburan tanah yakni berdasarkan keadaan faktor abiotik tanah yang 

meliputi keadaan pH, kelembapan tanah. Tempratur tanah dan kandungan kimia 

dalam tanah (c-organik) 

 

1.6. Definis Istilah 

1. Keanekaragaman  spesies (Diversity spesies) adalah variasi keanekaragaman pada 

spesies baik tumbuhan maupun organisme yang hidup di suatu ekosistem atau 

tempat tertentu (Kusumana, 2015) 

2. Keanekaragaman hayati merupakan ketersediaannya suatu keanekaragaman 

sumber daya hayati baik berupa kekayaan plasma nutfah (suatu keanekaragaman 

genetik pada jenis), keanekaragaman atau kekayaan jenis dan keanekaragaman 

ekosistem (Sudarsono dkk, 2005) 

3. Kesuburan tanah merupakan kondisi tanah dilingkungan tersebut dapat 

menghasilkan produk buah, biji, bunga, daun, umbi, getah, akar, batang, dan 

biomassa yang diinginkan (yuwono, 2007) 

4. Perkebunan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan baik 

berupa sumber daya manusia, budi daya, ppanen, saran produksi dan pemasaran 

yang terkait dengan tanaman (UU republic Indonesia nomor 39 tahun 2014). 

5. Sumber belajar merupakan segala sesuatu termasuk bahan, alat, orang, pesan 

maupun teknik dan latar yang menghasilkan sumber pada sesuatu dan dapat 

dimanfaatkan oleh peserta didik baik secara senidri-sendiri maupun dalam bentuk 
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gabungan dalam penggunaannya untuk memfasilitasi dan meningkatkan kinerja 

siswa dalam belajar (januszewski dan Molenda, 2008). 




