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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan andalan sumber 

devisa, lapangan kerja, dan sumber kesejahteraan bagi petani dan pengusaha 

perkebunan. Luasan kelapa sawit tahun 2012 mencapai 7.480.750 hektar yang 

tersebar di seluruh wilayah Indonesia, 1.149.780 hektar diantaranya lahan gambut 

sebagai akibat semakin menipisnya lahan potensial (BPPP, 2014). Industri 

perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Pulang Pisau juga merupakan 

komuditas unggulan masyarakat yang menyebabkan tingginya angka pembukaan 

lahan baru di wilayah tersebut.  

Luas wilayah perkebunan kelapa sawit di kabupaten Pulang Pisau  dikutip 

dari data dinas perkebunan dan kehutanan Pulang Pisau pada tahun 2014 

sebanyak 20.277 hektar. Luas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pulang 

Pisau terbagi dalam beberapa kecamatan diantaranya;  kecamatan Kahayan Kuala 

206 hektar, Sebangau Kuala 12.028 hektar, Pandih Batu 147 hektar, Maliku 1.540 

hektar, Kahayan Hilir 156 Hektar, Jabiren Raya 933 Hektar, Kahayan Tengah 138 

hektar, dan Banama Tingang  129 Hektar.  

Perkembangan industri perkebunan kelapa sawit yang semakin pesat 

menyebabkan semakin terbatasnya lahan produktif pertanian, keterbatasan lahan 

produktive ini menyebabkan ekstensifikasi pada lahan-lahan marjinal. 

Ekstensifikasi lahan untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit terjadi karena 
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semakin banyaknya petani-petani kelapa sawit baru yang terus bermunculan 

akibat tingginya keuntungan yang dihasilkan dari industri pertanian kelapa sawit 

jika dibandingkan dengan usaha padi sawah yang kurang menguntungkan.  

Tanah gambut merupakan salah satu lahan marjinal yang relatif jarang 

penduduknya sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik 

akibat tata guna lahan (Sabiham & Sukarman, 2012). Indonesia memiliki areal 

gambut terluas di zona tropis, diperkirakan mencapai  21 juta ha, 

mempresentasekan 70% areal  gambut di Asia Tenggara dan 50% dari lahan  

gambut tropis di dunia (Fahmi & Radjagukguk, 2013). Lahan  gambut Indonesia 

terpusat di tiga pulau besar  yaitu Sumatra (35%), Kalimantan (32%),  Papua 

(30%), dan pulau lainnya (3%) dengan  total luas 21 juta ha.  

Luas lahan gambut di Indonesia setiap tahunnya semakin berkurang karena 

kebakaran dan adanya praktek pembukaan lahan (Sabiham & Sukarman, 2012). 

Menurut Wahyunto & Dariah ( 2014) sekitar 355.000 ha lahan gambut telah 

hilang dalam kurun waktu 1990-2002. Wahyunto & Dariah (2014) memprediksi 

lahan gambut dengan ketebalan 50-300 cm di Indonesia dan Malaysia akan hilang 

dalam rentang waktu sampai 20 tahun kedepan akibat adanya pembukaan lahan 

gambut untuk perkebunan. 

Data Sawit Wach menyebutkan bahwa telah terjadi konversi lahan gambut 

mencapai 50-100.000 ha setiap tahunnya(Siranggih,2010). Dikutip dari jurnal 

Sabiham & Sukarman, (2012) perubahan fungsi lahan gambut menjadi 

perkebunan kelapa sawit  pada tahun 2000 adalah seluas 19.334 hektar, perubahan 

alih fungsi lahan hutan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit terus meningkat 
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setiap tahunnya,   sampai dengan tahun 2010 telah terjadi alih fungsi lahan hutan 

gambut menjadi lahan perkebunan kelapa sawit seluas 307.515 hektar.  

Alih fungsi lahan hutan rawa gambut menjadi lahan pertanian mencakup 

beberapa hal diantaranya: merubah sistem drainase tanah  untuk mengurangi 

tingkat kejenuhan air, pembukaan lahan (land clearing) berupa penebangan hutan 

dan menebas semak, pembakaran untuk mengahsilkan vegetasi yang ditebang dan 

menghasilkan abu yang dapat memperbaiki kesuburan tanah, dan  penyiapan 

lahan untuk penanaman (Sabiham & Sukarman, 2012). Cara pembukaan lahan 

gambut menjadi lahan perkebunan sama halnya dengan pembukaan lahan gambut 

untuk pertanian, namun pada pembukaan lahan gambut untuk perkebunan lebih 

memperhatikan pemupukan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik (Noor, 

2006).   

Alih fungsi lahan yang terjadi secara terus menerus akan menggurangi 

ketersediaan hara tanah dan mengakibatkan rusaknya kondisi fisika, kimia, dan 

biologi tanah sehingga kesuburan tanah akan semakin menurun (Oksana, Irfan & 

Huda, 2012). Menurut Husamah, Rahardjanto & Hudha (2017) salah satu cara 

untuk memantau perubahan suatu komunitas atau ekosistem adalah pemanfaatan 

bioindikator, bioindikator merupakan kelompok organisme yang saling 

berhubungan dengan kondisi lingkungan tertentu sehingga dapat dijadikan sebagai 

salah satu petunjuk kualitas lingkungan atau uji kuantitatif (Kusuma, 2015). 

Tanah kaya akan jenis fauna tanah yang terdiri dari berbagai ukuran dan 

bentuk kehidupan. Fauna tanah sebagai komponen biotik dalam tanah 

menyumbang fungsi  sebagai aliran energi dalam ekosistem tanah.  Fauna tanah 
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merupakan salah satu komponen dalam tanah yang berperan dalam memperbaiki 

struktur tanah melalui penurunan berat jenis (bulk density), peningkatan pori-pori, 

aerasi, drainese, kapasistas penyimpanan air, dekomposisi penyimpanan organik, 

pencampuran partikel tanah, dan penyebaran mikroba (Rizqiyah, 2016) 

 Makroinvertebrata tanah merupakan salah satu fauna tanah yang dapat 

digunakan sebagai bioindikator kualitas tanah. Dinamika populasi 

makroinvertebrata tanah tergantung pada faktor lingkungan yang mendukungnya, 

baik berupa sumber makanan, kompetitor, predator maupun keadaan lingkungan 

fisika-kimianya (Zulkifli, 2014). Menurut Leksono & Amit, (2017) 

Keanekaragaman hayati tidak hilang oleh pengaruh satu individu spesies tertentu 

tetapi terjadi karena perubahan struktur dan keseimbangan lingkungan yang 

kompleks. Ini berarti hilangnya keanekaragaman hayati berhubungan dengan 

kegiatan yang merupakan habitat atau mengganggu keseimbangan ekosistem yang 

dapat berdampak pada punahnya spesies. 

Terdapat 4 macam ancaman terbesar terhadap keanekaragaman hayati yang 

sedang dihadapi penduduk bumi khususnya di negara yang sedang berkembang 

yaitu kerusakan dan fragmentasi hutan yang sering diikuti dengan praktik 

pertanian atau perkebunan monokultur yang berusaha menyederhanakan 

lingkungan, perburuan tidak terkendali, rantai kepunahan, dan kehadiran spesies 

eksotik yang bersifat invasif. Keempat ancaman ini ditambah dengan pencemaran 

lingkungan, perubahan iklim global, dan peningkatan populasi manusia 

merupakan masalah terbesar bagi kelestarian sumber daya hayati yang ada dimuka 

bumi. 
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Penelitian mengenai makroinvertebrata tanah pada lahan gambut yang telah 

beralih fungsi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit terutama di Kabupaten 

Pulang Pisau masih belum banyak dilakukan, sehingga menjadi landasan perlunya 

dilakukan penelitian makroinvertebrata pada lahan gambut yang telah beralih 

fungsi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit sebagai bioindikator kualitas tanah 

pada lahan tersebut. Hasil dari penelitian ini selanjutnya dapat digunakan sebagai 

kajian sumber belajar dikarenakan ditinjau dari segi proses dan produk yang 

merupakan makna sumber belajar biologi, keduanya dapat dicapai sekaligus. 

Makna dari segi proses yang dapat dicapai ialah berkaitan dengan kepentingan 

pengembangan keterampilan belajar biologi dan dari segi produk berkaitan 

dengan kepentingan untuk pengembangan terutama fakta dan konsep. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian keanekaragaman makroinvertebrata pada 

lahan gambut sebagai bioindikator kualitas tanah perkebunan kelapa sawit di 

kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut:   

1.2.1 Bagaimana keanekaragaman jenis makroinvertebrata pada lahan gambut di 

perkebunan kelapa sawit? 

1.2.2 Bagaimana kualitas tanah ditinjau dari jumlah keragaman jenis 

makroinvertebrata yang ditemukan? 

1.2.3 Adakah hubungan lingkungan abiotik (pH, kelembaban/kandungan air, 

dan suhu) terhadap keragaman makroinvertebrata pada perkebunan kelapa 

sawit? 
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1.2.4 Bagaimana  kajian implementasi hasil penelitian identifikasi 

keanekaragaman makroinvertebrata pada lahan gambut sebagai 

bioindikator kualitas tanah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pulang 

pisau digunakan sebagai  sumber belajar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian mengenai keanekaragaman makroinvertebrata 

pada lahan gambut sebagai bioindikator kualitas tanah perkebunan kelapa sawit di 

kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut:   

1.3.1 Mengetahui bagaimana keanekaragaman makroinvertebrata pada lahan 

gambut diperkebunan kelapa sawit. 

1.3.2 Mengetahui kualitas tanah berdasarkan makroinvertebrata sebagai 

bioindikator 

1.3.3 Mengetahui bagaimana hubungan lingkungan abiotik  (pH,  kelembaban, 

suhu, dan kandungan air) terhadap keragaman makroinvertebrata pada 

perkebunan kelapa sawit. 

1.3.4 Mendeskripsikan pemanfaatan hasil penelitian identifikasi 

keanekaragaman makroinvertebrata pada lahan gambut sebagai 

bioindikator kualitas tanah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pulang 

pisau sebagai kajian sumber belajar . 
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1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Secara teoritis  

1.4.1.1 Dapat dijadikan tambahan informasi kepada peneliti selanjutnya yang akan 

meneliti tentang konversi lahan gambut menjadi lahan perkebunan kelapa 

sawit maupun bagi peneliti yang ingin meneliti mengnai 

makroinvertebrata tanah. 

1.4.1.2 Dapat dijadikan sumber informasi bagi masyarakat dan perusahaan  agar 

lebih memperhatikan kelestarian lingkungan dalam hal pemanfaatan 

sumberdaya alam khususnya tanah.  

1.4.2 Secara praktis 

Manfaat penelitian ini secara praktis dapat dijadikan sumber belajar bagi 

siswa SMA kelas 1 semester pertama mengenai keanekaragaman hayati. 

 

1.5 Definisi Istilah 

1.5.1 Lahan gambut merupakan suatu ekosistem lahan basah yang dibentuk oleh 

adanya penimbunan atau akumulasi bahan organik di permukaan tanah 

hutan yang berasal dari reruntuhan vegetasi di atasnya dalam kurun waktu 

lama. 

1.5.2 Bioindikator adalah organisme yang dapat digunakan untuk mengetahui 

kulaitas lingkungan dimana orgamnisme tersebut berada. 

1.5.3 Makroinvertebrata tanah yaitu kelompok invertebrata yang sebagian atau  

seluruh siklus hidupnya berada di dalam tanah, merupakan  salah satu 
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penyusun biodiversitas tanah serta berperan pen-ting dalam perbaikan sifat 

fisika, kimia dan biologi tanah. 

1.5.4 Diversitas: macam kelimpahan spesiaes dalam wiayah hidupnya. 

1.5.5 Lahan marjinal adalah lahan yang mempunyai potensi rendah hingga 

sangat rendah untuk menghasilkan suatu produksi tanaman peranian. 

 


