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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Keanekaragaman Hayati (biodiversity) 

Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman diantara makhluk hidup 

dari semua sumber termasuk diantaranya daratan, lautan dan sistem akuatik 

lainnya serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari 

keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antar spesies 

dan ekosistem (Sandjaya, 2008).  

Keanekaragaman hayati itu sendiri menurut Purvis dan hector  dalam 

Kusmana, (2015) terdiri atas tiga tingkatan, yaitu: (i) Keanekaragaman spesies, 

yaitu keanekaragaman semua spesies makhluk hidup di bumi, termasuk bakteri 

dan protista serta spesies dari kingdom bersel banyak (tumbuhan, jamur, hewan 

yang bersel banyak atau multiseluler). (ii) Keanekaragaman genetik, yaitu variasi 

genetik dalam satu spesies, baik di antara populasi-populasi yang terpisah secara 

geografis, maupun di antara individu-individu dalam satu populasi. (iii) 

Keanekaragaman ekosistem, yaitu komunitas biologi yang berbeda serta 

asosiasinya dengan lingkungan fisik (ekosistem) masing-masing. 

2.1.1 Keanekaragaraman Genetik  

Keragaman genetik merupakan salah satu faktor penting dalam 

mempertahankan keberadaan suatu jenis. Setiap sifat organisme hidup 

dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan (gen), satu dari induk jantan dan 

lainnya dari induk betina. Keanekaragaman tingkat ini dapat ditunjukkan dengan 
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adanya variasi dalam satu jenis. Semisal pada  hewan kucing, pada hewan kucing 

mempunyai variasi jenis seperti: Anggora dan persia.  

Adapun variasi disebabkan oleh genetif dan lingkungan, berikut merupakan 

rumus penyebab variasi tersebut adalah,  F = G + L, dimana F  adalah fenotip,  G  

adalah genotif, dan L adalah lingkungan. Jika G berubah karena suatu hal (mutasi 

dll) atau L berubah maka akan terjadi perubahan di F. Perubahan inilah yang 

menyebabkan terjadinya variasi tadi. 

2.1.2 Keanekaragaman Spesies 

Keanekaragaman  spesies dapat diamati dengan melihat adanya beraneka 

macam jenis mahluk hidup baik yang termasuk kelompok mikroba, tumbuhan dan 

hewan. Contoh dari keanekaragaman spesies adalah variasi dalam satu famili 

antara kucing dan harimau. Mereka termasuk dalam satu family (famili/keluarga 

Felidae) walaupun ada perbedaan fisik, tingkah laku dan habitat. 

2.1.3 Keanekaragaman ekosistem  

Merupakan variasi ekosistem, dimana ekosistem adalah unit ekologis yang 

mempunyai komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi, dan antar 

komponen-komponen tersebut terjadi pengambilan dan perpindahan energi. 

Aktifitas dan proses proses ekologi di dalam ekosistem antara lain aliran energi 

dan daur materi, kemudian rantai makan dan siklus hidup komponen biotik 

(Sandjaya, 2008). 
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2.2 Tinjauan Makroinvertebrata 

Makroinvertebrata tanah yaitu kelompok invertebrata yang sebagian atau 

seluruh siklus hidupnya berada di dalam tanah, merupakan salah satu penyusun 

biodiversitas tanah serta berperan penting dalam perbaikan sifat fisika, kimia dan 

biologi tanah (Hendrayanto & Hiriah, 2009). 

Makroinvertebrata tanah (ukuran tubuh lebih besar dari 2 mm) merupakan 

kelompok hewan tanah yang paling menonjol, meliputi: semut, rayap, 

Amphipoda, Isopoda, Centipoda, Millipoda, Insekta stadium larva maupun 

dewasa, cacing tanah, cacing enchytraeid, siput, dan keong. Makroinvertebrata-

makroinvertebrata tersebut memecah, mencampur, dan mendistribusikan seresah 

dalam tanah sehingga meningkatkan aktivitas mikrobia tanah, dekomposisi bahan 

organik dan ketersediaan hara pada daerah perakaran tanaman serta memperbaiki 

struktur tanah (Suin, 2012). 

Menurut Hendrayanto & Hiriah (2009) diantara berbagai macam 

makroinvertebrata tanah tersebut, cacing tanah, rayap dan semut merupakan tiga 

kelompok makroinvertebrata tanah yang berperan penting dalam ekosistem 

tropika. Makroinvertebrata tersebut aktif didalam tanah sehingga dapat merubah 

krakteristik tanah melalui pembentukan rongga atau liang-liang tanah yang 

memungkinkan airan air dan udara dalam tanah lebih lancar. Selain itu 

makroinvertebrata tanah tersebut mengangkut dan mencampur bahan organik 

dengan bahan mineral (bioturbasi). Dengan demikian kelompok 

makroinvertebratatersebut dikenal sebagai Ecosystem engineers atau kelompok 

penggali tanah.  
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2.2.1 Kelompok Makroinvertebrata Tanah Gambut 

Menurut (Anwar & Ginting, 2013) kelompok makrofauna tanah diantaranya 

adalah dari filum arthropoda, mollusca, dan annelida.  

2.2.1.1 Filum Arthropoda 

1. Famili Salticidae 

Memiliki tubuh berwarna coklat kehitaman, mempunyai ukuran kecil 

sampai sedang, berambut, biasanya terdapat garis-garis, dan mempunyai 

pola mata yang jelas yaitu empat pasang mata dengan satu pasang mata 

berukuran lebih besar dari yang lainnya.  

2. Famili Tetragnathidae 

Hewan famili ini berbentuk seperti laba-laba pada biasanya. Hewan 

dari famili ini mempunyai bentuk tubuh yang panjang dan ramping 

berwarna kecoklat-coklatan. 

3. Famili Thomisidae 

Memiliki tubuh berbentuk pipih, berukuran 3,0-8,5 mm, dengan 

sedikit tanda bintik hitam. Dua pasang kaki pertama lebih besar dan kuat 

dibanding dengan kaki-kaki lainnya yang berguna untuk menangkap 

mangsa. 

4. Famili  Araneidae 

Memiliki tubuh berbentuk bulat, berwarna coklat kehitaman, biasanya 

terdapat bintik-bintik kecil berwarna putih, terdapat rambut-rambut kasar 

pada tulang paha dan tulang kering pasangan-pasangan tungkai pertama, 

kedua dan keempat.  
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5. Famili  Theridiidae 

Memiliki tubuh berwarna coklat kehitaman, mempunyai prosoma 

kecil, opistosoma besar dan membulat, dan tungkai biasanya 

membengkok. Fauna ini sering disebut laba-laba berkaki sisir. Dalam 

ekosistem, fauna ini berperan sebagai predator. 

6. Famili Oxyopidae 

Memiliki tubuh berwarna coklat kemerah-merahan, tungkai yang 

berduri, dan delapan mata berada dalam satu kelompok segi  enam 

7. Famili  Lycosidae 

Memiliki tubuh berwarna coklat kehitaman, dapat dikenali dari pola 

mata yang khas yaitu empat mata yang kecil pada baris pertama, dua mata 

yang besar pada baris kedua, dan dua mata yang kecil pada baris yang 

ketiga. Fauna ini sering disebut  dengan laba-laba tanah atau serigala 

8. Famili  Lygaeidae 

Kebanyakan anggota kelompok ini memilki tulang paha depan yang 

membesar dan tampak seperti perenggut, biasanya dapat dikenali dari 

sungut beruas empat, mata tunggal dan rangka-rangka sayap beruas empat 

atau lima pada selaput tipis.  

9. Famili  Coreidae 

Memiliki tubuh berukuran sedang sampai besar (7-30 mm), kepala 

lebih pendek dan lebih sempit dari pada pronotum, sungut empat ruas, 

sayap yang tipis, mempunyai kelenjar bau yang bermuara di atas koksa 
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tengah dan belakang. Habitat: di tempat yang kering atau pada tumbuhan 

yang menghasilkan buah.  

10. Famili Miridae 

Memiliki tubuh berbentuk oval dan lunak, kebanyakan panjangnya 4-

10 mm, mempunyai warna yang bervariasi, beberapa jenis bertanda terang 

warna merah, oranye, hijau, atau putih, antena 4 ruas, dan tidak 

mempunyai oselus.  

11. Famili  Cydnidae 

Memiliki tubuh berwarna coklat kemerah-merahan dengan panjang 

kurang dari 8 mm, memakan akar-akar tanaman,  dan aktif pada malam 

hari. Habitat: di bawah batu-batuan atau sekitar akar rumput.  

12. Famili  Reduviidae 

Memiliki tubuh panjang, berwarna hitam atau coklat, kepala 

memanjang dengan bagian belakang mata seperti leher, dan tulang paha 

depan menebal. Habitat: lahan kering maupun basah.  

13. Famili Scutelleridae 

Memiliki tubuh berwarna agak kecoklatan, mempunyai sayap 

belakang dengan vena-vena seperti taji, mempunyai 3 tarsus, sudut 

protoraks tanpa duri, skutellerid panjangnya 8-10 mm. Fauna ini memakan 

jenis tumbuh-tumbuhan. Dalam ekosistem, fauna ini berperan sebagai 

herbivor. 
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14. Famili  Gerridae 

Mempunyai sayap yang tipis, bentuk tubuh panjang dan berkepala 

bulat, warna tubuh coklat kemerahan, terdapat antena yang panjang 

dengan tipe mulut menggigit. 

15. Famili Pyrrhocoridae 

Mempunyai  tubuh berwarna merah kuning kehitaman, dengan bentuk 

tubuh bulat memanjang, biasanya bertanda cemerlang berwarna merah 

atau coklat dan hitam, biasanya berukuran 11-17 mm.  

16. Famili Formicidae 

Mempunyai  tubuh berwarna hitam, ukuran tubuh besar, kepala seperti 

segi tiga cembung, torak memanjang sempit, metanotum cembung dan 

agak tinggi, bentuk tungkai (pedicel) dan tegak lurus, abdomen oval, kaki 

dan antena panjang.  

17. Famili Inchneumonidae 

Mempunyai  tubuh ramping berbentuk seperti tabuhan, berukuran 3- 

40 mm, antena beruas antara 16 atau lebih, sedikitnya setengah panjang 

tubuh, ovipositor panjang (sampai 15 mm), bervarisi dalam bentuk dan 

warna, beberapa berwarna kuning kehitaman, sebagian lagi mempunyai 

antena yang pertengahannya berwarna keputihan atau kekuningan. 

18. Famili Dytiscidae 

Mempunyai  sungut timbul agak di sebelah lateral pada sisi-sisi kepala 

antara mata dan dasar mandibula, warna tubuh kehijau- hijauan cemerlang, 

dengan panjang 25 mm lebih.  
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19. Famili Carabidae 

Mempunyai sungut timbul agak di sebelah lateral pada sisi-sisi kepala 

antara mata dan dasar mandibula, warna tubuh hitam dengan ukuran 

bervariasi. Habitat: di bawah batu-batu, kayu gelondongan, dan daun-

daun.  

20. Famili Cucujidae 

Mempunyai bentuk badan yang amat pipih, memanjang sempit dan 

kedua sisinya pararel, berwarna hitam, coklat, atau kemerahan, 

mempunyai sepasang antena, kadang-kadang ujung antena menebal. 

21. Famili Erotylidae 

Mempunyai tubuh berwarna hitam mengkilat, bentuk memanjang, 

lebar dan cembung, mempunyai antena 3 ruas, prosternum bertemu 

dengan mesosternum. Habitat: kayu lapuk atau pada jamur.  

22. Famili Tenebrionidae 

Mempunyai tubuh biasanya berwarna gelap atau coklat hitam, 

berukuran sedang (10-15 mm), mempunyai sendi yang panjang. Habitat: 

biasanya ditemukan di daun-daun atau kadang-kadang di bawah kulit 

kayu.  

23. Famili Dermestidae 

Mempunyai tubuh berbentuk oval memanjang, berwarna hitam atau 

pudar dan berambut atau tubuhnya ditutupi oleh sisik-sisik, berukuran 

kecil, antena pendek dan bagian ujungnya bergerombol, koksa kaki 
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belakang meluas menjadi bentuk lempengan menutupi sedikit bagian 

pangkal tulang paha.  

24. Famili Coccinelidae 

Mempunyai tubuh berbentuk lebar atau oval mendekati bulat, 

berwarna merah dengan spot-spot hitam, sebagian atau seluruh kepala 

tersembunyi di bawah pronotum, mempunyai antena pendek. Habitat: di 

tempat kering atau basah.  

25. Famili Scarabaeidae 

Mempunyai tubuh berwarna putih kekuningan, tidak mempunyai 

sayap, mempunyai furcula (ekor) seperti pegas yang dapat digunakan 

untuk melompat, bentuk kepala bulat, mempunyai antena, tipe mulut 

mengunyah. Panjang fauna ini 3 mm.  

26. Famili Blattidae 

Mempunyai panjang tubuh 25 mm atau lebih, sayap depan 

menyempit, sayap belakang berselaput, tulang paha kaki belakang 

membesar, antena panjang dengan kepala berbentuk oval.  

27. Famili Gryllidae 

Fauna ini umumnya berwarna hitam dan mempunyai antena. Fauna ini 

aktif pada malam hari. Habitat: hidup di berbagai habitat baik lingkungan 

basah maupun kering terutama lingkungan yang dinaungi rumput-rumput.  

28. Famili Gryllotalpidae 

Fauna ini berukuran sedang, berwarna coklat terang hingga gelap, 

memiliki kulit pelindung yang tebal dengan sepasang tungkai depan 
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termodifikasi berbentuk cangkul untuk menggali tanah dan berenang. 

Fauna ini aktif pada malam hari (nokturnal). Habitat: di dalam tanah.  

29. Famili Forficulidae 

Umumnya berwarna agak kehitaman, di antara ruas perut terdapat pita 

putih dan pada ujung antena terdapat bercak putih, mempunyai forsep 

yang lebih ramping dan umumnya saling bersentuhan. Fauna ini aktif pada 

malam hari.  

30. Famili Cicadellidae 

Mempunyai tubuh berwarna kuning, ditandai dengan suatu pola warna 

yang bagus, panjang tubuh jarang melebihi 13 mm dan banyak yang 

beberapa mm saja, mempunyai sepasang sayap dengan sepasang sungut.  

31. Famili Rhinotermitidae 

Mempunyai panjang tubuh 6-8 mm, sisik lebih panjang daripada 

pronotum, mempunyai mulut dengan tipe mengunyah. Habitat: 

penyebaran hewan ini sangat luas yaitu dalam tanah dan kayu- kayu yang 

lembap.  

32. Famili Centipede 

Memiliki tubuh berbentuk memanjang dan gepeng, berwarna biru 

kehitaman, setiap ruas mempunyai 17-23 pasang kaki, dua ruas terakhir 

mengarah ke belakang dan berbeda dengan yang lainnya, kepala 

mempunyai sepasang antena yang terdiri dari 14 ruas, kepala mempunyai 

mandibula dan dua pasang maksima.  
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33. Famili  Milipede 

Memiliki  badan agak bulat terdiri dari segmen-segmen, tiap segmen 

mempunyai dua pasang kaki, pasangan kaki pertama dimodifikasi menjadi 

taring, kaki pendek dan bergerak lambat, gerakan kaki nampak seperti 

gelombang. Sebagian besar mempunyai panjang tubuh kurang dari 1,5 inci 

tetapi ada beberapa spesies yang panjangnya mencapai 4 inci. 

34. Famili Diplocentridae 

Memiliki delapan kaki, bagian ekor terdiri dari segmen- segmen, 

segmen terakhir mempunyai penyengat berbisa, mempunyai berbagai 

ukuran dari 9-20 cm. Dalam ekosistem, fauna ini berperan sebagai 

predator. 

35.  Famili Tridactylidae 

Memiliki tubuh berwarna coklat kehitaman, kepala bulat dan keras, 

abdomen besar, tarsi depan dan tengah dua ruas, tarsi belakang satu ruas, 

tungkai depan agak membesar dan cocok untuk menggali, panjang tubuh 

sekitar 2 cm.  

36. Famili Chrysomelidae 

Memiliki tubuh berbentuk oval, berwarna hijau kecoklatan, berkepala 

bulat, mempunyai sayap yang keras, mempunyai antena bercabang, pada 

sayap abdomen besar, tarsi depan dan tengah dua ruas, tarsi belakang satu 

ruas, tungkai depan agak membesar dan cocok untuk menggali, panjang 

tubuh sekitar 2 cm.  

37. Famili Gryllotalpidae  

Memiliki tubuh berwarna kuning pucat, bentuk kepala moncong, 

bentuk mulut mengunyah, mempunyai empat sayap yang keras, sayap 
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depan memanjang dan tebal, sayap belakang tipis dan berselaput, tungkai 

depan agak membesar dan cocok untuk menggali, tarsi terdiri dari tiga 

ruas.  

38. Famili Linyphiidae 

Memiliki tubuh berwarna putih, berukuran 1 cm, abdomen besar dan 

mengeluarkan jaring-jaring yang berfungsi sebagai penjebak makanan, 

mempunyai mata yang tajam.  

39. Famili Ptiliiidae 

Memiliki tubuh dan kepala berbentuk bulat telur, sayap agak keras 

berwarna coklat kehitaman, abdomen meruncing, mata majemuk, tarsi dua 

ruas, mempunyai sepasang sungut yang pendek dan dapat ditarik ke dalam 

lekukan di bawah kepala.  

40. Famili Helicoptsychidae 

Memiliki tubuh berbentuk panjang, berwarna coklat kehitaman, 

kepala bulat, bentuk mulut menggigit, mempunyai antena yang panjang.  

2.2.1.2 Filum Mollusca 

Ciri khas struktur tubuh Mollusca adalah adanya mantel. Mantel merupakan 

sarung pembungkus bagian-bagian yang lunak dan melapisi rongga mantel. 

Insang dan organ respirasi seperti halnya paru-paru siput merupakan hasil 

perkembagan dari mantel. Bagian mantel gastropoda dan scalphopoda digunakan 

untuk respirasi. Pada cephaloposa otot-otot mantel digunakan untuk gerakan, 

mekanik, dan respirasi (Pechenik, 2008). 
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Mollusca adalah hewa lunak dan tidak memiliki ruas, tubuh hewan ini 

tripoblastik, bilateral simetri, umumnya mempunyai mantel yang menghasilkan 

bahan cangkok berupa kalsium karbonat. Cangkok tersebut berfungsi sebagai 

rangka luar yang terbuat dari zat kapur  misalnya kerang, tiram, siput sawah, dan 

bekicot. Namun adapula mollusca yang tidak memiliki cangkang seperti cumu-

cumi, sotong, gurita, atau siput telanjang. Contoh famili dari filum mollusca 

adalah famili Achatinidae 

Ciri-ciri morfologi dari famili Achatinidae adalah mempunyai cangkang 

yang kuat berbentuk kerucut, berwarna kecoklatan dengan gurat kecoklatan 

melingkar, bagian dalam berlendir sangat banyak dan bertubuh lunak. 

2.2.1.3 Filum Annelida 

Hewan dalam kelompok ini mempunyai ciri tubuh yang terdiri dari 

sederetan segmen sama (=metameri), artinya tiap segmen tersebut mempunyai 

organ ubuh seperti alat reproduksi, otor, pembuluh darah, dan sebagainya yang 

tersendiri tetapi tiap segmen tersebut tetap saling berhubungan satu sama lain 

yang terkoordinasi. Terdapat selom yang besar dan jelas, beberapa sistem organ 

seperti peredaran darah, sistem saraf telah berkembang dengan baik. Hewan 

dalam kelompok ini biasa disebut cacing bersegmen (Rusyana, 2013). 

Famili dari filum annelida adalah Famili  Lumbricidae dengan ciri-ciri 

hewan memiliki tubuh beruas-ruas, berwarna merah kehitaman, dengan panjang 

kurang lebih 15 cm, tubuh agak berlendir yang berguna untuk memudahkan 

berjalan. Dalam ekosistem.  
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2.2.2 Faktor Abiotik Tanah Terhadap Makroinvertebrata 

Kehidupan hewan tanah sangat dipengaruhi oleh faktor biotik dan abiotik. 

Faktor biotik adalah adanya organisme lain yang hidup pada habitat yang sama, 

seperti makroflora, tumbuhan-tumbuhan dan golongan hewan lainnya (Suin, 

2012). Faktor lingkungan abiotik yang berpengaruh terhadap keberadaan hewan 

tanah yang paling penting diantaanya adalah pH tanah, suhu tanah, aerasi, dan 

kadar air tersedia (Husamah, Rahardjanto & Hudha, 2017). 

Berikut ini dijelaskan secara singkat faktor abiotik utama yang berpengaruh 

terhadap komunitas hewan tanah. 

1. Suhu tanah 

Suhu tanah merupakan salah satu faktor fisika tanah yang sangat 

menentukan kehadiran dan kepadatan organisme tanah. Suhu tanah akan 

menentukan tingkat dekomposi material organik tanah(Suin, 2012).  Aktivitas 

mikrobial tanah sangat terbatas pada suhu dibawah 10
0
C, laju aktivitas biota tanah 

yang menguntungkan terjadi pada suhu 18-30
0
C (Hanafia, 2007) 

2. Keasaman (pH) tanah 

Hewan tanah sangat sensitif terhadap pH tanah, sehingga pH tanah 

merupakan salah satu faktor pembatas. Menurut Suin, (2012) hewan tanah ada 

yang ditemukan hidup ditempat asam, namun beberapa lainnya lebih menyukai 

hidup pada kondisi tanah basa. Hewan tanah yang lebih menyukai hidup pada 

kondisi tanah asam disebut asidofil sedangkan hewan yang lebh menyukai hidup 

pada kondisi lingkungan basa disebu kalsinofil. 
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3. Kelembaban dan kadar air tanah 

Menurut lee (1985) dalam (Husamah, Rahardjanto & Hudha, 2017) 

kelembaban berhubungan dengan populasi hewan tanah. Tanah yang kering 

berdampak pada meningkatnya laju hilangnya air dari tubuh hewan tanah. Bila 

kondisi ini terus berlanjut makan akan memperkecil peluang kelulusan hidup 

hewan tanah.  Menurut riset yang dilakukan Nurhadi & Widiana, (2009) 

menyatakan bahwa kelembaban tanah menjadi faktor penentu hewan penghuni 

permukaan tanah. 

4. Jenis Vegetasi  

Kelimpahan makfoinvertebrata tanah juga dipengaruhi oleh vegetasi 

diatasnya. Vegetasi menghasilkan seresah yang menjadi sumber makanan bagi 

makroinvertebrata tanah. Ketersediaan makanan berupa tumbuhan yang sekaligus 

digunakan sebagai tempat berlindung merupakan faktor penting yang mendukung 

kehidupan, kelimpahan, dan perkembangbiakan spesies makroinvertebrata 

pemakan tumbuhan. Vegetasi akan mempengaruhi kehidupan dari 

makroinvertebrata terutaman vegetasi tumbuhan penutup tanah yang berupa 

semak dan perdu akan mempengaruhi kelimpahan dan keberagaman 

makroinvertebrata (Surya,2011)  

2.2.3 Peran Makroinvertebrata Tanah pada Ekosistem  

Setiap ekosistem dicirikan oleh adanya kombinasi yang unik yakni antara 

jasad-biologis dan berbagai sumber-sumber abiotik maupun biotik yang berfungsi 

memelihara kesinambungan aliran energy dan nutrisi (hara). Hanafia, (2007) 

menyatakan semua ekosistem yang berdasarkan sumber karbonnya mempunyai 2 
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biota yaitu jasad ototrofik dan jasad heterotrofik, dimana jasad ototrofik yakni 

yang menggunakan C-anorganik terutama CO2 sebagai sumber karbonnya, 

bertindak selaku produsen C-organik, dan heterotrofik yakni yang memanfaatkan 

C-organik sebagi sumber karbonnya, sehingga bertindak sebagai konsumen dan 

decomposer (perombak). Sehingga dalam ekosistem tanah, biota tersebut 

termasuk kedalam komponen penting dalam memengaruhi proses genesis dan 

perkembangan profil tanah, karena merupakan sumber utama biomass atau bahan 

organic tanah (BOT). 

Fauna tanah baik makrofauna sangat berperan penting terhadap perbaikan 

sifat-sifat tanah baik fisik, kimia, maupun biologi tanah sehingga dapat 

meningkatkan kesuburan tanah. Menurut Adianto (1993), dalam jurnal (Wibowo 

& Slamet, 2017), Peran makrofauna tanah lainnya adalah dalam perombakan 

materi tumbuhan dan hewan yang mati, pengangkutan materi organik dari 

permukaan ke dalam tanah, perbaikan struktur tanah, dan proses pembentukan 

tanah. Dengan demikian makrofauna tanah berperan aktif untuk menjaga 

kesuburan tanah atau kesehatan tanah. Seperti halnya pada kutu (Arachnida) yang 

aktivitasnya meliputi penghancuran dan perombakan bahan organik, kemudian 

translokasinya ke lapisan tanah bawah dan dalam memelihara pori-pori tanah. 

Selain kutu (Arachnida) yakni seperti lipan yang merupakan saprophagus yang 

berarti pemakan jaringan organik yang mati (Hanafia, 2007).  

Hewan tanah sebagai mixer tanah yang mempercepat laju perubahan 

struktur tanah dari sifat kompak dan masif menjadi remah. Proses biourbasi 

menyebabkan perpindahan komponen tanah yang berukuran halus dari atau 
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kebawah ataupun sebaliknya. Tempat yang telah dilewati hewan tanah membuat 

bentu-bentuk lubang yang mempermudah sirkulasi udara dan laju infiltrasi air 

(Husamah, Rahardjanto & Hudha, 2017).  

 

2.3 Tinjauan Tanah Gambut  

Tanah gambut merupakan campuran fragmen organik yang berasal dari 

vegetasi yang telah berubah menjadi fosil secara kimiawi. Tanah gambut termasuk 

dalam katagori tanah yang lebih luas yang disebut tanah organik, yaitu tanah yang 

mempunyai kandungan organik yang cukup signifikan sehingga mempengaruhi 

sifat geoteknik tanah (Noor, 2006). 

Ciri-ciri tanah gambut antara lain mempunyai kandungan air dan 

kompresibilitas yang sangat tinggi, warna khas yaitu coklat tua hingga kehitaman. 

Lapisan tanah ini dijumpai di sekitar daerah hutan tropis dan dataran rendah 

dengan faktor genangan air yang melimpah dan lembab serta panas udara yang 

relatif kurang (Muslikah et al., 2011). 

Curah hujan di lahan gambut dan rawa umumnya cukup tinggi , yakni antara 

2000 –4000 mm per tahun. Curah hujan bulanan rata-rata > 200 mm dengan bulan 

basah antara 6 –11 bulan yang jatuh antara bulan September hingga bulan Mei. 

Suhu permukaan gambut hampir tetap. Jika keadaan tertutup hutan, suhu 

gambut berkisar 27.5
0
C –29.00C dan jika keadaan terbuka berkisar 40.00C –

42.50C. Suhu yang tinggi pada keadaan terbuka akan merangsang aktivitas 

mikroorganisme sehingga perombakan gambut dipercepat dan intensif, sehingga 

mempercepat terjadi degradasi lahan. 
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Sifat kimia tanah gambut dicirikan dengan nilai pH dan ketersediaan unsur 

nitrogen, fosfor dan kalium rendah, kejenuhan kalsium dan magnesium rendah, 

diikuti dengan pertukaran Al, Fe, Mg yang cukup tinggi sehingga akan 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman (Masganti, Anwar & Susanti, 2017). 

 

2.4 Tinjauan Kelapa Sawit  

Kelapa sawit (Elaeis guinesis jack) merupakan tumbuhan tropis, tanaman 

kelapasawit merupakan tanaman penghasil minyak nabati yang paling efisien 

diantara beberapa tanaman sumber minyak nabati yang memiliki nilai ekonomi 

tinggi lainnya. Kelapa sawit dapat menghasilkan minyak paling banyak dengan 

rendemen mencapai 21%, kelapa sawit dapat menghasilkan minyak sebanyak 6-8 

ton/hektare (Sunarko, 2009). Sistematika tanaman kelapa sawit adalah sebagai 

berikut: 

Divisi  : Tracheophyta  

Subdivisi : Pteropsida  

Kelas   : Angiospermae 

Subkelas : Monocotiledonae 

Ordo   : Cocoidae 

Famili  : Palmae  

Genus   : Elaeis 

Spesies  : Elaeisnguinensis 

Varietas : Dura, Psifera, Tenera (Hadi, 2004). 
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Karakteristik tanaman kelapa sawit yakni memiliki pohon yang tegak lurus 

dan tidak bercabang. Diameter batang kelapa sawit adalah 35-60 cm. Setiap tahun 

batang kelapa sawit bertambah panjang 25-45 cm. Semakin lambat pertambahan 

panjang kelapa sawit maka semakin baik dikarenakan dapat memudahkan 

perwatan dan proses pemanenan buah. Bentuk daun tumbuhan kelapa sawit 

bersirip genap dengan tulang-tulang sejajar. Panjang pelepah daun kela sawit 

adalah 5-7 m, dalam satu pelepah terdapat200-400 helai anak daun. Tanaman 

kelapa sawit memiliki akar serabut yang terdiri dari, akar utama, akar sekunder, 

akar tersier, dan akar rambut (Hadi, 2004) 

2.4.1 Ekologi Kelapa Sawit 

Pertumbuhan dan produksi kelapa sawit dipengaruhi oleh berbagai faktor 

baik faktor luar maupun faktor dari tanaman kelapa sawit itu sendiri. Faktor 

tersebut diantaranya faktor lingkungan, faktor genetis dan faktor teknis-

agronomis. Faktor lingkungan pertumbuhan tanaman kepala sawit meliputi iklim 

dan tanah (Tim Penulis PS, 2001) 

1. Iklim 

Faktor iklim sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tandan 

kelapa sawit. Iklim yang cocok bagi kelapa sawit terletak antara 15
0
 LU- 15

0
 LS. 

Beberapa unsur yang penting yaitu curah hujan, sinar matahari, suhu, kelembaban 

udara dan angin. 

a. Curah hujan  

Curah hujan optimum yang diperlukan tanaman kelapa sawit rata-rata 

2.000-2.500 mm/tahun dengan distribusi merata sepanjang tahun tanpa 
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bulan kering yang berkepanjangan. Bila tanah kering akar tanaman sulit 

menyerap ion mineral dari tanah. 

b. Sinar matahari  

Sinar matahari dibutuhkan untuk membentuk karohidrat (dalam proses 

asimilasi) juga untuk memacu pertumbuhan bungga dan buah. Lama 

penyinaran optimum yang diperlukan tanaman kelapa sawit antara 5-7 

jam/hari. 

c. Suhu  

Suhu optimum yang diperlukan tanaman kelapa sawit berkisar antara 

20-30
0
C suhu akan berpengaruh terhadap pembungaan dan kematangan 

buah. Tanaman. 

d. Kelembaban udara dan angin 

Kelembaban udara dapat mengurangi penguapan air yang terjadi pada 

tanaman kelapa sawi, sedangkan angin dapat membantu penyerbukan 

secara alamiyah. Kelembaban optimum bagi pertumbuhan kelapa sawit 

antara 80-90%. Faktor yang mempengaruhi kelembaban ini adalah suhu, 

sinar matahari, lama penyinaran, curah hujan, dan evapotranspirasi.  

2. Tanah  

Dua sifat utana tanah sebagai media tumbuh adalah sifat kimia dan sifat 

fisik tanah.  

a. Sifat kimia tanah 

Sifat kimia tanah secara sederhana adalah seasaman tanah dan 

komposisi kandungan hara mineral yang ada dalam tanah. Tanah yang 



29 
 

mempunyai unsur hara yang cukup besar sangat baik untuk pertumbuhan 

vegetatif dan generatif tanaman kelapa sawit. Sedangakan keasaman 

menentukan ketersediaan dan keseimbangan unsur-unsur hara dalam 

tanah. Kelapa sait dapat tumbuh pada ph tanah antara 4,0-6,5, sedangakan 

pH optimumnya adalah 5-5,5. 

b. Sifat fisik tanah  

Beberapa hal yang menentukan pertumbuhan kelapa sawit dalam sifat 

fisik tanah adalah tekstur, struktur, konsistensi, kemiringan tanah, 

permeabilitas, ketebalan lapisan tanah dan kedalaman permukan air tanah. 

(PS,2001). 

 

2.4 Sumber Belajar 

2.4.1 Pengertian sumber belajar  

Prihatiningsih, (2015) mendefinisikan sumber belajar adalah berbagai atau 

semua sumber baik yang berupa data, orang dan wujud tertentu yang digunakan 

oleh siswa dalam belajar baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga 

mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar. Segala informasi yang dapat 

memberikan manfaat merupakan sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa 

penggunaan bahan ajar dan buku teks, perpustakaan, laboratorium, studi lapangan, 

internet, komputer dan lainnya. 
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2.4.2 Kriteria memilih sumber belajar 

Menurut Nurhidayah, (2016) terdapat beberapa kriteria untuk memilih 

sumber belajar yang ingin diimplementasikan kriteria tersebut mencakup secara 

umum yaitu :  

a. Ekonomis dalam arti hendaknya dalam memilih sumber belajar 

mempertimbangkan segi ekonomis dalam arti murah, yakni secara 

nominal uang atau biaya yang dikeluarkan hanya sedikit; 

b. Praktis dan sederhana, praktis artinya tidak memerlukan pelayanan dan 

pengadaan sampingan yang sulit dan langka. Sederhana artinya tidak 

memerlukan pelayanan khusus yang mensyaratkan keterampilan yang 

rumit dan kompleks; 

c. Mudah diperoleh, dalam arti sumber belajar itu dekat, tersedia di mana-

mana dan tidak perlu diadakan dan dibeli;  

d. Bersifat fleksibel, artinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan 

pembelajaran dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar, misalnya kemajuan 

teknologi, nilai, budaya dan lainnya; 

Komponen-komponen sesuai dengan tujuan, mungkin satu sumber belajar 

sangat ideal, akan tetapi salah satu, bahkan keseluruhan komponen 

ternyata justru menghambat pembelajaran. 

2.4.3 Jenis-jenis sumber belajar  

Biasanya jenis sumber belajar yang cenderung digunakan pada satuan 

pendidikan menurut Stronge ada enam jenis, yaitu: 
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a. Orang, bentuk sumber belajar: tenaga pengajar mata pelajaran, teman 

sejawat, dan laboran. 

b. Pesan bentuk sumber belajar: Ide, fakta, makna yang terkait dengan isi 

bidang studi atau mata kuliah. 

c. Bahan bentuk sumber belajar: buku, hasil pekerjaan mahasiswa, papan, 

peta, globe, film (non TV), gambar-gambar, diagram, majalah, jurnal, dan 

surat surat kabar. 

d. Latar bentuk sumber belajar: perpustakaan, laboratorium, dan taman 

kampus. 

e. Teknik bentuk sumber belajar: ceramah bervariasi, diskusi, pembelajaran 

terprogram, pembelajaran individual, pembelajaran kelompok, simulasi, 

permainan, studi eksplorasi, studi lapangan, tanya jawab, pemberian tugas. 

f. Alat bentuk sumber belajar: komputer, LCD, radio, tape recorder, televisi, 

OHP dan kamera (Abdullah, 2012). 

2.4.4 Fungsi sumber belajar 

Sumber belajar memiliki fungsi yang begitu banyak, hal tersebut harus 

difahami agar dapat dimanfaatkan dalam sebaik-baiknya. Eveline Siregar & 

Hartini Nara (2010) menjelaskan manfaat sumber belajar sebagai berikut: 

a. Memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung 

b. Menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat 

secara langsung 

c. Menambah dan memperluas cakrawala sains yang ada di dalam kelas 

d. Memberikan informasi yang akurat dan terbaru 
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e. Membantu memecahkan masalah pendidikan dalam lingkup makro  

maupun mikro 

f. Memberikan motivasi positif, dan merangsang untuk berfikir kritis, 

merangsang untuk bersikap lebih positif serta berkembang lebih jauh.  

2.4.5 Pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar 

Hasil penelitian agar dapat digunakan sebagai sumber belajar, maka 

penelitian tersebut dapat ditinjau dari kajian proses penelitian dan hasil yang di 

dapatkan dari penelitian. Proses kajian penelitian berkaitan dengan pengembangan 

keterampilan sedangkan hasil penelitiannya berupa fakta dan konsep.  

 Menurut Djohar dalam Situmorang (2016), sumber belajar yang ideal 

harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :  

a. Kejelasan potensi : dapat memberikan suatu manfaat yang diinginkan bagi 

peserta didik 

b. Kesesuaian dengan tujuan belajar: memiliki kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan berdasarkan kompetensi inti (KI) dan 

kompetensi dasar (KD)  

c. Kejelasan sasaran : yakni hendaknya terdiri dari objek dan subjek. 

d. Kejelasan informasi: terdapat 2 aspek yaitu proses maupun produk 

penelitian yang telah disesuaikan dengan kurikulum. 

e. Kejelasan pedoman eksplorasi: tergambar jelas prosedur kerja yang akan 

dilakukan selama proses pembelajaran. 

f. Kejelasan perolehan yang diharapkan: berupa proses dan produk penelitian 

yang berdasarkan aspek-aspek dalam tujuan belajar biologi.  
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Pemanfaatan sumber belajar ada beberapa stategi dan langkah-langkah yang 

harus dilakukan yaitu:  

a. Mengidentifikasi karakteristik sumber belajar yang digunakan  

b. Sumber belajar yang digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran  

c. Sumber belajar yag digunakan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai 

apakah kognitif, afektif, dan psikomotor  

d. Sumber belajar yang digunakan sesuai dengan kemampuan guru  

e. Sumber belajar yang digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa (Nur, 

2012). 

2.4.6 Uraian  Pemanfaatan Hasil  Penelitian sebagai Sumber Belajar 

Landasan pemanfaatana penelitian sebagai sumber belajar dapat diuraikan 

sebagai berikut:  

a.  Kejelasan potensi :  objek makroinvertebrata tanah di perkebunan kelapa 

sawit pada lahan gambu di Kabupaten Pulang pisau menyediakan banyak 

gejala dan permasalahan diantaranya adalah kulitas tanah ditinjau dari 

keanekaragaman makroinvertebrata yang ditemukan, sehingga 

mempelajari hal ini berarti siswa dilatih untuk berinteraksi dengan alam 

sehingga memungkinkan untuk siswa mendapat pengalaman langsung, 

sehingga peneitian ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar.  

b. Kesesuaian dengan tujuan belajar: dalam melakukan penelitian ini harus 

melibatkan berbagai macam kemapuan baik dalam segi afektif, kognitif, 

maupun psikomotorik karena kegiatan penelitian meliputi aktivitas 

observasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengukur, 
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menghitung, menyatakan hasil, dan membuat kesimpulan. Seingga 

pemanfaatan penelitian sebagai sumber belajar dapat mengembangkan 

tujuan belajar, yaitu untuk mengembangkan aspek kognitif, efektif, dan 

psikomotorik. 

c. Kejelasan sasaran: objek yang menjadi sasaran dalam penelitian ini 

merupakan makroinvertebrata tanah dan kualias tanah sebagai subjek 

penelitian 

d. Kejelasan informasi: informasi yang dapat diungkap dalam penelian ini 

berupa fakta yang dapat dikembangkan menjadi konsep, prinsip, dan 

hukum. Informasi tersebut diantaranya pengaruh pembukaan lahan kelapa 

sawit terhadap kualitas tanah dan pengaruh perubahan kualitas tanah 

terhadap keanekaragaraman makroinvertebrata tanah. Konsep yang 

diperoleh dapan digunakan untuk mengisi konsep dapa pokok bahasan 

makhluk hidup dan lingkungan setelah melalui seleksi dan suplementasi.  

e. Kejelasan pedoman ekplorasi: pengamatan terhadap keanekaragaman 

makroinvertebrata  yang digunakan sebagai bioindikator kualitas tanah 

dapat dilakukan oleh siswa SMA dengan pedoman pada petunjuk kerja 

yang telah tersedia. 

f. Kejelasan perolehan: beberapa hal yang dapat diperoleh dengan 

menggunakan indentifikasi keanekaragaman makroinverebrata tanah 

perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut di Kabupaten Pulang pisau 

sebagai sumber belajar adalah dapat mengembagkan keterampilan siswa 

melalui pengamatan, ketepatan, dan kelengkapan pengumpulan data 
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terhadap berbagai kejadian untuk kemudian menyimpulkan hasil, 

pengembangan sikap teliti dan berkerja tuntas, pengembangan konsep 

mengenai pengaruh pembukaan lahan terhadap kualitas lingkungan. 

 

2.5 Hipotesis Penelitian  

2.5.1 Ada keanekaragaman jenis yang rendah pada lahan gambut di perkebunan 

kelapa sawit   

2.5.2 Ditinjau dari jumlah keanekaragaman jenis makroinvertebrata yang 

ditemukan kualitas tanah lahan gambut di perkebunan kelapa sawit relaif 

kurang baik  

2.5.3 Ada hubungan yang signifikan pada keanekaragaman makrofauna tanah  

dengan  faktor abiotik tanah (pH tanah, suhu tanah, kandungan air tanah) 

di Perkebunan kelapa sawit kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah 
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2.6 Kerangka Konseptual 

Keragka konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Kerangka konsep penelitian 
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