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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Negara Indonesia dijuluki sebagai Mega Biodiversity terbesar setelah Brazil 

dan Madagaskar. Indonesia di kalangan dunia diperkirakan memiliki keberadaan 

spesies 25%. Jumlah keanekaragaman hayati Indonesia kurang lebih 325.350 jenis 

dari flora dan fauna (Nurrohman, Rahardjanto, & Wahyuni, 2015). Keseluruhan 

kehidupan organisme dalam suatu daerah tertentu disebut dengan keanekaragaman 

hayati (Nurrohman et al., 2015).  

 Keanekaragaman tanah yaitu keanekaragaman yang memiliki peran penting 

guna menjaga dan menyeimbangkan fungsi tanah untuk mempertahankan 

kehidupan didalamnya. Terbatasnya pemahaman mengenai keanekaragaman baik 

dari segi taksonomi dan ekologi menjadi dasar bahwa perlu untuk dikaji serta 

dilestarikan (Sugiyarto, 2000). Penelitian mengenai keanekaragaman makrofauna 

tanah dapat digunakan tambahan informasi sehingga pemahaman keanekaragaman 

tanah tidak terbatas. 

 Keanekaragaman pada suatu habitat dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

mengkaji kondisi yang ada di sekitarnya. Menurut Sandjaya (2008), makrofauna 

tanah merupakan salah hewan tanah yang dapat digunakan sebagai salah satu 

indikator kualitas hutan, terutama indikator tanahnya, maksudnya yaitu makrofauna 

tanah dapat dijadikan sebagai bioindikator kesuburan tanah. Makrofauna tanah 

dapat dijadikan bioindikator dilihat dari jumlahnya yang relatif melimpah, 

kehadirannya dalam tanah dapat merombak bahan-bahan organik menjadi lebih 
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sederhana, karena bahan organik tersebut sebagai sumber makanannya. Bahan 

organik yang terurai di tanah dapat mempengaruhi kondisi tanah tersebut.  

 Semakin banyak bahan organik diuraikan oleh makrofauna tanah 

menunjukkan bahwa makrofauna tanah yang berperan dalam merombak juga 

banyak, sehingga semakin banyak makrofauna tanah dapat menunjukkan bahwa 

melimpahnya keanekaragaman pada suatu struktur komunitas tanah. 

Keanekaragaman makrofauna tanah yang ada pada suatu komunitas dapat dijadikan 

acuan dalam mengkaji bioindikator kesuburan tanah. Menurut Setyono, 

Sutariningsih, & Soetarto (2008), keanekaragaman makrofauna tanah dapat 

dijadikan acuan dalam memantau bioindikator kesuburan tanah. 

 Kesuburan tanah dipengaruhi dengan adanya ketersediaan unsur hara atau 

C-Organik, hubungan ketersediaan hara berbanding lurus dengan kesuburan tanah, 

dimana apabila ketersediaan hara rendah maka kesuburan tanah juga rendah 

begitupun sebaliknya  (Hanafiah, 2013). Menurut Supriyadi  (2008), kualitas tanah 

ditunjukkan berdasarkan kandungan bahan organik, kandungan bahan organik 

memiliki beberapa kategori yaitu kategori sangat rendah jika <2% dan rendah jika 

>2%, sedangkan kandungan bahan organik yang berkisar 2-10% mempunyai peran 

penting. Berdasarkan teori tersebut menunjukkan bahwa nilai C-Organik tanah 

dapat dijadikan acuan dalam menganalisis bioindikator kesuburan tanah. 

 Bioindikator memiliki peran dalam memberi petunjuk kualitas lingkungan 

atau uji kuantitatif dalam suatu penelitian. Bioindikator merupakan kelompok atau 

komunitas organisme yang saling berhubungan, keberadaannya atau perilakunya 

sangat erat berhubungan dengan kondisi lingkungan tertentu (Triadmodjo, 2008). 
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Keberadaan makrofauna tanah di hutan pinus semeru dapat dijadikan bioindikator, 

karena menjadi salah satu fauna penghuni tanah sehingga berguna sebagai 

bioindikator kesuburan tanah. Salah satu indikator kesuburan tanah yaitu dengan 

adanya makrofauna tanah.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola Hutan Pinus (Pinus 

merkussi) Semeru terkenal dengan sebutan HPS (Hutan Pinus Semeru), dapat digali 

informasi bahwa HPS merupakan tempat wisata yang telah dibuka kurang lebih 

selama dua tahun berjalan. Luas HPS yaitu 10 hektar dan yang sudah dikelola 

menjadi tempat wisata sekitar 3 hektar, sedangkan 7 hektarnya masih belum 

dikelola menjadi tempat wisata tetapi rencananya akan dikelola menjadi tempat 

wisata. HPS sebelum dikelola menjadi tempat wisata adalah hutan pinus biasa yang 

vegetasinya dipenuhi dengan rumput liar. Namun setelah dikelola menjadi tempat 

wisata rumput-rumputnya dibersihkan sehingga ada perubahan vegetasi pada 

daerah yang dijadikan tempat wisata. Hal ini mempengaruhi kondisi 

keanekaragaman makrofauna tanah akibat adanya alih fungsi lahan.  

Hasil observasi awal menginformasikan bahwa terdapat perbedaan yang 

nyata antara HPS yang sudah dikelola dan belum dikelola menjadi tempat wisata. 

HPS yang dijadikan tempat wisata tidak ada rumput liar tumbuh, adapun hanya 

sedikit, yang ada hanya daun-daun pinus dan strobillus yang berjatuhan. Tetapi 

pada HPS tempat wisata ada tanaman yang memang sengaja ditanam, sedangkan 

HPS yang belum dikelola menjadi tempat wisata, masih banyak rumput liar dapat 

tumbuh dengan lebat. 
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Berdasarkan hasil wawancara belum pernah ada penelitian di Hutan Pinus 

(Pinus merkusii) Semeru yang meneliti tentang keanekaragaman makrofauna tanah, 

sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk mengkaji keanekaragaman 

makrofauna tanah di HPS. Penelitian ini dilakukan karena terbatasnya informasi 

mengenai keberadaan makrofauna tanah maka perlu dieksplorasi. Terbatasnya 

penelitian makrofauna ini dikuatkan oleh Lavelle & Spain, (2001), walaupun 

banyak yang membahas mengenai peran makrofauna tanah, tetapi masih perlu 

perhatian khusus untuk melakukan konservasi terhadap keanekaragaman 

makrofauna tanah. 

Berbagai penelitian mengenai makrofauna tanah pernah dilakukan 

sebelumnya di berbagai habitat. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya ada 

beberapa kekurangan salah satunya ada yang tidak menghubungkan antara faktor 

abiotik dengan jumlah makrofauna tanah, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

penelitian mengenai makrofauna tanah perlu untuk diperbaiki dan penting 

dilakukan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada 

penelitian ini membahas tentang hubungan keanekaragaman makrofauna tanah 

dengan C-Organik. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Imawan (2013), adalah lokasi 

penelitian dilakukan di Hutan Pinus Semeru yang terletak di desa Sumberputih 

Kecamatan Wajak. Dinamakan Hutan Pinus Semeru karena lokasi hutan pinus yang 

berdekatan dengan Gunung Semeru. Penelitian ini dirasa penting karena kawasan 

Hutan Pinus Semeru yang luasnya ±10 hektar akan dijadikan tempat wisata, 

sedangkan yang sudah dikelola sekitar 3 hektar. Perluasaan daerah tempat wisata 
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takutnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem yang hidup didalamnya, 

sehingga dibutuhkan dalam mengkaji upaya konservasi makrofauna tanah di Hutan 

Pinus Semeru dengan kegiatan penelitian berjudul: “Keanekaragaman 

Makrofauna Tanah di Kawasan Hutan Pinus (Pinus merkusii) Semeru sebagai 

Bioindikator Kesuburan Tanah dan Sarana Edukasi Masyarakat”.  

Hasil penelitian keanekaragaman makrofauna tanah sebagai bioindikator 

kesuburan tanah disajikan dalam bentuk poster, karena dengan adanya poster dapat 

meningkatkan pengetahuan. Haparannya dengan adanya poster dapat dimanfaatkan 

sebagai informasi dan pengetahuan baru bagi masyarakat pengelola tempat wisata 

sehingga bijak dalam mengelolanya dengan memperhatikan organisme yang hidup 

di dalamnya dan dapat menjaga stabilitas ekosistem di HPS. Selain itu supaya 

poster tersebut juga dapat dijadikan sebagai sumber belajar bagi guru sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berikut rumusan masalah yang didapatkan dari latar belakang 

permasalahan. 

1. Apa saja makrofauna tanah yang ditemukan di kawasan Hutan Pinus (Pinus 

merkusii) Semeru? 

2. Bagaimana tingkat keanekaragaman makrofauna tanah di kawasan Hutan Pinus 

(Pinus merkusii) Semeru? 

3. Bagaimana hubungan antara C-Organik dengan keanekaragaman makrofauna 

tanah di kawasan Hutan Pinus (Pinus merkusii) Semeru? 
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4. Bagaimana hasil penelitian ini dimanfaatkan sebagai sarana edukasi 

masyarakat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui jenis makrofauna tanah yang ditemukan di kawasan Hutan Pinus 

(Pinus merkusii) Semeru.  

2. Mengetahui tingkat keanekaragaman makrofauna tanah di kawasan Hutan Pinus 

(Pinus merkusii) Semeru. 

3. Menganalisis hubungan antara C-Organik dengan keanekaragaman makrofauna 

tanah di kawasan Hutan Pinus (Pinus merkusii) Semeru. 

4. Mendeskripsikan hasil penelitian keanekaragaman makrofauna tanah di 

kawasan Hutan Pinus (Pinus merkusii) Semeru yang dimanfaatkan sebagai 

bioindikator kesuburan tanah dan sarana edukasi masyarakat.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Teoritis 

Penelitian ini mampu dijadikan pengetahuan baru dibidang pengembangan ilmu 

sains khususnya biologi mengenai keanekaragaman makrofauna tanah yang ada di 

kawasan Hutan Pinus (Pinus merkusii) Semeru sebagai bioindikator kesuburan 

tanah. 

1.4.2 Secara Praktis 

1. Bagi masyarakat khususnya pengelola Hutan Pinus (Pinus merkusii) Semeru, 

dapat dijadikan acuan pengelolaan dan pengembangan daerah wisata sehingga 
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dapat menjaga dan melestarikan ekosistem yang ada didalam Hutan Pinus (Pinus 

merkusii) Semeru. 

2. Bagi peneliti lanjutan diharapkan dapat dijadikan dasar dalam melaksanakan 

penelitian dengan kajian yang serupa. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian atau batasan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya terbatas pada makrofauna tanah yang berhasil dijebak dan 

diidentifikasi selama penelitian dibawah tegakan Hutan Pinus Semeru sebelum 

dijadikan tempat wisata dan sesudah dijadikan tempat wisata. 

2. Parameter kesuburan tanah ditentukan berdasarkan hasil uji C-organik dan 

keanekaragaman makrofauna tanah yang ditemukan pada penelitian. 

3. Masyarakat disini yaitu terbatas hanya pihak pengelola Hutan Pinus Semeru 

yang bekerjasama dengan Perhutani. Hasil penelitian ini harapannya dapat 

dijadikan edukasi bagi pihak pengelola HPS. 

4. Identifikasi makrofauna tanah hanya sampai genus berpedoman pada buku 

Borror dan Rusyana. 

5. Sarana edukasi masyarakat berupa poster, hanya sampai tahap pembuatan poster 

tidak sampai validasi media. 

1.6 Definisi Istilah 

 Berikut definisi istilah yang dijelaskan dalam penelitian ini supaya tidak ada 

kesalahan penafsiran: 
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1. Keanekaragaman merupakan seluruh cakupan sumber daya hayati terdiri dari 

flora dan fauna yang menggambarkan adaptasi ekologi, serta menggambarkan 

evolusi spesies terhadap lingkungan tertentu (Triyono, 2013). 

2. Makrofauna tanah merupakan klasifikasi hewan tanah berdasarkan ukurannya 

yaitu berukuran 2,0-20 mm. atau  10 mm. (Husamah, Rahardjanto, & Hudha, 

2017).  

3. Pinus (Pinus merkusii) termasuk suku Pinaceae, dan merupakan jenis pohon 

serba guna yang terus-menerus dikembangkan dan diperluas penanamannya 

pada masa mendatang untuk penghasil kayu, produksi getah, dan konservasi 

lahan (Rianto, 2012).  

4. Bioindikator adalah sesuatu yang saling berhubungan antara kehidupan dengan 

lingkungan yang dijadikan acuan dalam menggambarkan keadaan suatu 

kawasan (Kripa, Prasanth, Sreejesh, & Thomas, 2013). 

5. Kesuburan tanah adalah apabila tidak ada faktor pembatas dalam tanah untuk 

pertumbuhan tanaman dan ketersediaan unsur hara yang cukup dengan 

strukturnya yang gembur serta memiliki pH 6,0-6,5 (Sutedja, 2002). 

 


