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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan tentang Keanekaragaman 

 Keanekaragaman merupakan totalitas dari seluruh makhuk hidup yang ada 

pada suatu kawasan. Lingkungan memiliki peran penting dalam penganekaragaman 

karena lingkungan sangat mendukung dalam interaksi antara makhluk hidup dan 

makhluk tak hidup. Jumlah keanekaragaman yang bermacam-macam mulai dari 

flora dan fauna maka perlu untuk mengklasifikasikan ciri dari masing-masing 

makhluk hidup dan berapannya dalam suatu lingkungan (Fatmala, 2017). 

2.1.1 Keanekaragaman Hayati 

 Keanekaragaman hayati adalah suatu istilah yang mencakup semua bentuk 

kehidupan yang mencakup gen, spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme 

serta ekosistem dan proses-proses ekologi. Keragaman hayati mencakup interaksi 

berbagai bentuk kehidupan dengan lingkungannya, sehingga bumi dapat menjadi 

tempat layak huni dan mampu menyediakan jumlah besar barang dan jasa bagi 

kesejahteraan kehidupan manusia. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki 

keragaman hayati tinggi, termasuk keanekaragaman plasma nutfah atau 

sumberdaya genetik pada taraf dalam spesies (Sutoyo, 2010). 

2.1.2 Keanekaragaman Jenis 

 Muryanto (2009), menyatakan bahwa keanekaragaman jenis merupakan 

organisme yang menempati suatu ekosistem, baik itu di ekosistem terrestrial 

maupun di ekosistem aquatik. Berbeda dengan pendapat Darmawan (2006), bahwa 
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keragaman jenis tidak hanya dimaksudkan sebagai kekayaan atau banyaknya jenis, 

tetapi juga kemerataan (evenness) dari kelimpahan individu tiap jenis. Menurut 

Ardhana (2012), keanekaragaman jenis merupakan ciri dari suatu tingkatan 

ekosistem atau komunitas. Keanekaragaman jenis berperan dalam pembuatan 

pedoman untuk mengukur stabilitas suatu komunitas. 

 Keanekaragaman jenis berbanding lurus dengan jumlah spesies dalam suatu 

komunitas, dimana apabila keanekaragaman tinggi maka spesies dan kelimpahan 

juga tinggi begitupun sebaliknya. Contoh pada suatu lingkungan terdapat tiga jenis 

ular dan satu jenis kelinci, sehingga secara keanekaragaman dianggap lebih 

beranekaragam dari pada denga lingkungan yang lain yang hanya terdapat empat 

jenis burung. Begitu pula dengan hewan tanah seperti makrofauna tanah, jika pada 

suatu tempat ditemukan lima jenis makrofauana tanah seperti cacing, siput dan tiga 

jenis semut hal ini dianggap lebih beranekaragam dari pada lokasi lain yang hanya 

mempunyai lima jenis makrofauna tanah seperti cacing tanah saja. 

2.1.4 Keanekaragaman Ekosistem 

 Keanekaragaman ekosistem diartikan sebagai variasi ekosistem pada 

biosfer, yaitu keanekaragaman ekosistem tergantung dari faktor abiotik (fisika dan 

kimiawi) keanekaragaman spesies, interaksi antar spesies dan interaksi spesies 

dengan lingkungannya (Leksono, 2011). Suheriyanto (2008), menyatakan bahwa 

ekosistem atau sistem ekologi merupakan kesatuan dari seluruh organisme di suatu 

daerah, dimana organisme tersebut saling berinteraksi dengan lingkungannya. 

Ekosistem yang kompleks akan mempunyai keanekaragaman spesies yang lebih 
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tinggi karena didalamnya terdapat sumber makanan bagi organisme yang hidup 

didalamnya. 

2.2 Makrofauna Tanah 

Makrofauna tanah merupakan keanekaragaman hewan tanh yang memilik 

peran dalam memperbaiki sifat fisik, kimiawi, dan biologi melalui suatu proses 

imobilisasi dan humifikasi. Makrofauna tanah memperbaiki sifat tanah melalui 

proses dekomposisi bahan organik Peritika (2010). Makrofauna tanah merupakan 

klasifikasi hewan berdasarkan ukuran tubuhnya. Menurut Lavelle & Spain, (2001), 

makrofauna memiliki ukuran 2,0-20 mm. Menurut (Wallwork, 1970; Wild, 1993)  

menjelaskan bahwa makrofauna berukuran >10 mm. 

 Keanekaragaman makrofauna tanah merupakan semua spesies yang hidup 

di habitat tanah yang berukuran 2,0-20 mm / >10 mm. Tanah merupakan 

lingkungan atau tempat hidup bagi hewan makrofauna. Keanekaragaman 

makrofauna tanah dapat dilihat dari struktur komunitas hewan tanahnya, yaitu ada 

parameter untuk struktur komunitas diantaranya keanekaragaman jenis makrofauna 

tanah, kemerataan makrofauna tanah, kelimpahan relatif, kesamaan komunitas, 

dominansi, dan pola distribusi. Hasil dari pengukuran parameter struktur komunitas 

tersebut dapat untuk mengetahui keanekaragaman makrofauna tanah. Menurut 

Peritika (2010), keanekaragaman makrofauna tanah dikatakan tinggi apabila nilai 

indeks diversitas Simpsons berada di atas 0,50. Semakin tinggi keanekaragaman 

makrofauna tanah pada suatu tempat, maka semakin stabil ekosistem di tempat 

tersebut.  
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Makrofauna tanah dapat dijadikan sebagai hewan tanah yang digunakan 

sebagai bioindikator kesuburan tanah (Husamah et al., 2017). Jadi peranan 

makrofauna tanah salah satunya sebagai bioindikator kesuburan tanah dengan 

adanya hasil keanekaragaman pada suatu habitat. Makrofauna tanah dikatakan 

sebagai bioindikator kesuburan tanah karena makrofauna tanah dapat 

menghancurkan bahan-bahan organik menjadi lebih sederhana. 

2.2.1 Klasifikasi Makrofauna Tanah 

 Klasifikasi kelompok makrofauna tanah antara lain phylum Annelida, 

Mollusca, Arthropoda, dan vertebrata kecil. Hewan yang mendominasi hidup di 

tanah yaitu Arthropoda, seperti Insecta, Arachnida, Diplopoda, dan Chilopoda. 

Selain phylum arthropoda ada dari phylum annelida yang sering ditemukan di tanah 

yaitu cacing tanah. cacing tanah memiliki peran sangat penting sebagai “ecosystem 

engineer”, selain kelompok hewan diatas juga terdapat hewan tanah yang menonjol 

seperti semut, rayap, amphipoda, isopoda, centipoda, millipoda, insekta stadium 

larva maupun dewasa, siput dan keong (Husamah et al., 2017). Berikut diuraikan 

phylum-phylum yang termasuk kelompok pada makrofauna tanah. 

2.2.1.1 Phylum Annelida 

Phylum annelida atau cacing beruas terdiri dari tiga kelas yaitu, kelas 

Oligochaeta atau kelompok cacing tanah, kelas Hirudinae atau kelompok lintah, 

dan kelas Polychaeta. Habitat kelas oligochaeta dan hirudinae hidup di darat dan air 

tawar, sedangkan kelas Polychaeta terutama hidup di laut. Ciri khusus dari phylum 

annelida yaitu tubuh simetris bilateral, tubuh memanjang dan bersegmen, terdapat 

setae pada setiap segmen tubuhnya, tubuh terlapisi lapisan kutikula, berongga 
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(coelom), terdapat 2 lapisan otot yaitu otot sirkuler dan longitudinal, pencernaan 

makanan lengkap mulai dari mulut sampai anus, system sirkulasi peredaran darah 

tertutup, darah berhemoglobin, respirasi menggunakan kulit dan gills, ekskresi 

menggunakan nephridia yang terdapat satu tiap segment tubuh, sistem reproduksi 

hermaprodit (Yusron, 1985). Kelompok phylum annelida yang termasuk 

makrofauna tanah adalah kelas oligochaete salah satunya cacing tanah. 

 Cacing tanah merupakan kelompok hewan yang masuk golongan tingkat 

rendah, tidak memiliki tulang belakang (invertebrata). Menurut (Brata, 2008), 

cacing tanah sebagai salah satu hewan yang menyumbang biomassa dan jasa 

penghasil pupuk organik dari casting. Menurut Nilawati, Dahelmi, & Nurdin, 

(2014) cacing tanah termasuk kedalam kelas oligochaeta, oligochaeta terdiri atas 

dua sub ordo yaitu Archioligochaeta yang memiliki jumlah seta tidak sama setiap 

segmen, saluran jantan membuka pada satu segmen eksterior. Sub ordo 

Neooligochaeta (seta lumbricin atau perichaetin, lubang jantan tidak teratur pada 

segmen belakang saluran).  

Populasi cacing tanah dilihat dari ketersediaan faktor fisik-kimia tanah dan 

sumber makanan (Husamah et al., 2017). Peranan phylum annelida pada kelompok 

makrofauna tanah yaitu dilakukan oleh kelas oligochaeta yaitu cacing tanah, 

sehingga cacing tanah merupakan salah satu fauna tanah yang memiliki peran 

penting dalam organisme tanah yaitu membantu proses penguraian bahan organik. 
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Gambar 2.1 Hewan Annelida penghuni tanah (Lumbricus terrestris)      

Sumber: (Rusyana, 2013) 

 

2.2.1.2 Phylum Mollusca 

Mollusca adalah salah satu hewan invertebrata yang habitatnya sangat luas, 

karena diperkirakan lebih dari 40.000 jenis (spesies) ini hidup di air tawar, air laut, 

dan di darat. Secara umum, phylum Mollusca memiliki karakteristik, diantaranya 

tubuhnya simetris bilateral, tertutupi oleh mantel dan tidak terdapat segmentasi, 

saluran pencernaan lengkap, pernapasan umumnya menggunakan insang, dan hidup 

di laut, air tawar, dan di darat. Mollusca terdiri dari tiga kelas yaitu gastropoda, 

pelecypoda, dan cephalopoda. Gastropoda adalah mollusca yang berjalan 

menggunakan kaki perut dan hidup di darat, Pelecypoda adalah mollusca yang 

berjalan dengan kaki pipih, memiliki cangkok, dan insang berlapis-lapis, dan 

Cephalopoda adalah mollusca yang kakinya berada di kepala (Huda, 2002). 

Berdasarkan penjelasan diatas mollusca yang termasuk kelompok 

makrofauna tanah yaitu dari kelas gastropoda karena hidupnya di darat. 

Karakteristik dari gastropoda yaitu memiliki tubuh yang terdiri atas kepala, leher, 

kaki, punuk dan viseral. Selain itu mempunyai satu atau dua pasang tentakel dan 
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mata di daerah kepala, serta memiliki cangkok berbentuk spiral yang berfungsi 

melindungi alat-alat viseral yang terdiri atas: alat pencernaan, alat sirkulasi, alat 

respirasi, dan alat reproduksi. Salah satu contoh hewan yang representatif dalam 

kelas ini yaitu Acantina fulica (bekicot). Menurut Handayanto & Hairiah (2007), 

meskipun jumlah mollusca atau gastropoda sangat kecil di dalam tanah, mollusca 

ini mempunyai peranan penting dalam bidang pertanian dan ekologi karena 

mollusca dapat meningkatkan intensitas aktivitas herbivora. 

  
Gambar 2.2 Hewan Mollusca penghuni tanah (Achantina fulica) 

Sumber:(Dokumen Individu) 

2.2.1.3 Phylum Arthropoda 

 Hewan-hewan yang tercakup dalam Arthropoda memiliki anggota badan 

atau ekstremitas yang bersendi-sendi, berdasarkan hal inilah pemberian nama 

phylum tersebut (arthes: bersendi-sendi, podes: kaki). Jumlah spesies yang terdapat 

dalam phylum ini adalah paling besar dibandingkan dengan phyla yang lain, kurang 

lebih ada 750.000 dari 1.000.000 spesies hewan yang telah diketahui. Karakteristik 

hewan ini diantaranya (1) tubuhnya simetris bilateral dapat dibedakan bagian 

kepala, dada, dan perut; (2) mempunyai eksoskeleton dari bahan kitin; (3) sistem 

syaraf tangga tali; (4) terdapat coelom yang mereduksi; dan (5) habitatnya hidup 

bebas, parasit, di dalam air dan tanah (Huda, 2002). 
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 Secara umum arthropoda terbagi atas 5 kelas yaitu kelas Arachnoidea, 

Insecta, Chilopoda, Diplopoda dan Crustacea. Berikut diuraikan karakteristik dari 

masing-masing kelas. 

1. Kelas Arachnoidea 

Arachnoidea berasal dari Bahasa Yunani dari kata, arachno=laba-laba, 

jadi kelas ini masuk kelompok laba-laba tetapi ada juga yang diluar laba-laba. 

Memiliki ukuran tubuh dari 0,5 mm samapai 9 mm. Habitatnya di darat hidup 

bebas maupun sebagai parasit. Arachnoidea dibagi menjadi tiga ordo yaitu 

Scorpionida, Arachnida, dan Acarina. Karakteristiknya tubuh terdiri dari dua 

bagian , yaitu sefalotoraks (kepala-dada) terdapat pada bagian anterior dan 

abdoimen di bagain posterior. Sefalotoraks mempunyai sepasang kalisera (alat 

sengat), sepasang pedipalpus, serta enam pasang kaki untuk berjalan (Fatmala, 

2017). 

 
Gambar 2.3 Hewan Arachnoidea (Laba-laba) 

Sumber:(Suyantoro, 2010) 

2. Kelas Insecta 

Insecta berasal dari Bahasa latin yang berarti serangga. Karakteristiknya 

yaitu memliki tubuh yang terdiri dari dari kepala, dada, dan perut. Kepala 

memiliki sepasang antenna dan pada bagian dada terdapat tiga pasang kaki. 
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Insecta merupakan hewan dengan jumlah paling banyak pada phylum 

arthropoda. Habitatnya pada semua tempat termasuk di darat dan air   (Rusyana, 

2011). Insekta dibedakan menjadi dua sub-kelas berdasarkan sayapnya:  

a. Apterigota (tidak bersayap), primitif, tidak bermetamorfosa, pada abdomen 

terdapat appendage sebelah ventral. Apterigota dibedakan menjadi beberapa 

ordo, yaitu:  

1) Protura 

Protura merupakan serangga kecil yang memiliki panjang tubuh kurang dari 1,5 

mm, memiliki warna keputih-putihan. Memiliki abdomen yang terdiri dari 12 

ruas pada hewan dewasa. Kepalanya berbentuk kerucut, dan tidak memiliki mata 

serta antena. Alat mulutnya merupakan tipe menghisap dan alat mulut tersebut 

dapat ditarik masuk ke dalam kepala. Sepasang kaki depan dari kepala posisinya 

seperti antena dan berfungsi sebagai alat peraba. Habitatnya hidup di bawah 

permukaan tanah daerah lembab ataupun di humus (daun busuk), di reruntuhan 

puing-puing. Contohnya Acerentulus barberi-barberi (Christina Lilies, 1991).  

 
Gambar 2.4 Acerentulus barberi-barberi 

Sumber: (Christina Lilies, 1991) 
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2) Diplura  

Diplura merupakan insekta yang memiliki karakteristik yaitu tubuhnya 

memanjang, oval serta memiliki warna yang pucat, memiliki antenna yang 

panjang dengan banyak ruas. Memiliki abdomen yang terdiri atas 11 ruas. 

Memiliki sersi memanjang seperti antenna atau garpu yang kokoh. Habitatnya 

di tumpukan jerami, tanah atau di bawah kulit kayu, batu serta lingkungan yang 

lembab. Contohnya yaitu Campodea folsomi (Christina Lilies, 1991). 

 
Gambar 2.5 Campodea folsomi 

Sumber: (Christina Lilies, 1991) 

3) Thysanura  

Thysanura berasal dari Bahasa Yunani: thysan=bulu dan ura=ekor. Ordo ini 

mempunyai ekor yang berbulu, tubuhnya pipih, panjang, tertutup sisik dan tidak 

bersayap. Antenna terdiri atas 11 ruas, ujung abdomen (perut) belakang 

mempunyai 3 ekor yang ramping, tipe alat mulut untuk mengunyah. Ordo ini 

biasanya dapat kita temukan di barang-barang bekas, di dedaunan yang mulai 

membusuk, buku, pakaian, kertas, di baah kayu dan batu serta lingkungan yang 

gelap dan lembab. Hewan ini berperan sebagai hama di dalam rumah, seperti 

merusak buku-buku yang mengakibatkan buku rapuh dan berbau, ada juga yang 
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merusak bahan makanan simpanan. Contoh dari ordo ini yaitu kutu buku 

(Lepisma saccharina) (Christina Lilies, 1991). 

 
Gambar 2.6 Lepisma saccharina 

Sumber: (Christina Lilies, 1991) 

4) Collembola  

Collembola berasal dari kata coll yang berarti lem dan embolla yang berarti mur 

atau pasak. Cirinya ruas tubuh nampak mampat dan berlekatan satu dengan yang 

lain. Tubuhnya kecil, umumnya berwarna hitam, tidak bersayap dan antenna 

terdiri atas 4 ruas. Nama umum Collembola adalah ekor pegas, dimana furcular 

memiliki fungsi untuk melompat. Hewan ini sering dijumpai di tanah, serasah 

daun, dibawah kulit kayu, tempat-tempat lembab, sepanjang pantai, beberapa 

spesies terdapat pada tumbuh-tumbuhan, sarang rayap atau gua-gua. Hewan ini 

mempunyai arti penting pada bahan-bahan yang membusuk (bangkai), jarang 

yang bertindak sebagai hama, karena hewan ini memakan tumbuh-tumbuhan 

busuk, jamur, bakteri, tepung sari. Contoh dari ordo ini Isotomurus tricolor 

(Christina Lilies, 1991). 
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Gambar 2.7 Isotomurus tricolor 

Sumber: (Christina Lilies, 1991) 

1) Orthoptera  

Karakteristiknya yaitu memiliki ukuran tubuh relatif besar, secara umum 

memiliki sayap depan yang mempunyai sifat liat dan disebut juga tegmina, sayap 

belakang tipis berupa selaput. Memiliki kaki belakang yang panjang dan kuat 

dipakai untk meloncat (Rusyana, 2011). Contohnya ordo orthoptera kecoa, 

jangkrik dan gasir. 

 
Gambar 2.8 Ordo Orthoptera 

Sumber: (Christina Lilies, 1991) 
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3. Kelas Chilopoda 

 Karakteristiknya yaitu memiliki tubuh yang pipih serta bersegmen, 

jumlah segmen disesuaikan dengan jenis spesiesnya berkisar antara 15-17 

segmen. Memiliki cakar yang terletak di belakang kepala, berfungsi untuk 

membunuh karena beracun (Rusyana, 2011). Contohnya ordo ini kelabang 

(Lithobius forficatus). 

 
Gambar 2.9 Lithobius forficatus 

Sumber: (Rusyana, 2013) 

4. Kelas Diplopoda 

Karakteristiknya yaitu memiliki tubuh bulat panjang terdiri dari 25-100 

segmen, setiap segmen memiliki sepasang kaki. Memiliki sepasang antenna 

pendek yang terdapat di kepala. Habitat di tempat gelap dan lembab serta 

mkanannya tumbuhan yang telah membusuk terkadang juga yang masih hidup 

(Rusyana, 2011). Salah contoh dari kelas diplopoda yaitu Julus virgatus. 

 
Gambar 2.10 Julus virgatus 

Sumber : (Rusyana, 2013) 
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5. Kelas Crustacea  

Crustacea berasal dari Bahasa latin crusta yang artinya kulit. 

Karakteristiknya yaitu memiliki tubuh yang terbagi kepala (cepalo), dada 

(thorax), serta perut (abdomen) atau kadang-kadang kepala dan dada bersatu 

membentuk cephalothorax. Kepala biasanya terdiri dari empat segmen yang 

bersatu, pada bagian kepala itu terdapat 2 pasang antena, satu pasang mandibula 

(rahang pertama) dan 2 pasang maxilla (rahang kedua). Bagian dada 

mempunyai embelan dengan jumlah berbeda-beda diantaranya ada yang 

berfungsi sebagai alat gerak. Segmen bagian perut umumnya sempit dan lebih 

mudah digerakkan dibandingkan dengan bagian kepala dan dada. Bagian 

perutnya mempunyai embelan yang didalam ukurannya mengalami 

pengurangan. Udang, lobster, dan kepiting adalah contoh kelompok ini. 

Umumnya hewan Crustacea merupakan hewan akuatik, meskipun ada yang 

hidup di darat dan bukan penghuni hewan tanah (Fatmala, 2017).  

2.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Keanekaragaman Makrofauna Tanah 

 Faktor lingkungan yang mempengaruhi keanekaragaman makrofauna tanah 

dibagi menjadi dua yaitu faktor biotik dan abiotik. 

1. Faktor Biotik 

 Menurut Ummi (2007), menyatakan bahwa keberadaan suatu organisme 

tanah atau fauna tanah pada sebuah ekosistem berpengaruh terhadap 

keanekaragaman didalamnya. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi 

keberadaan fauna tanah dalam ekosistem sebagai berikut: 
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a. Pertumbuhan Populasi 

Pertumbuhan populasi disebabkan faktor bertambah dan berkurangnya 

jumlah anggota populasi, yaitu angka kelahiran dan kematian (Ummi, 2007). 

Jadi dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan 

jumlah suatu populasi disebut dengan pertumbuhan populasi. 

b. Interaksi Antar Spesies 

 Interaksi antar spesies yang terjadi dalam suatu komunitas bisa berupa 

predasi, parasitisme, kompetisi, dan penyakit (N. M. Suin, 2012). Menurut 

Hasyim (2009), menyatakan bahwa kompetisi atau persaingan terhadap berbagai 

sumber tak akan terjadi apabila sumber-sumber tersebut persediannya cukup 

untuk seluruh spesies. Interaksi yang bersifat kompetisi biasanya melibatkan 

ruangan, pakan, unsur hara dan sinar matahari. Kompetisi ini dapat terjadi antar 

jenis atau spesies, persaingan antar jenis dapat berakibat dalam penyesuaian 

keseimbangan dua jenis atau berakibat pergantian populasi jenis satu dengan 

lainnya yang memaksa satu jenis lainnya untuk menempati tempat lain dan 

menggunakan sumber lain, jika terjadi secara terus-menerus maka suatu saat 

salah satu jenis fauna tanah akan habis. Apabila spesies dalam suatu komunitas 

berkurang maka dapat mengurangi indeks keanekaragamannya. 

2. Faktor Abiotik 

 Faktor lingkungan abiotik yang digunakan untuk mengetahui kondisi 

kesuburan tanah yaitu sifat fisika dan kimia. Faktor fisika dan kimia sebagai 

indikator kesuburan tanah diukur beserta metodenya. Faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap makrofauna tanah adalah sebagai berikut. 
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a) Suhu Tanah 

Suhu tanah memiliki pengaruh dalam kehidupan suatu organisme, karena 

ada beberapa yang memiliki kisaran suhu tertentu  (Hardjowigeno, 2007). Suhu 

tanah adalah faktor fisika tanah yang berperan dalam menentukan kehadiran dan 

kepadatan organisme sehingga memberikan pengaruh terhadap tingkat 

dekomposisi bahan organik tanah (Ariani, 2009). 

Suhu tanah lebih rendah mengalami fluktuasi daripada suhu udara. 

Fluktuasi suhu tanah lapisan atas terjadi dalam waktu satu hari satu malam 

tergantung musim, cuaca, topografi dan keadaan tanah. Aktivitas mikrobial 

tanah dipengaruhi oleh suhu tanah. Kisaran 100C aktivitasnya sangat terbatas, 

kisaran 18-300C menguntungkan aktivitas biota tanah, nitrifikasi terjadi pada 

maksimal pada kisaran 300C (Hanafiah, 2013). Prosedur dalam mengukur suhu 

tanah yaitu menancapkan thermometer ke dalam tanah sesuai dengan batas 

maksimum dari thermometer tanah, jika menggunakan soil thermometer yang 

mempunyai pembungkus metal, prosedurnya langsung menancapkan ke dalam 

tanah sampai tanda batas, ditunggu beberapa detik sampai suhunya konstan 

(Anwar, 2007). 

b) Kelembaban Tanah 

Kadar kelembaban tanah mempengaruhi status keanekaragaman hewan. 

Kelembaban tanah merupakan salah satu faktor kunci dan parameter dalam 

proses biologi, kimia, serta hidrologi, dikarenakan mempengaruhi ketersediaan 

air. Kelembaban tanah yaitu partikel air yang dapat tertahan di ruang antara 

partikel tanah. Populasi hewan tanah dipengaruhi oleh kelembaban tanah. 
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kelembaban tanah berbanding lurus dengan ketersediaan bahan organic sehingga 

juga mempengaruhi keberadaan fauna permukaan tanah (Husamah et al., 2017).  

Menurut Sukarsono (2012), masalah yang hadapi hewan daratan mengenai 

kelembaban yaitu pada keadaan kering (kelembaban rendah) terutama bila suhu 

tinggi, ialah mengurangi kehilangan air (penguapan) dari tubuhnya. Caranya 

mengatasi keadaan ini dilakukan hewan dalam bentuk bermacam-macam, 

diantaranya ialah dengan estivasi (tidur musim kering), hal ini dilakukan karena 

pada kondisi demikian laju metabolisme hewan menjadi sangat tereduksi. 

Disamping itu, tubuhnya yang inaktif mendapat perlindungan tambahan dari 

struktur-struktur tubuh yang khusus. 

c) Keasaman (pH) Tanah 

pH yaitu derajat keasaman yang memiliki rentan nilai pada skala 0-14, 

kisaran 0-6 menunjukkan suatu tanah berada pada kondisi asam karena banyak 

mengandung ion H+, nilai 7 menunjukkan kondisi tanah yang netral, sedangkan 

kisaran 8-14 menunjukkan suatu tanah berada pada kondisi basa karena banyak 

mengandung ion OH-. pH memiliki peran penting dalam menentukan kehidupan 

hewan tanah karena hewan tanah memiliki batas toleransi yang bervariasi. 

Berdasarkan batas toleransi terhadap pH, hewan tanah dibagi menjadi tiga 

golongan yaitu golongan asidofil merupakan hewan tanah yang hidup pada 

kondisi tanah asam, golongan kalsinofil merupakan golongan hewan yang hidup 

pada kondisi tanah basa, dan golongan netrofil atau indifferen merupakan 

golongan hewan yang dapat hidup pada kondisi asam dan basa. Pengukuran 

derajat keasaman tanah (pH) menggunakan calorimeter dan pH meter (Husamah 
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et al., 2017). Menurut Nurrohman et al., (2015), fauna tanah sebagian besar 

menyukai hidup dalam pH kisaran 6-7, disebabkan pada nilai tersebut unsur 

haranya melimpah. 

d) Bahan Organik (C-Organik) 

Bahan organik adalah bagian dari tanah yang merupakan suatu sistem 

kompleks dan dinamis, yang bersumber dari sisa tanaman dan atau binatang 

yang terdapat di dalam tanah yang terus menerus mengalami perubahan bentuk, 

karena dipengaruhi oleh faktor biologi, fisika, dan kimia. Bahan organik tanah 

meliputi bahan organik stabil atau biasa disebut humus, bahan organik terlarut 

dalam air, biomassa mikroorganisme dan semua jenis organik ringan. Bahan 

organik tanah berpengaruh terhadap status sifat-sifat tanah, secara fisika, kimia, 

maupun biologi (Suryani, 2007).  

Bahan organik tanah secara umum bersumber dari jaringan tumbuhan yang 

sudah mati. Keseluruhan dari bagian tumbuhan merupakan penyumbang 

sejumlah bahan organik. Bahan-bahan ini selanjutnya mengalami dekomposisi 

dan terangkut ke lapisan yang lebih dalam dari tanah. Tumbuhan merupakan 

penyumbang bahan organik nomor satu, kemudian hewan merupakan 

penyumbang bahan organik nomor dua. Hewan tanah memanfaatkan bahan 

organik sebagai sumber energi dan bila hewan mati maka tubuhnya merupakan 

sumber bahan organik baru. Bahan organik tanah juga memberikan warna pada 

tanah, mengurangi plastisitas, dan kohesi tanah.  Bahan organik tanah memiliki 

sifat kimia yang berperan dalam meningkatkan KTK tanah, meningkatkan daya 

sangga tanah, sebagai unsur hara tanaman terutama N, P, S dan unsur mikro, 
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mampu mengikat atau menetralkan senyawa atau unsur yang beracun, 

membentuk dan melarutkan hara dari mineral-mineral tanah sehingga tersedia 

bagi tanaman (Husamah, Rahardjanto, & Hudha, 2017). 

Proses dekomposisi bahan organik di dalam tanah memiliki beberapa 

tahapan proses. Tahapan pertama adalah tahap penghancuran bahan organik 

segar menjadi partikel yang berukuran kecil-kecil dilakukan oleh cacing tanah 

dan makrofauna yang lain. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan transformasi, 

yang mana pada tahap ini sebagian senyawa organik akan terurai dengan cepat, 

sebagian terurai dengan kecepatan sedang dan sebagian yang lain terurai secara 

lambat. Kandungan material organik tanah dapat diukur dengan menguji 

kandungan karbon (C-Organik) tanah. Pengujian kandungan C-Organik 

menggunakan metode Walkey and Black, karena merupakan metodenya 

sederhana, cepat, mudah dikerjakan dan membutuhkan sedikit peralatan  

(Husamah et al., 2017). 

2.3 Tinjauan tentang Kesuburan Tanah 

Kesuburan tanah (soil fertility) diartikan sebagai kedudukan tanah yang 

berhubungan dengan jumlah dan ketersediaan unsur hara yang diperlukan untuk 

pertumbuhan tanaman. Sedangkan produktivitas lahan merupakan daya tanah untuk 

menghasilkan tanaman atau urutan tanaman tertentu dengan sistem pengolahan 

tertentu sehingga produktivitas ditekankan pada daya tanah untuk menghasilkan 

tanaman dengan memperhitungkan faktor-faktor keliling seperti cahaya, air, udara, 

dan unsur-unsur tertentu (Kharisah, 1986). Kesuburan tanah merupakan pengaruh 

dari kombinasi tiga komponen utama yang saling berinteraksi, yaitu sifat kimia, 
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sifat fisika, dan biologi tanah. Menurut Waluyaningsih (2008), kesuburan tanah 

yang berpengaruh terhadap ekosistem sangat berhubungan dengan kualitas tanah 

terutama di daerah pertanian yang dapat digunakan sebagai indikator awal penentu 

tanah tersebut dikatakan subur. Kualitas tanah merupakan kapasitas dari suatu tanah 

dalam suatu lahan untuk mempertahankan kualitas udara dan air atau 

mempertahankan kualitas lingkungan, serta mendukung kesehatan tanaman, hewan 

dan manusia serta ekosistem alami dalam waktu yang lama. 

 Bahan organik tanah merupakan indikator dari kualitas tanah, karena 

merupakan sumber dari unsur hara. Bahan organik tanah erat kaitannya dengan 

kondisi tanah baik secara fisik, kimia dan biologis yang selanjutnya turut 

menentukan produktivitas suatu lahan. Terdapat beberapa prinsip kunci kesuburan 

biologi tanah yaitu (1) organisme tanah banyak dijumpai di tanah lapisan atas; (2) 

bahan organik tanah diperlukan untuk siklus unsur hara dan agregasi tanah; (3) 

diversitas biologi tanah maksimum tergantung pada diversitas bahan organik dan 

habitat; (4) bakteri penambat nitrogen membentuk asosiasi spesifik dengan legume 

pada kondisi tertentu; (5) nitrogen dilepaskan selama pelapukan bahan organik, 

baik didalam tanah atau didalam biomassa mikroba tanah; (6) jamur mikoriza 

arbuskular dapat meningkatkan serapan fosfor ke dalam tanaman pada tanah-tanah 

yang kekurangan fosfor; (7) bahan pembenah tanah mempengaruhi lingkungan fisik 

dan kimia organisme tanah (Handayanto & Hairiah, 2007). 

 Suin (2012), menjelaskan bahwa bahan organik tanah berbanding lurus 

dengan kepadatan populasi organisme, semkain tinggi bahan organik maka 

kepadatan populasi organisme juga semakin banyak dan beragam. Bahan organik 
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tanah yang terdiri dari macam-macam komposisi serta jenis serasah daun 

mempengaruhi jenis fauna tanah yang terdapat pada suatu kawasan, ketersediaan 

serasah juga menentukan kepadatan fauna tanah. Suriyadi (2008) dalam 

(Nurrohman, Rahardjanto, & Wahyuni, 2018), menjelaskan bahwa kandungan C-

Organik dalam tanah menunjukkan kualitas tanah, dimana kandungan bahan 

organik dikategorikan sangat rendah apabila <2%, dan rendah apabila >2%, 

kandungan bahan organik yang berkisar 2-10% memiliki peranan yang sangat 

penting. Berdasarkan teori tersebut Nurrohman et al., (2018), membagi kandungan 

C-Organik ke dalam beberapa kategori yaitu Sangat Rendah (<1%), Rendah (1-

2%), Sedang (2-3%), Tinggi (3-5%), Sangat Tinggi (>5%). 

2.4 Tinjauan tentang Hutan Pinus 

 Hutan adalah sumber daya alam yang sangat potensial dalam mendukung 

keanekaragaman flora dan fauna. Hutan pinus merupakan suatu komunitas dimana 

didalamnya terdapat populasi pohon pinus. Daerah hutan pinus tidak ada 

pertumbuhan tanaman herba disebabkan serasah daun pinus mengandung zat 

alelopati yang dapat menghambat pertumbuhan herba. Berdasarkan hasil uji 

efektivitas ekstrak daun pinus dapat menghambat perkecambahan benih 

Amaranthus viridis. Pohon Pinus (Pinus merkusii) mempunyai resin yang 

menghasilkan suatu metabolit sekunder yang memiliki sifat alelopati (Fatmala, 

2017). 

2.5 Edukasi Masyarakat 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2019), edukasi mempunyai 

makna pendidikan. Hasil penelitian akan dimanfaatkan sebagai sarana edukasi 
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masyarakat dalam bentuk poster, masyarakat yang dimaksud yaitu masyarakat 

pengelola Hutan Pinus Semeru. Menurut (Megawati, 2017), menjelaskan bahwa 

poster adalah media penyampaian pesan melalui media grafis. Media grafis 

merupakan salah satu media berbentuk visual dengan menyajikan beberapa fakta, 

ide, serta gagasan melalui sebuah kata-kata, kalimat, angka-angka, dan berbagai 

simbol atau gambar lain. Kriteria poster yang baik menurut Hess & Brooks (1998), 

yaitu sebagai berikut: 

1. Sederhana. Sederhana adalah poster yang disajikan secara ringkas tidak banyak 

tulisan dan menyajikan hal-hal penting saja sesuai dengan tujuan pembuatan 

poster.  

2. Menyajikan satu ide dan untuk mencapai suatu tujuan yang pokok. Penyajian 

suatu ide dalam poster harus memiliki tujuan yang jelas dan focus sehingga 

pesan yang ingin disampaikan dapat diterima. 

3. Berwarna. Menyajikan warna yang sesuai dengan tema sehingga menarik 

perhatian. 

4. Slogannya ringkas. Memilih kata yang tidak bertele-tele, jelas, padat, singkat 

sehingga pembaca memahami maksud yang ingin disampaikan melalui poster 

tersebut (Sulistyono, 2015). 

5. Tulisannya jelas. Menurut Sudjana harus memilih kata yang persuasif, 

komunikatif dalam bentuk yang sederhana (Azis, 2012). Tulisan yang disajikan 

harus menyesuaikan dengan desain, foto, background, dan juga tata letaknya 

sehingga poster mudah dipahami. 
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6. Motif dan desain bervariasi. Memiliki motif dan desain bervariasi sehingga 

poster terlihat lebih menarik dan tidak monoton. 

7. Tepat guna. Dimaksudkan sasaran yang dituju dalam pembuatan poster itu yaitu 

untuk siapa poster itu ditujukan, sehingga dalam pembelajaran ditujukan sesuai 

jenjangya. 
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2.6 Kerangka Konsep 

Kerangka konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Kerangka konsep 

 

Ekosistem Hutan Pinus (Pinus merkusii) Semeru 

Abiotik Biotik  

Kimia Biologi  

Parameter Bioindikator Kesuburan 

Tanah 

Hasil Penelitian sebagai  

Edukasi Masyarakat berupa Poster  

Keanekaragaman Makrofauna Tanah 

Pertumbuhan populasi 

Interaksi antar spesies C-Organik 

Jenis makrofauna tanah 

yang hidup didalamnya 

1. Proses kimia tanah 

2. Status sifat tanah 

secara fisika, kimia, 

dan biologi 

 


