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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tingkat keanekaragaman dan kelimpahan serangga pollinator menurut 

Riyanto & Tibrani (2016) dipengaruhi oleh faktor lingkungan biotik dan abiotik 

serta  ketersediaan makanan. Perubahan kondisi lingkungan cenderung 

menyebabkan perubahan ekosistem dan juga akan berpengaruh terhadap 

keanekaragaman dan kelimpahan serangga pollinator di dalamnya. Berkurangnya 

jenis tumbuhan juga memiliki pengaruh terhadap turunnya keanekaragaman 

serangga. 

Peranan serangga pollinator sangat diperlukan pada bidang pertanian, 

salah satu kawasan yang membutuhkan serangga sebagai komponen ekosistemnya 

adalah Perkebunan Apel di Bumiaji Kota Batu. Menurut  (Atmowidi, 2008), 

serangga pollinator merupakan komponen yang penting untuk berbagai jenis 

tanaman. Serangga pollinator berperan dalam proses penyerbukan bunga dan 

menjadi kunci penting dalam perkembangbiakkan dan keberhasilan dalam produksi 

buah dan biji. Tanaman apel (Malus sylvestris Mill) merupakan salah satu tanaman 

yang membutuhkan agen untuk melakukan penyerbukan bunganya, karena apel 

tidak dapat melakukan penyerbukan sendiri (Purwantiningsih, 2014). 

 Pada saat ini peranan pollinator dalam pertanian mulai terabaikan. 

Berdasarkan wawancara dengan beberapa petani apel di perkebunan apel Bumiaji, 

sebanyak 7 dari 10 orang petani yang belum mengerti tentang peranan serangga 

  



2 
 

 
 

pollinator. Sebagian besar petani beranggapan bahwa semua serangga adalah hama 

yang merusak tanaman apel. (Abdurrahman, 2008) menyatakan bahwa keberadaan  

beberapa jenis serangga pollinator tanaman berbuah dan berbiji di Jawa berada di 

ambang krisis. Krisis serangga pollinator dapat terjadi apabila habitat alaminya 

mengalami kerusakan, cemaran-cemaran dan polusi yang semakin meningkat.  

 Purwantiningsih (2014), mengatakan bahwa kelimpahan serangga 

pollinator pada suatu ekosistem disebabkan oleh keanekaragaman dan kelimpahan 

sumber pakan. Jadi apabila di perkebunan apel memiliki tingkat keanekaragaman 

serangga yang tinggi, maka bisa jadi produktivitas apel tidak terjadi masalah. 

Faktanya berdasarkan data statistik yang di keluarkan oleh Badan Pusat Statistik 

Kota Batu menunjukan bahwa produktivitas apel dari tahun 2015-2017 terjadi 

penurunan. Produktivitas apel pada tahun 2015 sebesar 671,207 kw/tahun, 2016 

yaitu sebesar 177.109,5 kw/tahun, dan menjadi 94.814,253 kw/tahun pada tahun 

2017 (Statistik Badan Pusat, 2017). Penurunan produktivitas apel tersebut dapat 

terjadi salah satunya karena kurang maksimalnya pollinasi pada saat fase 

pembungaan. Selain itu faktor abiotik juga memiliki pengaruh terhadap 

keanekaragaman dan kelimpahan serangga pollinator seperti, kelembaban udara, 

curah hujan, penyinaran matahari, dan suhu (Saragih, A., 2008). 

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu untuk diteliti tentang  

Keanekaragaman Jenis Serangga Pollinator di Perkebunan Apel (Malus sylvestris 

Mill) Bumiaji Kota Batu. Penelitian tentang serangga pollinator sebelumnya pernah 

dilakukan oleh Abdurahman (2008), di perkebunan apel organik dan anorganik di 
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Bumiaji. Serangga yang ditemukan didominasi oleh 4 sub famili dari Apinae, 

Limentidinae, Anthocharinae, Melitaeinae. Beberapa spesies lebah madu dan kupu-

kupu juga ditemukan, bahkan spesies yang ditemukan terbanyak dari sub family 

Apinae. Hasil perhitungan indeks nilai penting bahwa perkebunan apel organik 

didominasi oleh family Apinae dengan nilai 2627 dan di lahan anorganik dengan 

nilai 1579. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa 

keanekaragaman serangga pollinator di perkebunan apel organik maupun anoranik 

dalam kategori Shanon-Winner termasuk rendah. 

Hasil dari penelitian ini kemudian akan dimanfaatkan menjadi kajian 

sumber belajar bagi peserta didik kelas X SMA/MA pada materi keanekaragaman 

hayati yang akan dirancang menjadi atlas biologi. Pemilihan jenis sumber belajar 

dalam hal ini adalah atlas biologi, karena penyajiannya menggunakan banyak 

gambar dan warna sehingga memberikan tampilan yang menarik dan dirasa sesuai 

dengan hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini akan berupa foto-foto dokumentasi 

serangga pollinator hasil identifikasi dan juga deskripsi tentang serangga pollinator 

yang ditemukan di kawasan perkebunan apel Bumiaji. Pada umumnya peserta didik 

cenderung menyukai bacaan yang menarik dengan sedikit uraian dan banyak 

gambar atau warna.   

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimanakah keanekaragaman serangga pollinator yang ditemukan di 

perkebunan apel di Bumiaji Kota Batu? 
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2. Bagaimanakah hubungan keanekargaman serangga pollinator dengan faktor 

abiotik di Perkebunan apel Bumiaji Kota Batu? 

3. Bagaiamanakah pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar atlas 

Biologi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: 

1. Mengetahui tingkat keanekaragaman serangga pollinator di perkebunan apel di 

Bumiaji Kota Batu 

2. Mengetahui hubungan keanekaragaman serangga pollinator dengan faktor 

abiotik di Perkebunan Kota Batu. 

3. Hasil penelitian dimanfaatkan menjadi sumber belajar Biologi SMA dalam 

bentuk Atlas Biologi 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan 

ilmu pengetahuan, mengenai dampak pemberian pestisida sintetis secara terus 

menerus akan merusak keseimbangan ekosistem dan mengganggu 

kelangsungan makhluk hidup di sekitarnya terutama serangga pollinator. 

2. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi ilmiah atau di 

manfaatkan sebagai dasar pijakan bagi penelitian yang lebih mendalam 

mengenai keanekaragaman serangga pollinator di perkebunan apel di Bumiaji 

kota Batu.   
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Peneliti 

 Penelitian ini diharapkan untuk memberikan informasi mengenai 

keanekaragaman serangga pollinator sebagai komponen yang menguntungkan dan 

sangat penting dalam budidaya apel di perkebunan apel Bumiaji Kota Batu. 

2. Bagi Pedidikan 

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada peserta didik tentang 

keanekaragaman serangga pollinator yang ada di perkebunan apel di Bumiaji Kota 

Batu dan mampu menerapkan ilmu Biologi pada kehidupan sehari-hari terutama 

pada materi keanekaragaman hayati kelas X. 

3. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pegetahuan petani apel terkait 

dengan seranga pollinator yang berada di perkebunan apel di Bumiaji Kota Batu 

sehingga masyarakat lebih menyadari pentingnya menjaga keberadaan serangga ini. 

1.5 Batasan Penelitian 

1. Penelitian ini dilakukan di perkebunan apel milik Pak Sadi’u di Dusun 

Wonorejo Desa Tulungrejo area Talun Kecamatan Bumiaji Kota Batu. 

2. Serangga yang diamati adalah semua serangga yang ada pada 3 stasiun 9 plot 

di perkebunan apel Dusun Wonorejo Desa Tulungrejo area Talun Kecamatan 

Bumiaji Kota Batu pada fase flowering. 
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3. Pengambilan sampel dilakukan pada musim peralihan dari musim panas 

menuju musim penghujan, bertepatan juga pada saat kebun tidak disemprot 

pestisida. 

4. Perkebunan yang digunakan termasuk dalam kategori kebun anorganik dan 

semi organik. 

5. Pengambilan sampel dilakukan pada 9 plot yang tersebar pada 3 stasiun, 

sehingga total 27 plot di perkebunan apel Bumiaji dengan menggunakan yellow 

pan trap. 

6. Penjebakan dilakukan mulai jam 6.00 untuk pemasangan yellow pan trap dan 

trap diambil pada pukul 14.00. 

7. Faktor lingkungan abiotik yang diukur dalam penelitian ini adalah kelembaban 

udara, suhu udara, intensitas cahaya dan kecepatan angin. 

8. Sumber belajar yang dikaji dalam penelitian ini adalah sumber belajar cetak 

dalam bentuk atlas. 

9. Atlas Biologi akan berisi tentang foto-foto serangga yang didapatkan dan 

deskripsi singkat serangga pollinator hasil penlitian di perkebunan apel 

Bumiaji. 

1.6 Definisi Istilah 

1. Keanekaragaman merupakan tingkatan genus yang terdapat dalam sebuah 

komunitas atau ekosistem tertetu. Keanekaragaman akan lebih mudah 

didefinisikan jika menggunakan rumus indeks keanekaragaman yang sudah 
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umum digunakan, yaitu rumus keanekaragaman Shannon-Weaner (H’) 

(Suheriyanto, 2005). 

2.  Serangga penyerbuk (pollinator) merupakan serangga yang membantu 

penyerbukan tanaman (Atmowidi, 2008). 

3. Tanaman apel merupakan kelompok tanaman yang termasuk dalam family 

Rosaceae yang merupakan tanaman buah tahunan (Abdurrahman, 2008). 

4. Sumber belajar adalah bahan yang mencakup media belajar untuk memberi 

informasi yang dapat berupa tulisan (tulisan tangan atau hasil cetak), gambar, 

foto (Yunanto, 2004). 

5. Atlas Serangga Pollinator merupakan sekumpulan gambar atau foto 

dokumentasi penelitian  yang juga dilengkapi dengan deskripsi setiap gambar 

yang dikaji didalamnya. Menurut Saputra (2013) bahwa atlas adalah kumpulan 

berbagai macam gambar yang disusun secara sistematis dalam bentuk buku.  

 


