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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

   Kopi (Coffea sp) merupakan komoditas perkebunan yang memiliki kontribusi 

yang nyata dalam perekonomian indonesia, terutama dalam menghasilkan devisa. 

Terdapat dua jenis kopi yang dikembangkan di Indonesia yaitu kopi Arabica dan 

kopi Robusta (Incamilla, Arifin, dan Nugraha, 2015). Tanaman kopi ini dapat 

tumbuh baik pada daerah yang terletak antara 200 lintang utara dan 200 lintang 

selatan. Indonesia menjadi negara yang sangat potensial untuk ditanamai tanaman 

kopi karena daerah-daerah di indonesia letak geografisnya berada pada 50 lintang 

utara sampai 100 lintang selatan (Subandi, 2011). Daerah yang menjadi komoditas 

untuk tanaman kopi adalah Kabupaten Bondowoso. Kondisi geografis yang 

dominan perbukitan menjadikan Kabupaten Bondowoso sangat potensial untuk 

menjadikan daerah tersebut sebagai penghasil kopi yang unggul. Komoditas 

tanaman kopi di Bondowoso salah satunya terdapat di kawasan Lereng Gunung Ijen 

yang terletak di Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso. Menurut Sianturi dan 

Wachjar (2016) kawasan Lereng Gunung Ijen yang terletak di Kabupaten 

Bondowoso mempunyai ketinggian 900-1500 meter di atas permukaan laut dan 

mempunyai topografi lahan bergelombang sampai dengan berbukit. Berdasarkan 

data tersebut memungkinkan untuk menjadikan kabupaten Bondowoso sebagai 

daerah komoditas penghasil kopi yang unggul.  

  Luas perkebunan kopi yang terdapat di Kabupaten Bondowoso data pada tahun 

2016 sebesar 1.353.476,00 (Pertanian, 2017). Bertambahnya permintaan pasar 

global yang terus meningkat menyebabkan komoditas perkebunan kopi tidak 
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mampu memenuhi produksi kopi untuk memenuhi kebutuhan pasar, karena 

keterbatasan lahan perkebunan, sehingga munculkan sistem agroforestri berbasis 

tanaman kopi yang menyandingkan pohon-pohon hutan dengan tanaman kopi. 

Agroforestri merupakan sistem penggunaan lahan yang memadukan tanaman 

pertanian dengan tanaman kehutanan (Martini, Riyandoko, dan Roshetko, 2017). 

Adanya sistem agroforestri tersebut akan menjadi solusi yang tepat, karena tetap 

menjaga kawasan hutan dan tidak memerlukan lahan baru untuk dijadikan sebagai 

lahan perkebunan. Untuk menghasilkan komoditas kopi yang unggul tentunya 

harus memperhatikan lingkungan yang akan menjadi tempat untuk ditanami. Salah 

satu faktor yang harus diperhatikan yaitu tingkat kesuburan tanah pada suatu 

kawasan, untuk mengetahui kesuburan tanah dan kesehatan tanah dapat dilakukan 

dengan menggunakan indikator suatu organisme yang menempati habitat tersebut. 

Menurut Husamah, Rahardjanto, dan Huda, (2017) salah satu faktor yang harus 

diperhatikan yaitu tingkat kesuburan tanah pada suatu kawasan. Untuk mengetahui 

kesuburan tanah dan kesehatan tanah dapat dilakukan dengan menggunakan 

indikator suatu organisme yang menempati habitat tersebut antara lain yaitu 

keberadaan fauna tanah pada suatu habitat.  

  Fauna tanah merupakan salah satu makhluk hidup yang menjadi komponen 

penting di dalam tanah. Fauna tanah memanfaatkan lingkungan tanah baik 

komponen biotik maupun abiotik sebagai habitat yang dapat mendukung aktivitas 

kehidupannya (Istiqomah, 2016). Fauna tanah dianggap sebagai mesin biologis 

bumi, karena sebagian besar terlibat dalam fungsi utama yang dilakukan oleh tanah 

dalam hal ekosistem (Breure, 2004). Keberadaan fauna tanah pada suatu habitat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat mendukung kehidupan fauna tanah 
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seperti makanan, suhu yang optimal, dan ada tidaknya musuh alami (Hermawan, 

2016). Berdasarkan ukuran tubuh fauna tanah digolongkan menjadi, makrofauna, 

mesofauna, dan mikrofauna tanah. Salah satu fauna tanah yang dapat dijadikan 

sebagai bioindikator tanah yaitu makrofauna tanah.  

  Keberadaan makrofauna tanah mempunyai peranan penting pada suatu habitat, 

diantaranya menjaga kesuburan tanah melalui proses perombakan bahan organik, 

peningkatan aerasi tanah dan ditribusi zat hara (Wibowo & Slamet, 2017), 

membantu meningkatkan heterogenitas dalam tanah dan menjaga ketahanan 

ekositem tanah (Brown et al, 2001), dan mempunyai peranan dalam memperbaiki 

sifat-sifat fungsional tanah (Nusroh, 2007). Wulandari et al, (2007) menambahkan 

bahwa makrofauna memiliki peranan aktif dalam menguraikan bahan organik tanah 

dapat mempertahankan dan mengembalikan produktivitas tanah dengan dukungan 

faktor lingkungan disekitarnya. Pada setiap habitat memiliki tingkat kelimpahan 

dan keanekaragaman makrofauna tanah yang berbeda.  

 Kelimpahan adalah jumlah total fauna tanah yang ditemukan pada suatu habitat 

dan keanekaragaman adalah variabilitas jenis fauna tanah. Kelimpahan dan 

keanekaragaman fauna tanah dapat berbeda pada tegakan tanaman yang berbeda 

(Istiqomah, 2016). Kelimpahan dan keragaman hewan tanah berkaitan erat dengan 

bahan organik tanaman yang terdapat pada tanah (Husamah et al., 2017; Wulandari 

et al., 2007). Bahan organik dapat berupa seresah-seresah yang berada di atas tanah. 

Seresah tanah mempengaruhi ketersediaan bahan dasar yang dapat dirombak oleh 

organisme tanah, perubahan kualitas seresah dapat mempengaruhi keseimbangan 

populasi organisme tanah yang berperan dalam siklus unsur hara (Qifli et al, 2014). 

Kelimpahan dan keanekaragaman hewan tanah bersifat dinamis, faktor-faktor 
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abiotik dan biotik sangat mempengaruhi terhadap kelimpahan dan keragaman 

hewan tanah, hal ini berkaitan juga dengan ekosistem penggunaan dan pengolahan 

lahan (Husamah et al., 2017).   

 Perbedaan pengelolaan dan penggunaan lahan dapat mempengaruhi populasi 

dan komposisi makrofauna tanah yang terdapat pada kawasan tersebut (Vidya et al, 

2014). Salah satu faktor yang mempengaruhi kelimpahan makrofauna tanah yaitu 

diantaranya adanya tanaman penutup. Menurut Wibowo dan Slamet (2017) faktor 

lingkungan seperti suhu tanah dan tutupan tajuk memiliki hubungan dengan 

keanekaragaman jenis makrofauna tanah, pada suhu tanah yang lebih rendah dan 

tutupan tajuk yang rapat keanekaragaman makrofauna tanah cenderung meningkat, 

serta kondisi vegetasi yang rapat dan beragam membuat keanekaragaman 

makrofauna tanah semakin tinggi.  

Berbagai penelitian tentang kelimpahan dan keanekaragaman makrofauna tanah 

pada lahan agroforestri dan lahan perkebunan dengan jenis tanaman yang sama 

sudah pernah dilakukan, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah 

(2016) meneliti mengenai kelimpahan dan keanekaragaman fauna tanah pada lahan 

hutan karet dan perkebunan karet di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. 

Berdasarkan penelitian tersebut, didapatkan perbedaan nilai kelimpahan dan 

keanekaragaman pada kedua jenis lahan tersebut. Nilai kelimpahan fauna tanah 

tertinggi ditemunkan pada lahan hutan karet, sedangkan nilai keanekaragaman 

tertinggi ditemukan pada lahan perkebunan karet, pada kedua penggunaan lahan 

tersebut ditemukan total 7 kelas dan 21 ordo fauna tanah. Penelitian serupa juga 

dilakukan oleh Faoziah (2016) pada perkebunan kelapa sawit dan hutan sekunder 

di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, dari hasil penelitian tersebut didapatkan 
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kelimpahan fauna tanah tertinggi ditemukan pada lahan hutan sekunder dengan 

jumlah total fauna tanah sebanyak 21 ordo. Serta penelitian oleh Alby (2016) 

dilakukan pada tiga tegakan yang berbeda, dari hasil penelitian tersebut didapatkan 

makrofauna yang ditemukan pada tegakan Agathis, Pinus dan Puspa di Hutan 

Pendidikan Gunung Walat didominasi dari famili Formicidae sebanyak 248 

individu. Tegakan pinus merupakan tegakan dengan jumlah makrofauna terbanyak 

yaitu 377 individu. Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, 

penelitian ini dilakukan pada lahan perkebunan dan lahan agroforestri dengan jenis 

tanaman kopi karena penelitian pada kedua lahan tersebut masih sedikit dilakukan, 

sehingga perlu untuk dilakukan penelitian tentang kelimpahan dan keanekaragaman 

makrofauna tanah pada lahan perkebunan kopi dan lahan agroforestri kopi.  

Penelitian mengenai keanekaragaman makrofauna tanah di kawasan Lereng 

Gunung Ijen Kabupaten Bondowoso ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi 

atau rujukan bagi para petani kopi dalam menjaga kondisi tanah dengan 

memperhatikan keberadaan fauna tanah khususnya makrofauna tanah, sehingga 

para petani dapat mengetahui bahwa keberadaan makrofauna tanah pada lahan 

produksi khususnya tanaman kopi juga memiliki peranan penting dalam menjaga 

tingkat kesuburan tanah sehingga menjadi salah satu faktor yang dapat menunjang 

hasil produksi tanaman kopi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

pengembangan sumber belajar biologi pada materi keanekaragaman hayati bagi 

siswa SMA di kelas X. Bahan ajar yang dapat dikembangkan dari penelitian 

tersebut sifatnya lebih kontekstual tidak hanya berdasarkan teori dan konsep, tetapi 

juga berdasar fakta yang telah dibuktikan secara ilmiah. Sehingga diharapkan dapat 
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membantu siswa dalam mempelajari atau mengkaji keaneakaragaman hayati, 

khususnya pada tingkatan keanekaragaman makrofauna tanah.  

Penelitian ini dilakukan mengingat pentingnya peranan makrofauna tanah dalam 

menjaga ekosistem tanah, serta masih sedikitnya informasi terkait kelimpahan dan 

keanekaragaman makrofauna tanah pada lahan agroforestri kopi dan perkebunan 

kopi. Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk mengidentifikasi serta 

membandingkan kelimpahan dan keanekaragaman makrofauna tanah yang terdapat 

dikedua jenis lahan tersebut. Sehingga penulis mengangkat penelitian dengan judul 

“Kelimpahan dan Keanekaragaman Makrofauna Tanah Pada Lahan 

Agroforestri kopi dan Perkebunan Kopi di Kawasan Lereng Gunung Ijen 

Kabupaten Bondowoso Sebagai Sumber Belajar Biologi”  

 

1.2 Rumusan masalah  

       Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah antara lain  

     1.2.1 Apa saja jenis makrofauna tanah yang terdapat pada lahan agroforestri kopi 

dan  perkebunan kopi di Lereng Gunung Ijen Kabupaten Bondowoso ?  

1.2.2 Bagaimana indeks kelimpahan dan keanekaragaman makrofauna tanah yang 

terdapat pada agroforestri kopi dan perkebunan kopi di Lereng Gunung Ijen 

Kabupaten Bondowoso ? 

1.2.3 Bagaimana hubungan faktor abiotik tanah dengan kelimpahan dan 

keanekaragaman makrofauna tanah pada lahan agroforestri kopi dan 

perkebunan kopi di Lereng Gunung Ijen Kabupaten Bondowoso?  

1.2.4 Bagaimana hasil dari penelitian kelimpahan dan keanekaragaman makrofauna 

tanah pada lahan agroforestri kopi dan perkebunan kopi di kawasan Lereng 
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Gunung Ijen Kabupaten Bondowoso dapat dijadikan sebagai sumber belajar 

biologi ?  

 

1.3 Tujuan penelitian  

1.3.1 Mengidentifikasi jenis-jenis makrofauna tanah yang terdapat pada lahan  

agroforestri kopi dan perkebunan kopi di Lereng Gunung Ijen Kabupaten 

Bondowoso. 

1.3.2 Menganalisis indeks kelimpahan dan keanekaragaman makrofauna tanah 

yang terdapat pada lahan agroforestri kopi dan perkebunan kopi di Lereng 

Gunung Ijen Kabupaten Bondowoso. 

1.3.3 Menganalisis hubungan faktor abiotik tanah dengan keanekaragaman 

makrofauna tanah yang terdapat pada lahan agroforestri kopi dan perkebunan 

kopi di Lereng Gunung Ijen Kabupaten Bondowoso.  

1.3.4 Mengetahui hasil penelitian tentang kelimpahan dan keanekaragaman 

makrofauna tanah pada lahan agroforestri kopi dan perkebunan kopi sebagai 

sumber belajar biologi.   

   

1.4 Manfaat penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut 

1.4.1 Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi ilmiah 

dan referensi bagi peneliti selanjutnya atau dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi 

penelitian yang berkenaan dengan makrofauna tanah khususnya pada lahan 

agroforestri kopi dan perkebunan kopi. Hal ini tentunya akan berguna untuk 
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pengembangan ilmu pengetahuan baik bagi kalangan akademisi maupun 

masyarakat umum.  

 

1.4.2 Secara Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan terkait kehidupan 

makrofauna tanah, serta dapat membantu para petani kopi dalam menentukan 

kualitas tanah, karena tanah yang baik untuk lahan perkebunan adalah tanah yang 

banyak mengandung unsur hara yang dapat dilihat dari keberadaan makrofauna 

tanah. Sehingga dapat memberikan informasi atau masukan kepada petani kopi 

mengenai pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem tanah pada lahan 

perkebunan. 

 

1.5 Batasan Penelitian   

1.5.1 Penelitian ini dilakukan pada dua lahan yang berbeda yaitu lahan agroforestri 

kopi dengan luas lahan untuk penelitian sebesar 1000 m2 dan lahan 

perkebunan kopi dengan luas 2000 m2 yang terdapat di kawasan Lereng 

Gunung Ijen Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso.  

1.5.2 Sampel pada penelitian ini yaitu hewan makrofauna tanah dengan ukuran 

berkisar antara >10,5 mm yang ditemukan disetiap stasiun yang digunakan 

dalam lokasi penelitian.  

1.5.3 Faktor lingkungan abiotik yang diukur dalam penelitian ini adalah suhu tanah, 

PH tanah, dan kelembaban tanah.   
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1.6 Batasan Istilah  

1.6.1 Kelimpahan dan Keanekaragaman  

    Kelimpahan adalah jumlah total fauna tanah yang ditemukan pada suatu 

habitat dan Keanekaragaman merupakan variabilitas antara makhluk hidup dari 

semua sumber daya, termasuk di daratan, ekosistem perairan, maupun pada 

komplek ekologis termasuk juga keanekaragaman dalam spesies dan ekosistemnya. 

Semakin tinggi tingkat keanekaragaman maka ekosistem pada suatu kawasan akan 

semakin stabil (Istiqomah, 2016).  

 

1.6.2 Makrofauna  

   Makrofauna merupakan kelompok hewan yang memiliki ukuran panjang 

tubuh >10,5 mm, terdiri dari golongan herbivora (pemakan tanaman), dan 

karnivora (pemakan hewan kecil) (Suhardjono dan Adisoemarto, 1997) dalam 

(Rizqiyyah, 2016)  

 

1.6.3 Lahan Agroforestri kopi  

   Agroforestri merupakan sistem pengelolaan lahan yang berasaskan 

kelestarian, sehingga dapat meningkatkan hasil lahan secara keseluruhan, dengan 

cara mengkombinasikan produksi tanaman hutan dan produksi tanaman pertanian. 

Agroforestri kopi merupakan pengelolaan lahan hutan yang mengkombinasikan 

antara tanaman hutan yang ada dengan tanaman kopi (Martini et al., 2017)  
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1.6.4 Perkebunan Kopi  

   Kopi merupakan salah satu komoditas tanaman perkebunan yang memiliki 

peranan penting terutama dalam hal devisa. Perkebunan kopi merupakan suatu 

lahan yang sebagian besar ditanami oleh komoditas tanaman kopi (Subandi, 2011) 


