
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi oleh pepohonan dan tumbuhan 

lainnya. Kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan 

berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (carbon dioxide sink), habitat hewan, 

pelestari tanah dan merupakan salah satu aspek biosfera bumi yang paling penting 

(Anonim, 2008). Menurut Farb (1979), peningkatan produktivitas dan penggunaan lahan 

hutan secara tepat sangat penting karena hutan tidak hanya menjadi sumber kebutuhan 

materiil manusia, tetapi juga menjadi selimut pelindung sebagai pengawet tanah, 

penyimpan air dan pemelihara iklim setempat. 

 Alas Kethu adalah kawasan hutan lindung sekaligus hutan produksi terbatas yang 

terletak di wilayah RPH Pulosari, BKPH Wonogiri, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) 

Surakarta. Hutan ini memiliki luas 644,6 ha. Secara administrasi, Alas Kethu berada di 

Kelurahan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Alas 

Kethu didominasi oleh tegakan Sonokeling (Dalbergia latifolia), Jati (Tectona grandis), 

Kayu Putih (Melaleuca cajuputi), Mahoni (Swietenia mahagoni) dan Akasia (Acacia 

auriculiformis) (KPH Surakarta, 2006). 

 Pengelolaan lahan hutan di Alas Kethu secara garis besar dibagi menjadi dua 

kawasan, yaitu kawasan perlindungan dan kawasan pemanfaatan. Kawasan perlindungan 

mempunyai luas 26,5 ha dan kawasan pemanfaatan mempunyai luas 618,1 ha (KPH 

Surakarta, 2006). 
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 Pemerintah Kabupaten Wonogiri merencanakan pembangunan kawasan industri 

di Alas Kethu. Kawasan industri ini memerlukan lahan kurang lebih 200 ha (Pemerintah 

Kabupaten Wonogiri, 2008). Pada dasarnya suatu pembangunan adalah kegiatan yang 

mengandung resiko terhadap perusakan lingkungan, sehingga struktur dan fungsi dasar 

ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat pula berubah atau menyimpang dari 

keadaan awal. Dengan demikian perlunya pihak pengelola melakukan upaya sadar dalam 

memanfaatkan sumber daya sebaik-baiknya guna meningkatkan mutu kehidupan dan 

kesejahteraan masyarakat (Samil, 1991). 

 Pengelolaan lahan hutan di Alas Kethu harus dilakukan secara benar dengan 

memperhatikan setiap komponen yang ada di dalamnya, baik komponen biotik maupun 

abiotiknya agar fungsi dan tujuannya dapat tercapai. Untuk mengetahui dampak dari 

pengelolaan lahan hutan di Alas Kethu, maka diperlukan adanya pemantauan berkala 

terhadap keseimbangan ekosistem di hutan tersebut. Salah satu komponen ekosistem 

yang dapat dijadikan sebagai bioindikator kualitas hutan adalah makrofauna tanah.  

 Makrofauna tanah merupakan salah satu komponen penting dalam ekosistem 

hutan yang dapat digunakan sebagai salah satu indikator kualitas hutan, terutama keadaan 

lantainya. Makrofauna tanah berperan dalam perombakan bahan organik untuk menjaga 

kesuburan tanah hutan, dengan demikian juga ikut menjaga berlangsungnya siklus hara 

dalam ekosistem hutan (Rahmadi dan Suhardjono, 2003). 

 Saat ini belum ada penelitian mengenai keanekaragaman makrofauna tanah yang 

terdapat di Alas Kethu. Mengingat pentingnya peran makrofauna tanah dalam menjaga 

keseimbangan ekosistem hutan dan masih relatif terbatasnya informasi mengenai 
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keberadaan makrofauna tanah di Alas Kethu, maka perlu dilakukan inventarisasi 

mengenai keanekaragaman makrofauna tanah di hutan tersebut.   

 Penelitian keanekaragaman makrofauna tanah di Alas Kethu, Kabupaten 

Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah ini dilakukan dengan mendeskripsikan keanekaragaman 

makrofauna tanah pada berbagai jenis tegakan yang ada di Alas Kethu serta 

mengidentifikasi hubungan faktor-faktor lingkungan dengan keanekaragaman 

makrofauna tanah. 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka permasalahan 

yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut. 

§ Bagaimana tingkat keanekaragaman makrofauna tanah pada berbagai jenis tegakan di 

Alas Kethu, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah? 

§ Bagaimana hubungan antara faktor lingkungan dengan tingkat keanekaragaman 

makrofauna tanah pada berbagai jenis tegakan yang ada di Alas Kethu ? 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

§ Mengetahui tingkat keanekaragaman makrofauna tanah pada berbagai jenis tegakan 

di Alas Kethu, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. 

§ Mengetahui hubungan antara faktor lingkungan dengan tingkat keanekaragaman 

makrofauna tanah pada berbagai jenis tegakan yang ada di Alas Kethu. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai 

keanekaragaman makrofauna tanah pada berbagai jenis tegakan di Alas Kethu serta 

hubungan antara faktor lingkungan dengan tingkat keanekaragaman makrofauna tanah. 

Informasi ini selanjutnya bisa digunakan sebagai data pendukung dalam pengelolaan 

lahan hutan tersebut. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Hutan 

 Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan, definisi hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 

lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 

 Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang memiliki nilai ekonomi, 

ekologi dan sosial yang tinggi. Hutan juga berfungsi sebagai paru-paru dunia dan sistem 

penyangga kehidupan sehingga kelestariannya harus dijaga dan dipertahankan dengan 

pengelolaan hutan yang tepat. 

 Jenis hutan berdasarkan fungsi dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu 

hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Hutan konservasi adalah kawasan 

hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan 

keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan lindung adalah 

kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga 

kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah 

intrusi  air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan produksi adalah kawasan hutan 

yang mempunyai fungsi pokok memproduksi kayu. Jenis hutan berdasarkan tujuan 

khusus yaitu penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, 
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pendidikan dan pelatihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat. Syaratnya 

tidak mengubah fungsi hutan pokok kawasan hutan (Salim, 2003). 

Manfaat hutan antara lain untuk memberikan hasil, pencagaran flora dan fauna, 

pengendalian air tanah dan erosi, ameliorasi iklim. Jika hutan tersebut berada di dalam 

kota fungsi dan manfaat hutan antara lain menciptakan iklim mikro, engineering, 

arsitektural, estetika, modifikasi suhu, peresapan air hujan, perlindungan angin dan udara, 

pengendalian polusi udara, pengelolaan limbah dan memperkecil pantulan sinar matahari, 

pengendalian erosi tanah, mengurangi aliran permukaan, mengikat tanah. Konstruksi 

vegetasi dapat mengatur keseimbangan air dengan cara intersepsi, infiltrasi, evaporasi 

dan transpirasi (Greenlumut, 2008). 

 

2. Alas Kethu 

 Alas Kethu adalah kawasan hutan lindung sekaligus hutan produksi terbatas yang 

terletak di wilayah RPH Pulosari, BKPH Wonogiri, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) 

Surakarta. Hutan ini memiliki luas 644,6 ha. Secara administrasi, Alas Kethu berada di 

Kelurahan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. 

Pengelolaan lahan hutan di Alas Kethu secara garis besar dibagi menjadi dua kawasan, 

yaitu kawasan perlindungan dan kawasan pemanfaatan. Kawasan perlindungan 

mempunyai luas 26,5 ha dan kawasan pemanfaatan mempunyai luas 618,1 ha (KPH 

Surakarta, 2006). 

 Secara geografis Alas Kethu terletak pada 7° 32’ LS - 8° 15’ LS dan 110° 4’ BT - 

111° 18’ BT. Alas Kethu termasuk dalam tipe hutan muson, yaitu hutan yang tumbuh di 

daerah agak kering dengan jumlah curah hujan sedikit dan bulan terkering lebih panjang. 

Hutan ini memiliki curah hujan 1.878 mm/th, suhu maksimum berkisar 30° - 38° C dan 
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suhu minimum berkisar 20° - 23° C. Ketinggian dari muka laut kurang lebih 141 m dpl 

dengan rata-rata kelerengan berkisar 0 – 10 %. Tumbuhan yang mendominasi di Alas 

Kethu adalah Sonokeling (Dalbergia latifolia), Jati (Tectona grandis), Kayu Putih 

(Melaleuca cajuputi), Mahoni (Swietenia mahagoni) dan Akasia (Acacia auriculiformis) 

(BKPH Wonogiri, 2003). 

 

3. Makrofauna Tanah 

 Tanah adalah suatu bentang alam yang tersusun dari bahan-bahan mineral yang 

merupakan hasil proses pelapukan batu-batuan dan bahan organik yang terdiri dari 

organisme tanah serta hasil pelapukan sisa tumbuhan dan hewan lainnya (Suin, 1997). 

Bagi ekosistem darat, tanah merupakan titik pemasukan sebagian besar bahan ke dalam 

tumbuhan. Bersamaan dengan suhu dan air, tanah merupakan penentu utama dalam 

produktivitas bumi (Kimball, 1999). Tanah sebagai media pertumbuhan memberikan 

pengaruh bagi kelangsungan hidup, baik bagi tumbuhan maupun hewan, terutama untuk 

hewan-hewan yang hidup di dalam atau permukaan tanah (Adianto, 1993). 

Fauna tanah adalah fauna yang hidup di tanah, baik yang hidup di permukaan 

tanah maupun yang hidup di dalam tanah (Suin, 1997). Anderson dan Ingram (1993) 

membagi fauna tanah berdasarkan peranannya menjadi tiga kelompok, yaitu epigeik, 

anesik dan endogeik. Kelompok epigeik yaitu kelompok spesies yang hidup dan makan 

serasah di permukaan tanah, kelompok ini meliputi berbagai jenis fauna saprofagus dan 

berbagai jenis predatornya. Kelompok anesik memindahkan bahan organik tanaman dari 

permukaan tanah karena aktivitas makan, kelompok ini meliputi anggota filum Annelida 

dan sebagian anggota filum Arthropoda. Fauna endogeik merupakan fauna yang yang 

Skala Peta 1 : 120.000 
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hidup dan makan bahan organik di dalam tanah. Sebagian besar dari fauna endogeik 

terdiri atas cacing dan rayap. 

 Berdasarkan aktivitas makan, Wallwork (1970) membagi fauna tanah menjadi 

karnivora, herbivora, saprofagus, pemakan tumbuhan mikro (microphytic feeders) dan 

pemakan misel (miscellaneous feeders). Karnivora merupakan kelompok fauna tanah 

pemakan fauna lainnya. Herbivora merupakan fauna pemakan tumbuh-tumbuhan, baik 

bagian akar, daun, maupun batang. Saprofagus merupakan kelompok fauna yang 

memakan fauna maupun tumbuhan yang sudah mati. Pemakan tumbuhan mikro 

merupakan kelompok fauna pemakan spora, alga, dan lumut. Pemakan misel merupakan 

kelompok fauna pemakan segala jaringan tubuh makhluk hidup baik fauna maupun flora, 

segar maupun busuk, kayu maupun herba, makrofita ataupun mikrofita. 

Kelompok fauna tanah dapat dibedakan lebih lanjut menurut ukuran tubuh, yaitu 

mikrofauna, mesofauna dan makrofauna. Mikrofauna hanya mungkin dapat dilihat 

dengan mikroskop. Mikrofauna meliputi organisme yang berukuran 0,02 mm sampai 0,2 

mm. Kelompok kedua adalah mesofauna yang berukuran 0,2 mm sampai 2 mm dan 

kelompok ketiga adalah makrofauna yang meliputi organisme dengan ukuran 2 mm 

sampai 20 mm (Gorny dan Leszek, 1993). 

Salah satu golongan fauna tanah yang dapat digunakan sebagai bioindikator 

kualitas tanah adalah makrofauna tanah dan biodiversitasnya. Perbedaan penggunaan 

lahan mempengaruhi diversitas makrofauna yang aktif di permukaan dan di dalam tanah. 

Biodiversitas makrofauna yang aktif di permukaan tanah kurang menggambarkan kondisi 

tanah, sebaliknya diversitas makrofauna di dalam tanah lebih berkaitan dengan kondisi 

tanah (Maftu’ah et. al., 2001). Sugiyarto (2005) menyatakan bahwa penurunan 
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keanekaragaman makrofauna tanah diduga dapat dijadikan bioindikator kesehatan tanah  

yang  menggambarkan 

daya dukung subsistem tanah dalam menunjang pertumbuhan tanaman atau fungsi 

produktif lainnya. Semakin tinggi keanekaragaman makrofauna tanah pada suatu tempat, 

maka semakin stabil ekosistem di tempat tersebut. Keanekaragaman makrofauna tanah 

dikatakan tinggi apabila nilai indeks diversitas Simpsons berada di atas 0,50 

(Rahmawaty, 2000). 

Rohimah dkk. (2003) menyatakan bahwa populasi makrofauna tanah cenderung 

lebih banyak pada tempat yang mengandung lebih banyak bahan organik. Menurut Susilo 

dkk. (1997) aktivitas berbagai makrofauna tanah diketahui berkaitan dengan dinamika 

bahan organik dan hara tanah. Dari hasil penelitiannya, dikatakan bahwa perubahan 

tataguna lahan, seperti perubahan dari lahan hutan menjadi pertanian, dapat 

mempengaruhi keanekaragaman makrofauna tanah. Hal ini diduga karena bahan organik 

yang dihasilkan oleh hutan lebih beragam daripada lahan pertanian tanaman semusim. 

Suin (1997) berpendapat bahwa material organik tanah sangat menentukan kepadatan 

populasi organisme tanah. Komposisi dan jenis serasah daun menentukan jenis fauna 

tanah yang hidup, sedangkan banyaknya serasah yang tersedia menentukan kepadatan 

fauna tanah. 

Proses dekomposisi dalam tanah tidak akan mampu berjalan cepat bila tidak 

ditunjang oleh kegiatan makrofauna tanah. Keberadaan makrofauna tanah sangat 

tergantung pada ketersediaan energi dan sumber makanan untuk melangsungkan 

hidupnya, seperti bahan organik dan biomasa hidup yang semuanya berkaitan dengan 

aliran siklus karbon dalam tanah. Dengan ketersediaan energi dan hara bagi makrofauna 
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tanah tersebut, maka perkembangan dan aktivitas makrofauna tanah akan berlangsung 

baik dan timbal baliknya akan memberikan dampak positif bagi kesuburan tanah. Dalam 

sistem tanah, interaksi biota tanah tampaknya sulit dihindarkan karena biota tanah banyak 

terlibat dalam suatu jaring-jaring makanan dalam tanah (Arief, 2001). 

 

4. Faktor Lingkungan 

 Fauna tanah merupakan bagian dari ekosistem tanah, oleh karena itu dalam 

mempelajari ekologi fauna tanah faktor fisika-kimia tanah selalu diukur (Suin, 1997). 

Faktor lingkungan biotik berupa vegetasi bawah dan tingkat penutupan serasah dapat 

mempengaruhi keanekaragaman makrofauna tanah (Rahmadi dan Suhardjono, 2003; 

Maftu’ah dkk., 2002).  

 Suhu tanah merupakan salah satu faktor fisika tanah yang sangat menentukan 

kehadiran dan kepadatan organisme tanah, dengan demikian suhu tanah akan menentukan 

tingkat dekomposisi material organik tanah. Fluktuasi suhu tanah lebih rendah dari suhu 

udara, dan suhu tanah sangat tergantung dari suhu udara. Suhu tanah lapisan atas 

mengalami fluktuasi dalam satu hari satu malam dan tergantung musim. Fluktuasi itu 

juga tergantung pada keadaan cuaca, topografi daerah dan keadaan tanah (Suin, 1997). 

 Pengukuran pH tanah juga sangat diperlukan dalam melakukan penelitian 

mengenai fauna tanah. Derajat keasaman (pH) tanah sangat penting dalam ekologi fauna 

tanah karena keberadaan dan kepadatan fauna sangat tergantung pada pH tanah. Ada 

fauna tanah yang hidup pada tanah dengan pH asam dan ada pula pada pH basa, sehingga 

dominasi fauna tanah yang ada akan dipengaruhi oleh pH tanah (Suin, 1997). 

 Kelembaban adalah banyaknya kadar uap air yang ada di udara, kelembaban 

merupakan faktor ekologis yang penting karena mempengaruhi aktivitas organisme dan 
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membatasi penyebarannya (Michael, 1994). Peningkatan kelembaban udara akan diikuti 

dengan penurunan indeks keanekaragaman makrofauna tanah (Purwanti, 2003). 

 Kandungan air dalam tanah berfungsi sebagai pelarut unsur hara dalam tanah. 

Kadar air dalam tanah merupakan jumlah air yang terdapat dalam tanah dalam persen 

terhadap tanah kering (Hakim dkk., 1986). Bahan organik tanah mempengaruhi 

keberadaan fauna tanah. Arthropoda tanah sangat bergantung pada tersedianya bahan 

organik berupa serasah atau lainnya di atas permukaan tanah (Suhardjono, 1997). 

Makrofauna tanah secara tidak langsung dipengaruhi oleh vegetasi bawah. Oleh karena 

itu, keanekaragaman vegetasi bawah juga akan menentukan keanekaragaman makrofauna 

tanah (Rahmadi dan Suhardjono, 2003). Tingkat penutupan serasah pada permukaan 

tanah berhubungan erat dengan laju dekomposisinya. Semakin lambat terdekomposisi 

maka keberadaannya di permukaan tanah menjadi lebih lama (Hairiah dkk., 2000). 

Komposisi dan jenis serasah daun menentukan jenis fauna tanah yang hidup, sedangkan 

banyaknya serasah yang tersedia menentukan kepadatan fauna tanah (Suin, 1997). 
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B. Kerangka Pemikiran 

 Pengelolaan lahan hutan di Alas Kethu harus dilakukan secara benar dengan 

memperhatikan setiap komponen yang ada di dalamnya. Makrofauna tanah merupakan 

salah satu komponen penting dalam ekosistem hutan yang dapat digunakan sebagai salah 

satu indikator kualitas hutan, terutama keadaan lantainya. Alas Kethu didominasi oleh 

lima tegakan, yaitu tegakan Sonokeling (Dalbergia latifolia), Jati (Tectona grandis), 

Kayu Putih (Melaleuca cajuputi), Mahoni (Swietenia mahagoni) dan Akasia (Acacia 

auriculiformis). Penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan keanekaragaman 

makrofauna tanah pada berbagai tegakan yang ada di Alas Kethu serta mengidentifikasi 

hubungan faktor-faktor lingkungan dengan keanekaragaman makrofauna tanah. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Alas Kethu, Kabupaten Wonogiri, 
Jawa Tengah 

Tegakan 
Sonokeling 

Tegakan 
Kayu Putih 

Tegakan 
Mahoni 

Tegakan 
Jati 

Tegakan 
Akasia 

Faktor Lingkungan Abiotik: 
§ Suhu udara 
§ Suhu tanah 
§ Derajat keasaman tanah 
§ Kelembaban udara 
§ Kadar air tanah 
§ Bahan organik tanah 

Keanekaragaman Makrofauna 
Tanah di Alas Kethu 

Faktor Lingkungan Biotik: 
§ ID vegetasi bawah 
§ Biomassa vegetasi bawah 
§ Berat serasah 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan pada tanggal 7 - 9 Maret tahun 2009 (musim hujan) di 

Alas Kethu, Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah. Pengambilan sample dan pengukuran 

faktor lingkungan dilakukan selama tiga hari dengan perincian sebagai berikut. Hari 

pertama dilakukan penentuan lima titik sampling pada masing-masing stasiun. Hari 

kedua dilakukan pemasangan pit fall trap. Hari ketiga dilakukan pengambilan sampel 

vegetasi bawah dan pengukuran berat serasah untuk mengukur faktor lingkungan biotik. 

Pada hari ketiga dilakukan pula pengukuran faktor lingkungan abiotik, pengambilan 

sampel tanah, pengambilan sampel makrofauna tanah dengan metode hand sorting  serta 

pengambilan hasil pit fall trap. 

 

B. Alat dan Bahan 

1. Alat 

 Alat yang digunakan untuk penelitian adalah kantung plastik, pinset, cangkul, 

linggis, gelas perangkap, impra board, paku beton, cawan petri, pH tester, termometer 

tanah, higrometer-termometer, nampan plastik, kertas label, alat tulis, mikroskop stereo, 

alat penimbang, oven, tali rafia dan altimeter. 
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2. Bahan 

 Bahan yang digunakan untuk penelitian adalah formalin 4 %, alkohol 70 %, 

detergen, akuades, H2SO4 pekat, K2Cr2O7 1 N, H3PO4 pekat, Indikator DPA dan FeSO4 

0,5 N. 

 

C. Cara Kerja 

1. Penentuan Titik Sampling 

 Stasiun pengamatan ditentukan sebanyak lima stasiun yang ditentukan 

berdasarkan perbedaan tegakan. Pada masing-masing stasiun ditentukan titik sampling 

sebanyak 5 tempat secara acak. Penentuan titik sampling pada Lampiran 2. Kelima 

stasiun tersebut adalah sebagai berikut. 

Tabel 1. Stasiun penelitian yang ditentukan berdasarkan perbedaan jenis tegakan 
 
Stasiun Tegakan Petak Luas Tahun Tanam 

I Sonokeling (Dalbergia latifolia) 29 H 9,0 ha 1975 

II Kayu Putih (Melaleuca cajuputi) 30 B 6,0 ha 1975 

III Akasia (Acacia auriculiformis) 30 B 7,0 ha 1975 

IV Jati (Tectona grandis) 30 C 5,0 ha 1975 

V Mahoni (Swietenia mahagoni) 31 B 7,2 ha 1975 

 

 

2. Pengambilan Sampel Makrofauna Tanah 

Pengambilan sampel makrofauna tanah yang berada di dalam tanah dilakukan 

dengan metode hand sorting, yaitu dengan membuat kuadran berukuran 30 cm x 30 cm. 

Tanah dalam kuadran tersebut digali sedalam 30 cm, selanjutnya tanah yang terambil 
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dimasukkan ke dalam kantung plastik untuk proses kuantifikasi dan identifikasi 

makrofauna tanah yang ada dalam tanah tersebut.  

 Pengambilan sampel makrofauna tanah yang berada di permukaan tanah 

dilakukan dengan metode pit fall trap, yaitu dengan cara memasang perangkap berupa 

gelas yang telah diisi dengan formalin 4% yang ditambah dengan detergen kurang lebih 

¼ dari tinggi gelas. Mulut gelas harus sejajar dengan permukaan tanah dan diusahakan 

tidak ada tanah yang masuk ke dalam gelas tersebut. Untuk menghindari masuknya air 

hujan ataupun guguran daun, di atas perangkap dipasang atap berukuran 15 cm x 15 cm 

yang dibuat dari impra board dan paku beton. Perangkap ini dipasang selama 24 jam, 

setelah itu makrofauna yang tertangkap diawetkan dalam alkohol 70% untuk proses 

kuantifikasi dan identifikasi. 

3. Identifikasi Makrofauna Tanah 

 Identifikasi makrofauna tanah dilakukan dengan mengacu pada beberapa buku 

referensi, diantaranya Borror dkk. (1992) untuk identifasi serangga dan arthropoda, Chu 

dan Cutkomp (1992) untuk identifikasi larva serangga, Putra (1994) untuk identifikasi 

serangga, Suin (1997) untuk identifikasi serangga, Jumar (2000) untuk identifikasi 

serangga, Tarumingkeng (2001) untuk identifikasi rayap, Kadarsah (2005) untuk 

identifikasi rayap dan Hanafiah dkk. (2005) untuk identifikasi cacing tanah. Identifikasi 

juga merujuk pada situs di internet yaitu www.ants-world.com untuk identifikasi semut 

dan www.uni-bonn.de untuk identifikasi laba-laba. 

4. Pengukuran Faktor Lingkungan 

 Pada masing-masing titik sampling dilakukan pengukuran beberapa faktor 

lingkungan abiotik sebagai berikut. 
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a. Suhu Udara 

 Pengukuran suhu udara dilakukan dengan Higrometer-Termometer. Jarak 

pengukuran 50 cm  di atas permukaan tanah kemudian ditunggu selama 60 detik dan 

dicatat suhu udaranya. Pengukuran dilakukan pada pukul 08.00 – 09.00 WIB. 

b. Suhu Tanah 

 Pengukuran suhu tanah dilakukan dengan termometer tanah. Termometer 

dimasukkan hingga kedalaman 20 cm kemudian ditunggu selama 60 detik. Selanjutnya 

suhu yang tertera di catat. Pengukuran dilakukan pada pukul 08.00 – 09.00 WIB. 

c. Derajat Keasaman (pH) Tanah 

 Derajat Keasaman (pH) Tanah diukur dengan pH tester dengan kedalaman 20 cm. 

Alat pengukur dimasukkan hingga kedalaman 20 cm kemudian ditunggu selama 60 detik. 

Selanjutnya pH yang tertera di catat. Pengukuran dilakukan pada pukul 08.00 – 09.00 

WIB. 

d. Kelembaban Udara 

 Kelembaban udara diukur dengan Higrometer-Termometer. Jarak pengukuran 50 

cm di atas permukaan tanah kemudian ditunggu selama 60 detik dan dicatat kelembaban 

udaranya. Pengukuran dilakukan pada pukul 08.00 – 09.00 WIB. 

e. Kadar Air Tanah 

 Tanah diambil dari 5 titik sampling pada masing-masing stasiun sebanyak 50 g 

tanah per titik sampling dan kemudian dicampur sesuai dengan stasiun penelitiannya. 

Pengambilan sampel dilakukan pada pukul 08.00 – 09.00 WIB. 

Kadar air tanah dihitung dengan memasukkan dua puluh gram tanah (berat basah) 

dimasukan ke dalam oven pada suhu 105 °C selama dua jam, kemudian tanah 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



dikeluarkan dan ditimbang berat keringnya. Berat basah dikurangi berat kering lalu 

dibagi berat basah dikalikan 100 % merupakan nilai persentase dari kadar air tanah (Suin, 

1997). 

f. Bahan Organik Tanah 

 Pengukuran bahan organik tanah dilakukan dengan metode Walkley dan Black. 

Sampel tanah kering dengan berat 1 g dimasukkan ke dalam labu takar 50 ml. Kemudian 

ditambahkan ke dalamnya 10 ml H2SO4 pekat dan K2Cr2O7 1N untuk pemisahan bahan 

organik. Selanjutnya didiamkan selama 30 menit. Kemudian ditambahkan 50 ml H3PO4 

pekat untuk spesifikasi bahan organik dan diencerkan dengan akuades hingga tanda labu 

takar dan digoyang-goyang, kemudian diendapkan. Bagian yang jernih diambil sebanyak 

5 ml dan dimasukkan ke dalam erlenmeyer 50 ml kemudian ditambahkan 15 ml akuades. 

Ditambahkan 2 tetes indikator DPA (Diphenyl Alanin) sebagai penunjuk adanya bahan 

organik. Kemudian ditritasi dengan FeSO4 0,5 N hingga terjadi perubahan warna 

(kehijauan-biru). Sebagai pembanding dibuat juga larutan blanko. 

 

 

 

 

Bahan organik = C organik x 100/8, b merupakan volume larutan blanko (tanpa tanah), a 

merupakan larutan baku (dengan tanah), ka merupakan kadar air (Afandie, 1987). 

 

g. Keanekaragaman vegetasi bawah 

 Pada masing-masing stasiun dibuat 5 plot kuadrat dengan luas (30 x 30) cm2, 

kelima plot ini menyesuaikan plot pengambilan makrofauna dalam tanah. Vegetasi 

 
  (b-a) x N FeSO4 x 3 x 10 x 100/7 
C organik =  
    (100/100 + ka) x sampel (mg) 
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bawah yang ditemukan kemudian diidentifikasi dan dihitung jumlah serta jenisnya. Data 

yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk menghitung Densitas, Frekuensi dan Indeks 

Diversitas. 

h. Penetapan biomassa vegetasi bawah 

 Pada masing-masing stasiun dibuat 5 plot kuadrat dengan luas (30 x 30) cm2, 

kelima plot ini menyesuaikan plot pengambilan makrofauna dalam tanah. Tumbuhan 

yang diperoleh diidentifikasi dan kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 80° C 

selama 24 jam untuk ditimbang berat keringnya. 

i. Penetapan berat serasah 

 Pada masing-masing stasiun dibuat 5 plot kuadrat dengan luas (30 x 30) cm2, 

kelima plot ini menyesuaikan plot pengambilan makrofauna dalam tanah. Serasah yang 

diperoleh kemudian ditimbang beratnya. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan untuk mengetahui keanekaragaman makrofauna tanah di 

Alas Kethu adalah metode hand sorting dan pit fall trap. Makrofauna tanah yang 

ditemukan kemudian diidentifikasi dan dihitung jumlah serta jenisnya. Variabel faktor 

lingkungan diambil dengan menggunakan alat pengukur masing-masing variabel secara 

langsung di lokasi penelitian ataupun secara tidak langsung di laboratorium. 

E. Analisis Data 

 Data yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk menghitung Densitas, 

Frekuensi, Indeks Diversitas dan Indeks Similaritas. Selanjutnya dilakukan analisa 

korelasi Pearson untuk mengetahui hubungan indeks diversitas dengan faktor lingkungan. 

1. Densitas 
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 Densitas adalah cacah individu suatu spesies per satuan ruang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Frekuensi 

 Frekuensi adalah banyaknya suatu spesies yang ditemukan selama pengambilan 

sampel. Variabel ini menunjukkan pola distribusi makrofauna pada area kajian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nilai Penting 

 Nilai penting adalah nilai relatif fungsi/peran/tingkat kemampuan adaptasi suatu 

populasi dibandingkan dengan populasi yang lainnya pada suatu komunitas. Nilai ini 

dinyatakan sebagai nilai kumulatif variabel densitas relatif dan frekuensi relatif. 

 Nilai Penting =  Densitas Relatif + Frekuensi Relatif 

       (Suin, 1997; Michael, 1995) 

 
    Jumlah individu jenis A 
Densitas Jenis A =  
      Jumlah Unit Sampling 

 
     Densitas Jenis A 
Densitas Relatif Jenis A =           X 100 % 
         Jumlah Densitas Semua Jenis 

 
    Jumlah Plot dimana Jenis A ditemukan 
Frekuensi Jenis A =  
                 Jumlah Seluruh Plot 

 
     Frekuensi Jenis A 
Frekuensi Relatif Jenis A =           X 100 % 
         Jumlah Frekuensi Semua Jenis 
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Untuk mengetahui indeks diversitas pada masing-masing stasiun digunakan 

rumus Indeks Diversitas Simpson 

  

 

 

Dimana; D = Indeks diversitas 

     pi = ni/N 

     N = Nilai penting seluruh spesies 

     ni = Nilai penting untuk tiap spesies 

 Untuk mengetahui indeks similaritas komunitas makrofauna tanah antara stasiun 

satu dengan stasiun yang lain digunakan metode Sorensen (Suin, 1997). 

  

 

 

 

j  =  Jumlah jenis yang ditemukan pada stasiun penelitian a dan b 

a   =  Jumlah jenis yang ditemukan pada stasiun penelitian a 

b  =  Jumlah jenis yang ditemukan pada stasiun penelitian b  

4. Uji Korelasi 

 Untuk mengetahui hubungan antar variabel lingkungan dengan indeks diversitas 

makrofauna tanah, dilakukan analisis korelasi antara parameter lingkungan dengan indeks 

diversitas dengan rumus sebagai berikut. 

 

 

 

 
    2 j      
Indeks Similaritas =                                      × 100 % 
                (a + b) 

 
D = 1 – Σ (pi)2  

 
   n ∑ xi.yi - ∑ xi.yi  
r =  
  √ n ∑ xi2 – (∑ xi2) . √ n ∑ yi2 – (∑ yi2) 
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r   =  koefisien korelasi 

xi  =  nilai parameter lingkungan abiotik 

yi  =  nilai indeks diversitas 

n =  jumlah ulangan     (Supranto, 1995) 

 Untuk analisis korelasi Pearson menggunakan program SPSS (Wahyono, 2004). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Alas Kethu, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah. 

Penelitian dilakukan pada musim hujan dengan 25 titik sampling yang terbagi dalam lima 

stasiun berdasarkan perbedaan tegakan. Gambar kelima stasiun dapat dilihat pada 

Lampiran 3.  

 Stasiun I terletak pada petak 29 H. Petak ini memiliki luas 9 ha dan ditanami 

pohon Sonokeling (Dalbergia latifolia) dengan umur tanam 34 tahun (BKPH Wonogiri, 

2003). Jarak tanam antar pohon 2 – 6 m. Kanopi pohon cukup rapat tetapi sinar matahari 

masih dapat masuk sampai ke lantai hutan. Ketinggian tempat 140 m dpl. Tanah di lokasi 

ini merupakan tanah latosol dengan tekstur lempung yang seluruhnya tertutup vegetasi 

bawah berupa Axonopus compressus dan Centotheca lappacea.  

 Stasiun II terletak pada petak 30 B. Petak ini memiliki luas 6 ha dan ditanami 

pohon Kayu Putih (Melaleuca cajuputi) dengan umur tanam 34 tahun (BKPH Wonogiri, 

2003). Jarak tanam antar pohon 3 – 5 m. Kanopi yang tidak begitu rapat menyebabkan 

sebagian besar sinar matahari dapat mencapai lantai hutan. Ketinggian lokasi 140 m dpl. 

Tanah di lokasi ini merupakan tanah latosol dengan tekstur lempung yang seluruhnya 

tertutup vegetasi bawah berupa Acalipha indica, Axonopus compressus, Centrosema 

pubescens, Elephantopus scaber, Eleusine indica, Eupatorium odoratum, Ischaemum 

muticum, Lantana camara dan Stachytarpheta indica.  
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Stasiun III terletak pada petak 30 B. Petak ini ditanami pohon Akasia (Acacia 

auriculiformis) dengan luas 6,2 ha (BKPH Wonogiri, 2003). Umur tanam pohon 34 tahun 

dengan jarak tanam antara 3 – 6 m. Kanopi pohon tidak begitu rapat sehingga sebagian 

besar sinar matahari dapat mencapai lantai hutan. Ketinggian lokasi 140 m dpl. Tanah di 

lokasi ini merupakan tanah latosol dengan tekstur lempung yang seluruhnya tertutup 

vegetasi bawah berupa Acalipha indica, Axonopus compressus, Elephantopus scaber, 

Eleusine indica, Ischaemum muticum dan Stachytarpheta indica.  

 Stasiun IV terletak pada petak 30 C. Petak ini memiliki luas 5 ha dan ditanami 

pohon Jati (Tectona grandis) dengan umur tanam 34 tahun (BKPH Wonogiri, 2003). 

Jarak tanam antar pohon 4 – 7 m. Kanopi pohon rapat sehingga tidak banyak sinar 

matahari yang mencapai  lantai hutan. Ketinggian lokasi 139 m dpl. Tanah di lokasi ini 

merupakan tanah latosol dengan tekstur lempung dan tidak banyak vegetasi bawah yang 

menutupi permukaan tanah. Vegetasi bawah yang dijumpai adalah Eleusine indica dan 

Eupatorium odoratum.  

 Stasiun V terletak pada petak 31 B. Petak ini ditanami pohon Mahoni (Swietenia 

mahagoni) dengan luas 7,2 ha (BKPH Wonogiri, 2003). Umur tanam pohon 34 tahun 

dengan jarak tanam antara 3 – 7 m. Kanopi pohon cukup rapat tetapi sinar matahari masih 

dapat masuk sampai ke lantai hutan. Ketinggian tempat 140 m dpl. Tanah di lokasi ini 

merupakan tanah latosol dengan tekstur lempung yang sebagian tertutup vegetasi bawah 

berupa Centotheca lappacea dan Ischaemum muticum. 
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B. Faktor Lingkungan 

 Faktor lingkungan sangat menentukan struktur komunitas hewan tanah. 

Pengukuran faktor lingkungan dapat digunakan untuk mengetahui besar pengaruh faktor 

tersebut terhadap keberadaan dan kepadatan makrofauna tanah yang diamati. Makrofauna 

tanah merupakan bagian dari ekosistem tanah, oleh karena itu dalam mempelajari ekologi 

makrofauna tanah faktor fisika-kimia tanah selalu diukur (Suin, 1997).     

Faktor lingkungan yang diukur pada penelitian ini meliputi faktor lingkungan 

abiotik (suhu udara dan kelembaban udara, suhu tanah, pH tanah, kadar air tanah dan 

bahan organik tanah) dan faktor lingkungan biotik (Indeks Diversitas vegetasi bawah, 

biomassa vegetasi bawah dan berat serasah). Data hasil pengukuran faktor lingkungan 

abiotik disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut. 

Tabel 2. Hasil pengukuran faktor lingkungan abiotik di Alas Kethu, Kabupaten 
Wonogiri, Jawa Tengah 

 
Stasiun Suhu 

Udara 
(°C) 

Kelembaban 
Udara (%) 

Suhu 
Tanah 
(°C) 

pH 
Tanah 

Kadar 
Air 

Tanah 
(%) 

Bahan 
Organik 
Tanah 

(%) 
I 30,2 89,4 27 4,92 59,39 6,64 
II 31 78,2 28,1 6 60,31 7,76 
III 30,6 83 27,6 6,2 50,18 4,24 
IV 28,8 95,4 25,6 5,86 53,04 4,84 
V 29,2 93,6 26,4 5,44 60,59 5,09 

 

 Suhu merupakan faktor pembatas terhadap pertumbuhan dan penyebaran fauna 

tanah. Selain itu suhu juga memiliki peranan yang penting dalam mengatur kegiatan 

fauna tanah. Hal ini disebabkan karena suhu mempengaruhi kecepatan reaksi kimiawi 

dalam tubuh dan sekaligus menentukan kegiatan metabolik (Michael, 1994). Hasil 

pengukuran menunjukkan bahwa suhu udara pada kelima stasiun memiliki nilai yang 
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berbeda. Suhu udara tertinggi terdapat pada stasiun II  dan suhu udara terendah terdapat 

pada stasiun IV. Perbedaan suhu udara pada kelima stasiun penelitian disebabkan oleh 

perbedaan penutupan kanopi pohon pada masing-masing stasiun. Berdasarkan 

pengamatan, stasiun II yang ditanami Kayu Putih memiliki kanopi yang tidak terlalu 

rapat bila dibandingkan dengan stasiun yang lain sehingga sinar matahari sebagian besar 

dapat mencapai lantai hutan. Sedangkan stasiun IV yang ditanami Jati, hanya sedikit sinar 

matahari yang mencapai permukaan tanah karena terhalang oleh kanopi. Menurut Lakitan 

(2002), suhu di permukaan bumi dikendalikan oleh radiasi sinar matahari. Penutupan 

kanopi menyebabkan sinar matahari yang menuju permukaan bumi terhalang oleh kanopi 

tersebut.  

 Suhu tanah merupakan salah satu faktor fisika tanah yang sangat menentukan 

kehadiran dan kepadatan organisme tanah. Berdasarkan hasil pengukuran, suhu tanah 

tertinggi terdapat pada stasiun II yaitu 28,1° C dan suhu udara terendah terdapat pada 

stasiun IV sebesar 25,6° C. Secara umum hasil pengukuran menunjukkan bahwa suhu 

tanah seirama dengan suhu udara, pada lokasi dengan suhu udara lebih tinggi maka suhu 

tanah di lokasi tersebut juga lebih tinggi apabila dibandingkan dengan lokasi yang lain, 

demikian juga sebaliknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Suin (1997) yang menyatakan 

bahwa suhu tanah sangat tergantung pada suhu udara. 

 Derajat keasaman (pH) tanah sangat penting dalam ekologi hewan tanah karena 

keberadaan dan kepadatan hewan tanah sangat tergantung pada pH tanah. Hewan tanah 

ada yang memilih hidup pada tanah dengan pH rendah dan ada pula yang memilih hidup 

pada pH tinggi (Suin, 1997). Hasil pengukuran pH tanah menunjukkan hasil yang 

bervariasi, pH tanah yang diperoleh berkisar antara 4,92 – 6,2. Derajat keasaman tanah 
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tertinggi terdapat pada stasiun III dan derajat keasaman terendah terdapat pada stasiun I. 

Derajat keasaman yang relatif rendah ini mungkin disebabkan oleh adanya masukan 

serasah tanaman ke dalam tanah. Soepardi dalam Maftu’ah dkk. (2002) menyatakan 

bahwa masukan bahan organik segar ke dalam tanah akan mengakibatkan pH tanah 

menurun akibat terlepasnya asam-asam organik dalam jumlah besar selama proses 

dekomposisi. 

 Kelembaban adalah banyaknya kadar uap air yang ada di udara, kelembaban 

merupakan faktor ekologis yang penting karena mempengaruhi aktivitas organisme dan 

membatasi penyebarannya (Michael, 1994). Pengukuran kelembaban udara 

memperlihatkan hasil yang bervariasi. Kelembaban udara tertinggi terdapat pada stasiun 

IV sebesar 95,4 % dan kelembaban udara terendah terdapat pada stasiun II sebesar 78,2 

%. Seperti suhu udara, perbedaan kelembaban udara pada kelima stasiun penelitian 

disebabkan oleh perbedaan penutupan kanopi pohon pada masing-masing stasiun. Stasiun 

dengan kondisi tegakan yang terbuka memungkinkan sinar matahari dapat masuk hingga 

permukaan tanah. Selain itu sirkulasi udara di lokasi tersebut lebih besar bila 

dibandingkan dengan sirkulasi udara pada stasiun dengan tegakan yang lebih tertutup.  

 Kadar air tanah menentukan tingkat kelembaban tanah. Kelembaban merupakan 

faktor ekologis yang penting karena mempengaruhi aktivitas organisme dan membatasi 

penyebarannya (Michael,1995). Hasil analisis tanah menunjukkan bahwa kadar air tanah 

pada kelima stasiun berkisar antara 50,18 – 60,59 %. Tingginya kadar air tanah tersebut 

disebabkan adanya masukan air yang cukup banyak dari hujan. 

 Bahan organik tanah terbentuk dari jasad hidup tanah yang terdiri dari flora dan 

fauna, perakaran tanaman yang hidup dan mati yang sebagian terdekomposisi dan 
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mengalami modifikasi, serta hasil sintesis baru yang berasal dari tanaman dan hewan. 

Berdasarkan definisi konvensional bahan organik, bahan tanaman yang kasar (diameter > 

2 cm) atau vertebrata tidak termasuk di dalamnya. Kandungan bahan organik dipengaruhi 

oleh aras akumulasi bahan asli dan aras dekomposisi dan humifikasi yang sangat 

tergantung kondisi lingkungan. Kandungan bahan organik tanah biasanya diukur 

berdasarkan kandungan C-organik. Konversi C-organik menjadi bahan organik = % C-

organik × 1,724 (Sutanto, 2005).  

Bahan organik tanah mempengaruhi keberadaan fauna tanah. Arthropoda tanah 

sangat bergantung pada tersedianya bahan organik berupa serasah atau lainnya di atas 

permukaan tanah (Suhardjono, 1997). Bahan organik memiliki beberapa peranan penting 

di tanah. Hampir semua makhluk hidup di tanah tergantung pada bahan organik sebagai 

sumber energi dan makanannya. Adanya bahan organik tanaman menyebabkan sumber 

makanan berlimpah sehingga mempengaruhi keberadaan fauna tanah (Rahmawanto, 

2005). 

 Hasil analisis tanah menunjukkan bahwa kandungan bahan organik tanah pada 

kelima stasiun berkisar antara 4,24 – 7,76 %. Sutanto (2005) menyatakan bahwa 

kandungan bahan organik dengan nilai 4 – 8 % masuk ke dalam kriteria kandungan bahan 

organik tanah yang berlebihan. Tingginya kandungan bahan organik ini mungkin 

disebabkan oleh tingginya akumulasi serasah sedangkan laju dekomposisi serasah 

tersebut rendah. 

  Selain faktor lingkungan abiotik, faktor lingkungan biotik berupa vegetasi bawah 

dan tingkat penutupan serasah dapat mempengaruhi keanekaragaman makrofauna tanah 
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(Rahmadi dan Suhardjono, 2003; Maftu’ah dkk., 2002). Data hasil pengukuran faktor 

lingkungan biotik disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut. 

 
Tabel 3. Hasil pengukuran faktor lingkungan biotik di Alas Kethu, Kabupaten Wonogiri, 

Jawa Tengah 
 

Stasiun Indeks Diversitas 
Vegetasi Bawah 

Biomass  
(g/ (30x30) cm2) 

Necromass  
(g/ (30x30) cm2) 

I 0,497799 86 30 

II 0,718699 118 108 

III 0,679175 107 112 

IV 0,485055 3 45 

V 0,3848 39 100 

  

 Keanekaragaman vegetasi bawah tertinggi terdapat pada stasiun II yang 

dinyatakan dengan nilai indeks diversitas vegetasi bawah sebesar 0,72 sedangkan 

keanekaragaman vegetasi bawah terendah terdapat pada stasiun V dengan nilai indeks 

diversitas vegetasi bawah sebesar 0,38. Biomass tertinggi terdapat pada stasiun II yaitu 

118 g/ (30x30) cm2 dan biomass terendah terdapat pada stasiun IV sebesar 3 g/ (30x30) 

cm2.  

Tingkat penutupan serasah pada permukaan tanah berhubungan erat dengan laju 

dekomposisinya. Semakin lambat terdekomposisi maka keberadaannya di permukaan 

tanah menjadi lebih lama (Hairiah dkk., 2000). Komposisi dan jenis serasah daun 

menentukan jenis fauna tanah yang hidup, sedangkan banyaknya serasah yang tersedia 

menentukan kepadatan fauna tanah (Suin, 1997). Berat serasah (necromass) tertinggi 

terdapat pada stasiun III sebesar 112 g/ (30x30) cm2 sedangkan berat serasah terendah 

terdapat pada stasiun I sebesar 30 g/ (30x30) cm2. Perbedaan berat serasah ini disebabkan 

oleh perbedaan laju dekomposisi serasah pada masing-masing stasiun. Pada stasiun III 
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laju dekomposisi rendah sehingga akumulasi serasah pada permukaan tanah tinggi. 

Musyafa (2004) menyatakan bahwa serasah daun akasia merupakan serasah yang sulit 

terdekomposisi. Sebaliknya, pada stasiun I laju dekomposisi tinggi sehingga akumulasi 

serasah pada permukaan tanah relatif rendah.  

 

C. Keanekaragaman Makrofauna Tanah 

Makrofauna tanah yang ditemukan pada lima jenis tegakan di Alas Kethu, 

Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah berjumlah 36 spesies. Makrofauna tanah yang 

ditemukan tersebut dibagi menjadi dua kelompok sesuai dengan metode pengambilan 

sampelnya yaitu makrofauna permukaan tanah dan makrofauna dalam tanah. Makrofauna 

permukaan tanah yang ditemukan berjumlah 31 spesies, sedangkan makrofauna dalam 

tanah yang ditemukan berjumlah 18 spesies. Makrofauna yang ditemukan baik di 

permukaan maupun di dalam tanah berjumlah  13 spesies. Daftar makrofauna tanah yang 

ditemukan dan deskripsinya disajikan pada Lampiran 4 dan Lampiran 5. 

1. Keanekaragaman Makrofauna Permukaan Tanah 

 Makrofauna permukaan tanah yang ditemukan pada lima jenis tegakan di Alas 

Kethu berjumlah 31 spesies yang terbagi ke dalam dua phylum yaitu Annelida dan 

Arthropoda. Makrofauna permukaan tanah yang ditemukan tersebut dapat dilihat pada 

Tabel 4 sebagai berikut. 

Tabel 4. Makrofauna permukaan tanah yang ditemukan pada lima jenis tegakan di Alas 
Kethu 

 
No Phylum Class Order Family Sub Family Species  

1. Annelida Chaetopoda Oligochaeta Megascolecidae  Pheretima sp. 
2. Arthropoda Arachnida Araneae Agelinidae  Tegenaria sp. 
3.    Corinnidae  Cetonana sp. 
4.    Gnaphosidae  Zelotes sp. 
5.    Lycosidae  Xerolycosa miniata 
6.    Lyniphiidae  Helophora sp. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



7.      Neriene sp. 
8.    Pholcidae  Psilochorus simoni 
9.    Salticidae  Evarcha sp. 

10.      Heliophanus sp. 
11.    Tetragnathidae  Meta sp. 
12.    Zoridae  Zora sp. 
13.  Diplopoda Spirobolidae Narceidae  Narceus sp. 
14.  Insecta Blattaria Blattellidae  Blattella sp. 
15.    Blattidae  Blatta orientalis 
16.   Coleoptera Carabidae  Calosoma scrutator 
17.    Lagriidae  Arthromacra sp. 
18.    Scarabaeidae  Geotrupes sp. 
19.   Dermaptera Forficulidae  Forficula auricularia 
20.   Hemiptera Cydnidae  Pangaeus bilineatus 
21.    Miridae  Leptopterma sp. 
22.   Hymenoptera Formicidae Dolichoderinae Dolichoderus sp. 
23.     Formicinae Camponotus sp. 
24.      Camponotus variegatus 
25.     Myrmicinae Solenopsis invicta 
26.     Ponerinae Ponera sp. 
27.   Orthoptera Gryllidae Gryllinae Gryllus sp. 
28.     Trigonidiinae Metioche sp. 
29.    Tettigoniidae Copiphorinae Neoconocephalus sp. 
30.    Tridactylidae  Tridactylus sp. 
31.  Malacostraca Isopoda Oniscidae  Oniscus sp. 

Phylum Annelida yang ditemukan hanya terdiri dari satu class yaitu Chaetopoda, 

order Oligochaeta. Phylum Arthropoda ditemukan sebanyak 4 class, yaitu Arachnida, 

Diplopoda, Insecta dan Malacostraca. Class Arachnida terdiri dari satu order yaitu 

Araneae. Class Diplopoda terdiri dari satu order pula yaitu Spirobolidae. Insecta 

merupakan class yang paling banyak ditemukan ordernya, ada 6 order yaitu Blattaria, 

Coleoptera, Dermaptera, Hemiptera, Hymenoptera dan Orthoptera. Class Malacostraca 

hanya terdiri dari satu order yaitu Isopoda. 

Sebanyak 17 spesies makrofauna permukaan tanah yang ditemukan sebagian 

besar berasal dari class Insecta. Hal ini sesuai dengan pendapat Borror dkk. (1992) yang 

menyatakan bahwa Insecta merupakan golongan hewan yang dominan di bumi. 

Tabel 5. Jumlah individu, jumlah spesies dan indeks diversitas makrofauna permukaan 
tanah pada masing-masing stasiun penelitian 

 
Stasiun Jumlah 

Individu 

Jumlah 

Spesies 

Indeks 

Diversitas 
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I 52 12 0,825885 

II 142 25 0,896437 

III 71 18 0,884887 

IV 53 3 0,418600 

V 47 6 0,545918 

Rata-rata 73 13 0,714345 

 
 Nilai indeks diversitas makrofauna permukaan tanah yang paling tinggi terdapat 

pada stasiun II atau petak yang ditanami Kayu Putih. Stasiun II merupakan lokasi dengan 

keanekaragaman dan biomassa vegetasi bawah yang paling tinggi bila dibandingkan 

dengan keempat stasiun lainnya. Hal ini menyebabkan tersedianya bahan makanan yang 

melimpah bagi makrofauna permukaan tanah fitofagus sekaligus tempat berlindung dan 

berkembang biak bagi makrofauna fitofagus tersebut maupun makrofauna permukaan 

tanah yang lain. Lavelle et al. (1994) dalam penelitiannya menerangkan bahwa sumber 

makanan merupakan faktor utama yang mempengaruhi diversitas dan kemelimpahan 

komunitas makrofauna tanah. Sugiyarto (2000) menyatakan bahwa keberadaan vegetasi 

bawah dapat memberikan kondisi mikrohabitat lebih baik guna menunjang kehidupan 

berbagai jenis organisme tanah, termasuk makrofauna tanahnya.  

Selain keanekaragaman dan biomassa vegetasi bawah, jumlah serasah yang cukup 

melimpah juga merupakan faktor pendukung kelimpahan dan keanekaragaman 

makrofauna permukaan tanah di stasiun II. Serasah bisa berfungsi sebagai sumber energi 

baik bagi komunitas hewan maupun komunitas tumbuhan bawah. Bagi komunitas hewan 

tanah, serasah juga berfungsi sebagai tempat berlindung dari cahaya matahari langsung 

maupun dari serangan predator (Sugiyarto dkk., 2002). Kelimpahan makrofauna 
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permukaan tanah fitofagus dan saprofagus merupakan faktor pendukung kelimpahan 

makrofauna tanah predator karena makrofauna permukaan tanah fitofagus dan saprofagus 

merupakan makanan bagi makrofauna permukaan tanah predator. 

Nilai indeks diversitas makrofauna permukaan tanah yang paling rendah terdapat 

pada stasiun IV atau petak yang ditanami Jati. Penyebab utama rendahnya 

keanekaragaman makrofauna permukaan tanah di lokasi ini adalah rendahnya 

ketersediaan bahan makanan baik dari tumbuhan maupun serasah. 

  

2. Keanekaragaman Makrofauna Dalam Tanah 

Makrofauna dalam tanah yang ditemukan pada lima jenis tegakan di Alas Kethu 

berjumlah 18 spesies yang terbagi ke dalam dua phylum yaitu Annelida dan Arthropoda. 

Makrofauna dalam tanah yang ditemukan tersebut dapat dilihat pada tabel 6. 

 
Tabel 6. Makrofauna dalam tanah yang ditemukan pada lima jenis tegakan di Alas Kethu 
 

No Phylum Class Order Family Sub Family Species  
1. Annelida Chaetopoda Oligochaeta Megascolecidae  Pheretima sp. 
2. Arthropoda Arachnida Araneae Lycosidae  Xerolycosa miniata 
3.  Chilopoda Geophilomorpha Geophilidae  Geophilo sp. 
4.  Diplopoda Spirobolidae Narceidae  Narceus sp. 
5.  Insecta Blattaria Blattidae  Blatta orientalis 
6.   Coleoptera Scarabaeidae  Geotrupes sp. 
7.      Phyllophaga sp. 
8.   Dermaptera Forficulidae  Forficula auricularia 
9.   Hemiptera Cydnidae  Pangaeus bilineatus 

10.   Hymenoptera Formicidae Dolichoderinae Dolichoderus sp. 
11.     Formicinae Camponotus sp. 
12.      Camponotus variegatus 
13.     Myrmicinae Solenopsis invicta 
14.     Ponerinae Ponera sp. 
15.   Isoptera Termitidae  Macrotermes sp. 
16.      Microtermes sp. 
17.      Nasutitermes sp. 
18.  Malacostraca Isopoda Oniscidae  Oniscus sp. 
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Phylum Annelida yang ditemukan hanya terdiri dari satu class yaitu Chaetopoda, 

order Oligochaeta. Phylum Arthropoda ditemukan sebanyak 5 class, yaitu Arachnida, 

Chilopoda, Diplopoda, Insecta dan Malacostraca. Class Arachnida terdiri dari satu order 

yaitu Araneae. Class Chilopoda terdiri dari satu order yaitu Geophilomorpha. Class 

Diplopoda terdiri dari satu order pula yaitu Spirobolidae. Insecta merupakan class yang 

paling banyak ditemukan ordernya, ada 6 order yaitu Blattaria, Coleoptera, Dermaptera, 

Hemiptera, Hymenoptera dan Isoptera. Class Malacostraca hanya terdiri dari satu order 

yaitu Isopoda. 

Seperti halnya makrofauna permukaan tanah, sebagian besar spesies makrofauna 

dalam tanah, tepatnya 13 spesies berasal dari class Insecta.  

 
Tabel 7. Jumlah individu, jumlah spesies dan indeks diversitas makrofauna dalam tanah 

pada masing-masing stasiun penelitian 
 

Stasiun Jumlah 

Individu 

Jumlah 

Spesies 

Indeks 

Diversitas 

I 116 8 0,814359 

II 153 12 0,873985 

III 122 8 0,831955 

IV 227 5 0,650957 

V 83 6 0,75821 

Rata-rata 140 8 0,785893 

 
Nilai indeks diversitas makrofauna dalam tanah yang paling tinggi terdapat pada 

stasiun II atau petak yang ditanami Kayu Putih. Stasiun II merupakan lokasi dengan 

kandungan bahan organik tanah dan biomassa vegetasi bawah yang tertinggi bila 
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dibandingkan dengan keempat stasiun lainnya. Foth dalam Wulandari dkk. (2005) 

menyatakan bahwa bahan organik dimungkinkan dapat meningkatkan aktivitas fauna 

tanah, karena bahan organik digunakan sebagai sumber energi dan sumber makanan. 

Sugiyarto (2000) menyatakan bahwa bahan organik tanah maupun sisa-sisa tanaman dari 

vegetasi bawah dapat dimanfaatkan oleh makrofauna di dalam tanah sebagai sumber 

makanannya. 

Nilai indeks diversitas makrofauna tanah yang paling rendah terdapat pada stasiun 

IV walaupun kandungan bahan organik di stasiun ini lebih tinggi dari stasiun III. Hal ini 

bisa terjadi karena adanya pengaruh lain dari faktor lingkungan. Suhu tanah pada stasiun 

IV lebih rendah dari suhu tanah pada stasiun III bahkan yang terendah diantara stasiun-

stasiun penelitian yang lain. Suhu merupakan faktor pembatas terhadap pertumbuhan dan 

penyebaran fauna tanah. Selain itu suhu juga memiliki peranan yang penting dalam 

mengatur kegiatan fauna tanah. Hal ini disebabkan karena suhu mempengaruhi kecepatan 

reaksi kimiawi dalam tubuh dan sekaligus menentukan kegiatan metabolik (Michael, 

1994). Sebagian besar makrofauna dalam tanah khususnya serangga berdarah dingin. Bila 

suhu lingkungan menurun, suhu tubuh mereka juga menurun dan proses fisiologik 

menjadi lambat (Borror dkk., 1992). Makrofauna tanah akan memilih tempat yang lebih 

hangat agar proses metabolisme tubuh dapat berjalan dengan optimal. 

Dari Tabel 5 dan Tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata jumlah individu 

makrofauna permukaan tanah (73 individu) lebih rendah dari makrofauna dalam tanah 

(140 individu). Hal ini dapat terjadi karena beberapa jenis makrofauna dalam tanah yang 

ditemukan merupakan kelompok serangga sosial yang bersarang dalam tanah. Serangga 

ini hidup berkoloni dengan anggota koloni mencapai ratusan hingga ribuan individu. 
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Nilai rata-rata jumlah spesies makrofauna permukaan tanah (13 spesies) lebih 

tinggi dari makrofauna dalam tanah (8 spesies). Tingginya nilai rata-rata jumlah spesies 

makrofauna permukaan tanah dapat disebabkan oleh lebih tersedianya bahan makanan 

baik dari vegetasi bawah maupun dari serasah. Ada kemungkingan pula di permukaan 

tanah lebih banyak ditemukan makrofauna tanah yang keberadaannya di lingkungan 

tersebut hanya bersifat sementara, sedangkan makrofauna dalam  tanah lebih bersifat 

permanen. 

Nilai rata-rata indeks diversitas makrofauna permukaan tanah (0,714345) lebih 

rendah dari makrofauna dalam tanah (0,785893). Purwanti (2003) menyatakan bahwa 

indeks diversitas tidak ditunjukkan dari seberapa besar jumlah individu maupun jumlah 

spesies tapi ditunjukkan dari nilai penting yang diperoleh dari keseluruhan spesies pada 

suatu komunitas. Nilai rata-rata indeks diversitas makrofauna permukaan tanah yang 

lebih rendah mungkin disebabkan permukaan tanah mengalami perubahan lingkungan 

(misalnya fluktuasi suhu) yang lebih besar bila dibandingkan dengan perubahan 

lingkungan dalam tanah. Organisme yang hidup dalam kondisi lingkungan yang sering 

berubah-ubah akan menjadi tertekan (Michael, 1994). 

 

D. Makrofauna Tanah Dominan  

 Makrofauna tanah dominan adalah makrofauna tanah yang memiliki nilai penting 

paling tinggi diantara makrofauna tanah lainnya. Dominasi tersebut disebabkan oleh 

kemampuan adaptasi yang lebih baik sehingga dapat menunjang kehidupan di habitatnya. 

Makrofauna tanah dominan pada masing-masing stasiun disajikan pada Tabel 8 

sedangkan nilai penting masing-masing spesies dapat dilihat pada lampiran 6 dan 7. 
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Tabel 8. Makrofauna tanah dominan pada lima jenis tegakan di Alas Kethu 
 

Stasiun Makrofauna Permukaan 

Tanah Dominan 

Makrofauna Dalam Tanah 

Dominan 

I Solenopsis invicta Oniscus sp. 

II Camponotus variegatus Microtermes sp. 

III Camponotus sp. Oniscus sp. 

IV Solenopsis invicta Microtermes sp. 

V Solenopsis invicta Oniscus sp. 

 

 Makrofauna permukaan tanah dominan pada penelitian ini adalah kelompok 

semut (Family Formicidae). Borror dkk. (1992) menyatakan bahwa semut adalah satu 

kelompok yang sangat umum dan menyebar luas. Semut merupakan kelompok yang 

paling sukses dari semua kelompok serangga. Hewan ini terdapat di mana-mana di 

habitat darat dan jumlah individunya melebihi kebanyakan hewan darat lainnya. 

 Solenopsis invicta merupakan spesies semut pemakan tumbuhan atau hewan yang 

telah membusuk. Tersedianya serasah dengan jumlah yang banyak merupakan faktor 

pendukung melimpahnya spesies ini. Sedangkan Camponotus variegatus dan 

Camponotus sp. merupakan spesies semut pemakan hewan lain semisal rayap dan semut 

dari jenis lain. Banyaknya rayap dan hewan kecil lain sebagai makanan dari dua jenis 

semut ini merupakan faktor pendukung kemelimpahannya. Semut-semut ini secara tidak 

langsung berperan dalam menjaga kesuburan tanah dengan cara mengurai bahan organik 

menjadi butiran yang lebih kecil (feses). Hewan ini juga berperan dalam translokasi 

bahan organik dari permukaan ke dalam tanah. Selain itu, semut juga berperan dalam 
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pemeliharaan ruang pori tanah melalui lubang-lubang yang dibuat oleh koloni mereka di 

dalam tanah. 

Makrofauna dalam tanah dominan adalah Oniscus sp., hewan ini hidup diantara 

serasah dan seringkali masuk ke dalam tanah permukaan. Kelimpahan spesies ini diduga 

berkaitan dengan melimpahnya serasah di permukaan tanah. Communitor, seperti isopoda 

dan milipoda mempunyai peranan dalam proses dekomposisi secara langsung karena 

memakan serasah yang banyak, menghasilkan feses dan mempunyai efisiensi asimilasi 

yang rendah (Musyafa, 2004). Fauna saprofagus mempunyai pengaruh terhadap 

dekomposisi dengan memproduksi feses yang lebih terdekomposisi daripada serasah. Hal 

ini dibuktikan pada penelitian yang dilakukan Musyafa (2004) yang menunjukkan bahwa 

feses dari Oniscus sp. mempunyai rasio C/N yang lebih rendah daripada serasah. Adanya 

perbedaan C/N rasio antara feses dan serasah menunjukkan adanya proses perubahan 

yang cukup signifikan selama melewati usus kedua jenis fauna tersebut. 

Makrofauna dalam tanah dominan yang kedua adalah Microtermes sp. Hewan ini 

adalah serangga sosial pemakan selulosa, hidup di bawah tanah yang lembab. 

Kelimpahan spesies ini diduga berkaitan dengan melimpahnya bahan organik yang 

mengandung selulosa seperti kayu dan serasah. Rayap berperan dalam dekomposisi 

bahan yang mengandung selulosa dengan cara mengurai bahan yang mengandung 

selulosa tersebut menjadi bahan lain yang lebih sederhana. Hewan ini juga berperan 

dalam translokasi bahan organik dari permukaan ke dalam tanah. Selain itu, rayap juga 

berperan dalam pemeliharaan ruang pori tanah melalui lubang-lubang yang dibuat oleh 

koloni mereka di dalam tanah. 
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E. Indeks Similaritas Makrofauna Tanah 

 Indeks similaritas menunjukkan seberapa besar tingkat kesamaan struktur 

komunitas satu dengan komunitas yang lain, dalam hal ini komunitas 5 stasiun penelitian. 

Suin (1997) menyatakan bahwa indeks similaritas akan bernilai tinggi apabila nilai dari 

dua spesies yang dibandingkan tinggi dan nilai jumlah individu dari dua area yang 

dibandingkan kecil. 

 
Tabel 9. Indeks similaritas komunitas makrofauna tanah pada lima jenis tegakan di Alas 

Kethu. 
 

Rata-rata indeks similaritas makrofauna permukaan tanah = 0,37  

 I II III IV V 

I  0,49 0,60 0,27 0,44 

II 0,50  0,60 0,21 0,26 

III 0,38 0,70  0,29 0,33 

IV 0,31 0,47 0,46  0,17 

V 0,29 0,56 0,57 0,55  

Rata-rata indeks similaritas makrofauna dalam tanah = 0,48 

Hasil perhitungan nilai indeks similaritas Sorensen disajikan pada tabel 9. Hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa kelima stasiun penelitian memiliki perbedaan struktur 

dan komposisi komunitas yang cukup besar. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya nilai 

indeks similaritas antar stasiun penelitian. Dewi (2001) menyatakan bahwa dua 

komunitas dianggap sama apabila memiliki nilai indeks similaritas > 0,50. Perbedaan 

struktur dan komposisi komunitas diantara kelima stasiun disebabkan oleh adanya 

perbedaan faktor lingkungan yang cukup besar pada masing-masing stasiun tersebut. 
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Makrofauna tanah akan lebih memilih lokasi dengan kondisi lingkungan yang dapat 

menunjang kehidupannya secara optimal. 

Rata-rata nilai indeks similaritas makrofauna permukaan tanah sebesar 0,37 

sedangkan rata-rata nilai indeks similaritas makrofauna dalam tanah sebesar 0,48. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada lahan hutan Alas Kethu jika dibanding dengan kelompok 

makrofauna dalam tanah, kelompok makrofauna permukaan tanah lebih terpengaruh oleh 

perbedaan jenis tegakan. 

Makrofauna tanah dapat berada di dalam dan permukaan tanah sekaligus. Lavelle 

et al., (1994) menyatakan bahwa kelompok organisme anesik mengambil dan memakan 

serasah yang berada di permukaan tanah kemudian membawanya ke dalam tanah. Hasil 

pengambilan sampel menunjukkan terdapat 13 spesies makrofauna tanah yang dapat 

berada di permukaan maupun di dalam tanah. Makrofauna tersebut adalah Blatta 

orientalis, Camponotus sp., Camponotus variegatus, Dolichoderus sp., Forficula 

auricularia, Geotrupes sp., Narceus sp., Oniscus sp., Pangaeus bilineatus, Pheretima sp., 

Ponera sp., Solenopsis invicta dan Xerolycosa miniata. 

 

F. Hubungan Tingkat Keanekaragaman Makrofauna Tanah dengan Faktor 

Lingkungan 

 Aktivitas kehidupan makrofauna tanah tidak bisa lepas dari pengaruh lingkungan. 

Hakim dkk. (1986) menyatakan bahwa secara umum aktivitas organisme tanah 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain iklim (curah hujan, suhu dan lain-lain), 

tanah (keasaman, kelembaban, suhu, hara dan lain-lain) serta vegetasi (hutan, padang 

rumput, semak belukar dan lain-lain). 
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 Pada hasil penelitian ini akan dijelaskan hubungan antara tingkat keanekaragaman 

makrofauna tanah dengan faktor lingkungan. Hasil analisis korelasi untuk mengetahui 

hubungan tingkat keanekaragaman makrofauna tanah dengan faktor lingkungan dapat 

dilihat pada Tabel 10  berikut ini. 

Tabel 10. Hasil analisis korelasi antara tingkat keanekaragaman makrofauna tanah 
dengan faktor lingkungan 

 
Nilai Korelasi Pearson No. Variabel faktor 

lingkungan ID makrofauna 
permukaan tanah 

ID makrofauna 
dalam tanah 

1. Suhu udara 0,979** 0,952* 
2. Suhu tanah 0,952* 0,974** 
3. Derajat keasaman tanah 0,288 0,073 
4. Kelembaban udara - 0,889* - 0,886* 
5. Kadar air tanah 0,065 0,292 
6. Bahan organik tanah 0,466 0,550 
7. ID vegetasi bawah 0,764 0,673 
8. Biomassa vegetasi bawah 0,991** 0,977** 
9. Berat serasah 0,356 0,504 
Keterangan : 
** = signifikan pada taraf uji 0,01 
* = signifikan pada taraf uji 0,05 
 Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai korelasi Pearson antara indeks diversitas 

makrofauna tanah dengan faktor lingkungan berkisar 0,065 sampai dengan 0,991. Nilai 

korelasi Pearson ada yang bersifat positif dan negatif. Tanda positif dan negatif 

menunjukkan arah hubungan antara kedua variabel, apabila yang muncul tanda positif 

dapat diartikan bahwa peningkatan variabel satu akan diikuti oleh peningkatan variabel 

yang lain. Sebaliknya, apabila yang muncul tanda negatif, maka dapat diartikan bahwa 

peningkatan variabel yang satu akan diikuti oleh penurunan variabel yang lain 

(Rahmawanto, 2008). Jika nilai korelasi lebih lebih atau sama dengan 0,500 terdapat 

hubungan diantara dua variabel yang dibandingkan. Jika nilai korelasinya kurang atau 

sama dengan 0,500 dianggap adanya hubungan linier yang kurang meyakinkan. Dengan 
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kata lain nilai korelasi tersebut belum cukup memberi petunjuk adanya suatu hubungan. 

Tanda bintang dua (**) yang muncul pada nilai korelasi Pearson menunjukkan hubungan 

antara dua buah variabel signifikan pada taraf uji 0,01. Apabila yang muncul tanda 

bintang satu (*), maka hubungan antara dua buah variabel tersebut signifikan pada taraf 

0,05 (Wahyono, 2004).  

1. Hubungan antara Suhu Udara dengan Indeks Diversitas Makrofauna Tanah  
 

Nilai korelasi Pearson antara suhu udara dengan indeks diversitas makrofauna 

permukaan tanah adalah 0,979**. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara suhu 

udara dengan indeks diversitas makrofauna permukaan tanah yang bersifat positif dan 

signifikan pada taraf uji 0,01. Adanya peningkatan suhu udara akan diikuti dengan 

peningkatan indeks diversitas makrofauna permukaan tanah. Suin (1997) menyatakan 

bahwa semua hewan invertebrata mengeluarkan panas tubuhnya ke lingkungan karena 

mereka tidak dapat mengatur suhu tubuhnya. Suhu tubuh hewan invertebrata disesuaikan 

dengan suhu lingkungannya. Michael (1994) menjelaskan bahwa suhu mempengaruhi 

kecepatan reaksi kimiawi dalam tubuh dan sekaligus menentukan kegiatan metabolik. 

Kecepatan reaksi kimiawi dalam tubuh semakin meningkat seiring dengan bertambahnya 

suhu hingga mencapai batas optimumnya. 

Nilai korelasi Pearson antara suhu udara dengan indeks diversitas makrofauna 

dalam tanah adalah 0,952*. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara suhu udara 

dengan indeks diversitas makrofauna dalam tanah yang bersifat positif dan signifikan 

pada taraf uji 0,05. Adanya peningkatan suhu udara akan diikuti dengan peningkatan 

indeks diversitas makrofauna dalam tanah. Suhu merupakan faktor pembatas terhadap 

pertumbuhan dan penyebaran fauna tanah. Selain itu suhu juga memiliki peranan yang 
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penting dalam mengatur kegiatan fauna tanah (Michael, 1994). Suhu udara sangat 

mempengaruhi suhu tanah dan biasanya suhu udara lebih tinggi dari suhu tanah (Suin, 

1997). 

2. Hubungan antara Suhu Tanah dengan Indeks Diversitas Makrofauna Tanah 
 
 Nilai korelasi Pearson antara suhu tanah dengan indeks diversitas makrofauna 

permukaan tanah adalah 0,952*. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara suhu 

tanah dengan indeks diversitas makrofauna permukaan tanah yang bersifat positif dan 

signifikan pada taraf uji 0,05. Adanya peningkatan suhu tanah akan diikuti dengan 

peningkatan indeks diversitas makrofauna permukaan tanah. Suhu tanah sangat 

tergantung pada suhu udara dan fluktuasinya lebih rendah dari suhu udara. Fluktuasi suhu 

tanah yang rendah ini dimanfaatkan oleh beberapa makrofauna tanah untuk tetap menjaga 

suhu tubuhnya pada kisaran optimum ketika suhu udara mengalami perubahan yang 

ekstrim. 

 Suhu tanah merupakan salah satu faktor fisika tanah yang sangat menentukan 

kehadiran dan kepadatan organisme tanah, dengan demikian suhu tanah akan menentukan 

tingkat dekomposisi material organik tanah. Fluktuasi suhu tanah lebih rendah dari suhu 

udara, dan suhu tanah sangat tergantung dari suhu udara. Suhu tanah lapisan atas 

mengalami fluktuasi dalam satu hari satu malam dan tergantung musim. Fluktuasi itu 

juga tergantung pada keadaan cuaca, topografi daerah dan keadaan tanah (Suin, 1997). 

Suhu tanah memiliki hubungan yang bersifat positif dan signifikan pada taraf uji 0,01 

dengan indeks diversitas makrofauna dalam tanah. Nilai korelasi Pearson antara suhu 

tanah dengan indeks diversitas makrofauna dalam tanah adalah 0,974**. Peningkatan 

suhu tanah akan diikuti dengan peningkatan indeks diversitas makrofauna dalam tanah. 
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Kenaikan suhu tanah hingga batas optimum akan mempercepat reaksi kimiawi dan 

metabolisme makrofauna dalam tanah. 

3. Hubungan antara pH Tanah dengan Indeks Diversitas Makrofauna Tanah 

 Nilai korelasi antara pH tanah dengan indeks diversitas makrofauna tanah belum 

cukup memberi petunjuk adanya suatu hubungan antara kedua variabel tersebut karena 

nilai korelasinya kurang dari 0,500. Nilai korelasi antara pH tanah dengan indeks 

diversitas makrofauna permukaan tanah sebesar 0,288, sedangkan nilai korelasi antara pH 

tanah dengan indeks diversitas makrofauna dalam tanah sebesar 0,073.  

 Beberapa penelitian sebelumnya tentang hubungan pH tanah dengan makrofauna 

tanah menunjukkan hasil yang berbeda. Rahmawanto (2008) yang melakukan penelitian 

mengenai keanekaragaman makrofauna tanah di kebun salak pondoh di daerah Sleman 

dan Magelang melaporkan adanya hubungan yang bersifat negatif dan signifikan pada 

taraf uji 0,05 antara pH tanah dengan indeks diversitas makrofauna permukaan tanah. 

Nilai korelasi antara kedua variabel tersebut adalah 0,909*. Maftu’ah (2005) dalam 

penelitiannya mengenai potensi makrofauna tanah sebagai bioindikator kualitas tanah 

gambut melaporkan adanya hubungan yang bersifat positif dan signifikan pada taraf uji 

0,01 antara pH tanah dengan indeks diversitas makrofauna dalam tanah dengan nilai 

korelasi 0,061**. Perbedaan hasil penelitian ini disebabkan karena adanya perbedaan 

toleransi makrofauna tanah terhadap pH tempat hidupnya. Ada makrofauna yang lebih 

menyukai habitat dengan pH asam, ada yang menyukai habitat dengan pH basa, ada pula 

makrofauna tanah yang dapat hidup pada kisaran pH yang lebih besar (asam dan basa). 

4. Hubungan antara Kelembaban Udara dengan Indeks Diversitas Makrofauna 
Tanah 
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Nilai korelasi Pearson antara kelembaban udara dengan indeks diversitas 

makrofauna permukaan tanah adalah - 0,889*. Hal ini menunjukkan adanya hubungan 

antara kelembaban udara dengan indeks diversitas makrofauna permukaan tanah yang 

bersifat negatif dan signifikan pada taraf uji 0,05. Adanya peningkatan kelembaban udara 

akan diikuti dengan penurunan indeks diversitas makrofauna permukaan tanah. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Purwanti (2003) yang menyatakan bahwa peningkatan 

kelembaban udara akan diikuti dengan penurunan indeks keanekaragaman makrofauna 

tanah. Peningkatan kelembaban udara dapat mengganggu proses pengambilan oksigen 

(pernafasan) makrofauna permukaan tanah. 

Nilai korelasi Pearson antara kelembaban udara dengan indeks diversitas 

makrofauna dalam tanah adalah - 0,886*. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara 

kelembaban udara dengan indeks diversitas makrofauna permukaan tanah yang bersifat 

negatif dan signifikan pada taraf uji 0,05. Adanya peningkatan kelembaban udara akan 

diikuti dengan penurunan indeks diversitas makrofauna permukaan tanah. 

5. Hubungan antara Kadar Air Tanah dengan Indeks Diversitas Makrofauna 
Tanah 

 
 Nilai korelasi antara kadar air tanah dengan indeks diversitas makrofauna tanah 

belum cukup memberi petunjuk adanya suatu hubungan antara kedua variabel tersebut 

karena nilai korelasinya kurang dari 0,500. Nilai korelasi antara kadar air tanah dengan 

indeks diversitas makrofauna permukaan tanah sebesar 0,065, sedangkan nilai korelasi 

antara kadar air tanah dengan indeks diversitas makrofauna dalam tanah sebesar 0,292. 

 Penelitian sebelumnya tentang hubungan kadar air tanah dengan makrofauna 

tanah menunjukkan hasil yang berbeda. Rahmawanto (2008) dalam penelitiannya 

mengenai keanekaragaman makrofauna tanah di kebun salak pondoh di daerah Sleman 
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dan Magelang melaporkan adanya hubungan yang bersifat positif tetapi tidak signifikan 

antara kadar air tanah dengan indeks diversitas makrofauna permukaan tanah. Nilai 

korelasi antara kedua variabel tersebut adalah 0,775.    

6. Hubungan antara Kandungan Bahan Organik Tanah dengan Indeks Diversitas 
Makrofauna Tanah 

 
 Nilai korelasi antara kandungan bahan organik tanah dengan indeks diversitas 

makrofauna permukaan tanah belum cukup memberi petunjuk adanya suatu hubungan 

antara kedua variabel tersebut karena nilai korelasinya kurang dari 0,500. Nilai korelasi 

antara kandungan bahan organik tanah dengan indeks diversitas makrofauna permukaan 

tanah sebesar 0,466. 

 Nilai korelasi Pearson antara kandungan bahan organik tanah dengan indeks 

diversitas makrofauna dalam tanah adalah 0,550. Hal ini menunjukkan adanya hubungan 

antara kandungan bahan organik tanah dengan indeks diversitas makrofauna dalam tanah 

yang bersifat positif tetapi tidak signifikan. Peningkatan kandungan bahan organik tanah 

akan diikuti dengan peningkatan indeks diversitas makrofauna dalam tanah. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan dari Soepardi (1983) yang menyatakan bahwa aktivitas 

organisme akan meningkat apabila kandungan bahan organik tinggi dan sebaliknya, 

aktivitas organisme akan menurun seiring dengan menurunnya kandungan bahan organik 

tanah. Hasil penelitian Sugiyarto (2000) mengenai keanekaragaman makrofauna tanah 

pada berbagai umur tegakan Sengon di RPH Jatirejo, Kediri menunjukkan hal yang sama 

yaitu adanya hubungan yang positif antara kandungan bahan organik tanah dengan indeks 

diversitas makrofauna dalam tanah. Nilai korelasi antara kedua variabel adalah 0,820. 
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7. Hubungan antara Indeks Diversitas Vegetasi Bawah dengan Indeks Diversitas 
Makrofauna Tanah 

 
Nilai korelasi antara indeks diversitas vegetasi bawah dengan indeks diversitas 

makrofauna tanah menunjukkan adanya hubungan yang bersifat positif tetapi tidak 

signifikan.. Nilai korelasi antara indeks diversitas vegetasi bawah dengan indeks 

diversitas makrofauna permukaan tanah sebesar 0,764, sedangkan nilai korelasi antara 

indeks diversitas vegetasi bawah dengan indeks diversitas makrofauna dalam tanah 

sebesar 0,673. Meningkatnya indeks diversitas vegetasi bawah akan diikuti dengan 

meningkatnya indeks diversitas makrofauna tanah. Hal ini disebabkan karena vegetasi 

bawah dapat dimanfaatkan oleh makrofauna tanah sebagai sumber makanannya. Semakin 

banyak tersedia makanan, maka semakin beragam pula makrofauna tanah yang dapat 

eksis di habitat tersebut. 

8. Hubungan antara Biomassa Vegetasi Bawah dengan Indeks Diversitas 
Makrofauna Tanah 

 
Biomassa vegetasi bawah memiliki hubungan yang bersifat positif signifikan pada 

taraf uji 0,01 dengan indeks diversitas makrofauna permukaan tanah. Peningkatan 

biomassa vegetasi bawah akan diikuti dengan peningkatan indeks diversitas makrofauna 

permukaan tanah. Hal ini berhubungan dengan ketersediaan bahan makanan yang 

melimpah bagi makrofauna permukaan tanah. Sebagian besar makrofauna permukaan 

tanah yang ditemukan merupakan fitofagus sehingga dibutuhkan banyak vegetasi bawah 

sebagai makanan mereka. Sugiyarto (2000) menyatakan bahwa keberadaan vegetasi 

bawah dapat memberikan kondisi mikrohabitat lebih baik guna menunjang kehidupan 

berbagai jenis organisme tanah, termasuk makrofauna tanahnya. 
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Biomassa vegetasi bawah memiliki hubungan yang bersifat positif dan signifikan 

pada taraf uji 0,01 dengan indeks diversitas makrofauna dalam tanah. Peningkatan 

biomassa vegetasi bawah akan diikuti dengan peningkatan indeks diversitas makrofauna 

dalam tanah. Sisa-sisa tanaman dari vegetasi bawah dapat dimanfaatkan oleh makrofauna 

di dalam tanah sebagai sumber makanannya. Semakin banyak tersedia makanan, maka 

semakin beragam pula makrofauna yang dapat eksis. Vegetasi bawah dapat memberikan 

kondisi mikrohabitat lebih baik untuk menunjang kehidupan berbagai jenis organisme 

tanah, termasuk makrofauna tanahnya (Sugiyarto, 2000). 

9. Hubungan antara Berat Serasah dengan Indeks Diversitas Makrofauna Tanah 
 
 Nilai korelasi antara berat serasah dengan indeks diversitas makrofauna 

permukaan tanah belum cukup memberi petunjuk adanya suatu hubungan antara kedua 

variabel tersebut karena nilai korelasinya kurang dari 0,500. Nilai korelasi antara berat 

serasah dengan indeks diversitas makrofauna permukaan tanah sebesar 0,356. 

 Nilai korelasi Pearson antara berat serasah dengan indeks diversitas makrofauna 

dalam tanah adalah 0,504. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara berat serasah 

dengan indeks diversitas makrofauna dalam tanah yang bersifat positif tetapi tidak 

signifikan. Peningkatan berat serasah akan diikuti dengan peningkatan indeks diversitas 

makrofauna dalam tanah. Hal ini disebabkan karena serasah dapat dimanfaatkan oleh 

makrofauna dalam tanah sebagai sumber makanannya. Semakin banyak tersedia serasah 

sebagai makanan, maka semakin beragam pula makrofauna tanah yang dapat hidup di 

habitat tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan uraian sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Makrofauna tanah pada lima jenis tegakan di Alas Kethu memiliki keanekaragaman 

yang tinggi dengan nilai indeks diversitas rata-rata 0,71435 untuk makrofauna 

permukaan tanah dan 0,785893 untuk makrofauna dalam tanah.   

2. Indeks diversitas makrofauna permukaan tanah menunjukkan korelasi yang tinggi 

(nilai korelasi > 0,500) dengan suhu udara, suhu tanah, kelembaban udara, indeks 

diversitas vegetasi bawah dan biomassa vegetasi bawah. Sedangkan indeks diversitas 

makrofauna dalam tanah menunjukkan korelasi yang tinggi dengan suhu udara, suhu 

tanah, kelembaban udara, kandungan bahan organik tanah, indeks diversitas vegetasi 

bawah, biomassa vegetasi bawah dan berat serasah. 

 

B. Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian pada musim yang berbeda (musim kemarau) untuk 

mengetahui tingkat keanekaragaman makrofauna tanah pada berbagai jenis tegakan di 

Alas Kethu serta hubungan antara tingkat keanekaragaman makrofauna tanah tersebut 

dengan faktor lingkungan. 
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2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap spesies yang ditemukan sehubungan 

dengan peranannya dalam menjaga berlangsungnya siklus hara dalam ekosistem 

hutan.   

3. Jenis tegakan mempengaruhi keanekaragaman makrofauna tanah. Makrofauna tanah 

berperan dalam perombakan bahan organik untuk menjaga kesuburan tanah hutan, 

dengan demikian juga ikut menjaga berlangsungnya siklus hara dalam ekosistem 

hutan. Bagi pihak pengelola Alas Kethu, setelah masa tebang diharapkan untuk 

memilih jenis tanaman pengganti yang tepat. 
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