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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Arthropoda Tanah 

Arthropoda berasal dari istilah bahasa Yunani yang berarti memiliki kaki 

bersendi. Kelompok-kelompok Arthropoda yang paling penting adalah: (1) 

Insecta, termasuk kumbang, lebah, kecoa, kupu-kupu, dan lain-lain; (2) Crustacea, 

termasuk kepiting, lobster, udang, dan teritip; (3) Arachnida termasuk mittes, 

caplak, laba-laba, dan kalajengking; (4) Chilipoda atau lipan; dan (5) Diplopoda 

atau milipedes. Filum Arthropoda berjumlah lebih dari tiga perempat dari semua 

jenis binatang yang berbeda dimana serangga membentuk kelas arthropoda 

terbesar dalam jumlah spesies (Nault et al,. 1981). 

Arthropoda dapat dikelompokkan atas dasar ukuran tubuhnya, 

kehadirannya di tanah, habitat yang dipilihnya, dan kegiatan makannya (Suin, 

2012). Arthropoda yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidup mereka di 

tanah menunjukkan adaptasi struktural dan perilaku khusus terhadap kondisi fisik, 

kimia, dan biotik yang ditemukan di masing-masing habitat (Daly, 1978). 

Berikut karakteristik beberapa ordo dalam filum Arthropoda tanah 

menurut Borror et al., (1992). 

 

2.1.1 Ordo Protura 

Protura adalah heksapoda yang kecil berwarna keputih-putihan, 

panjangnya 0,6-1,5 mm. Kepala agak berbentuk konis, tidak memiliki mata 

maupun sungut. Bagian-bagian mulut tidak menggigit, tetapi dapat dipakai untuk 

mengerok partikel-partikel makanan yang kemudian dicampur dengan air liur dan 
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dihisap masuk ke dalam mulut. Pasangan tungkai pertama terutama memiliki 

fungsi utama sebagai sensorik dan terletak dalam posisi yang mengangkat seperti 

sungut.  

Terdapat stili pada tiga ruas pertama abdomen. Sesudah menetas dari telur, 

abdomen protura terdiri dari 9 ruas. Pada tiap-tiap tiga pergantian kulit berikutnya 

ruas-ruas ditambahkan di sebelah anterior bagian ujung (telson), sehingga 

abdomen yang dewasa kelihatan memiliki 12 ruas (11 ruas metamer dan telson 

ujung). Famili yang termasuk di dalam ordo ini yaitu: Eosentomidae, 

Protentomidae, dan Acerentomidae. 

 

2.1.2 Ordo Collembola  

Collembola (ekor-pegas) memiliki panjang 3-6 mm. Banyak Collembola 

memiliki ommatidia sampai 8 pada masing-masing sisi kepala, sedangkan yang 

lainnya berkurang atau sama sekali buta. Bagian-bagian mulut agak panjang dan 

tersembunyi di dalam kepala. Collembola memiliki sebuah embelan seperti 

tabung, yaitu kollofor, pada sisi ventral ruas abdomen yang pertama; pada 

ujungnya terdapat sebuah gelembung bergelambir dua yang dapat disembulkan. 

Famili yang termasuk di dalam ordo ini yaitu: Poduridae, Hypogastrudidae, 

Onychiuridae,  Isotomidae, Entomobrydae, Neelidae, dan Sminthuridae. 

 

2.1.3 Ordo Diplura  

Diplura agak kelihatan seperti serangga-perak dan ekor-rapuh, tetapi 

mereka tidak mempunyai dua filamen ekor median dan hanya mempunyai dua 

filamen ekor atau embelan-embelan. Tubuhnya biasanya tidak tertutup dengan 
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sisik-sisik; tidak terdapat mata majemuk dan mata tunggal; tarsi mempunyai 1 

ruas; dan bagian-bagian mulut adalah mandibulat dan tertarik ke dalam kepala. 

Terdapat stili pada ruas-ruas abdomen 1-7. Heksapoda-heksapoda ini adalah kecil 

(biasanya memiliki panjang kurang dari 7 mm) dan biasanya berwarna pucat. 

Famili yang termasuk di dalam ordo ini yaitu: Campodeidae, Procampodeidae, 

Anajapygidae, dan Japygidae. 

 

2.1.4 Ordo Orthroptera  

Orthoptera ada yang bersayap dan ada pula yang tidak bersayap. Bentuk-

bentuk yang bersayap biasanya mempunyai empat buah sayap. Sayap-sayap depan 

biasanya memanjang, banyak rangka-rangka, dan agak menebal dan disebut 

sebagai tegmina (tunggal, tegmen).  

Beberapa jenis memiliki satu atau dua pasangan sayap yang sangat 

menyusut atau tidak ada. Tubuhnya memanjang; sersi bagus terbentuk (terdiri dari 

satu sampai banyak ruas), sungut secara relatif panjang (kadang-kadang lebih 

panjang daripada tubuh) dan memiliki banyak ruas. Banyak jenis mempunyai satu 

alat perteluran (ovipositor) yang panjang sepanjang tubuh. Pada yang lainnya alat 

perteluran pendek dan agak tersembunyi. Tarsi biasanya juga sampai empat ruas. 

Bagian-bagian mulut adalah tipe mengunyah (mandibulat). Famili yang termasuk 

di dalam ordo ini yaitu: Tetrigidae, Eumastacidae, Tanaoceridae, Acrididae, 

Tridactylidae, Tettiganiidae, Prophalangopsidae, Gryllacrididae, Gryllidae dan 

Gryllotalpidae. 
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2.1.5 Ordo Isoptera  

Merupakan serangga pemakan selulosa yang berukuran sedang, bertubuh 

lunak dan berwarna putih. Contoh ordo isoptera yaitu anai-anai atau rayap. Ordo 

ini memiliki empat sayap yang berselaput tipis. Sayap-sayap depan dan belakang 

hampir sama ukurannya dan diletakkan datar di atas abdomen pada waktu 

beristirahat. Bila sayap-sayap terputus, putus sepanjang sutura, hanya 

meninggalkan dasar sayap atau “potongan” yang menempel pada toraks. 

Abdomen secara lebar berhubungan dengan toraks, memiliki mata majemuk, dan 

sungut-sungut berbentuk seperti merjan atau berbentuk serabut. Bagian-bagian 

mulut ordo ini bertipe pengunyah (khususnya pada rayap pekerja dan reproduktif). 

Pada rayap serdadu mempunyai kepala sangat bersklerotisasi, memanjang, hitam 

dan besar, yang diperuntukkan dalam berbagai cara untuk pertahanan. Pada 

serdadu dari kebanyakan jenis, mandibel-mandibel adalah panjang, sangat kuat, 

mempunyak kait, dan dimodifikasi untuk memotong. Famili yang termasuk di 

dalam ordo ini yaitu: kalotermitidae, Hodotermitidae, Rhinotermitidae, dan 

Termitidae. 

 

2.1.6 Ordo Dermaptera  

Serangga-serangga yang memanjang, ramping, dan agak gepeng serta 

mempunyai sersi seperti capit. Yang dewasa dapat bersayap atau tidak 

mempunyai sayap, dengan satu atau dua pasang sayap. Bila bersayap, sayap-sayap 

depan pendek dan seperti kulit, tidak mempunyai rangka sayap (dan biasanya 

disebut tegmina atau elitra), dan sayap-sayap belakang (bila ada) berselaput tipis 

dan membulat, dengan rangka sayap radier. Tarsi tiga ruas dan mempunyai 
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bagian-bagian mulut dengan tipe pengunyah. Abdomen beruas sepuluh pada 

jantan dan betina dewasa hanya memiliki delapan ruas yang nyata. Ordo ini 

memiliki kebiasaan hidup pada malam hari. Famili yang termasuk di dalam ordo 

ini yaitu: Pygidicranidae, Carcinophoridae, Labiidae, Labiduridae, Chelisochidae 

dan Forficulidae. 

 

2.1.7 Ordo Plecoptera  

Serangga yang kebanyakan berukuran medium atau kecil, agak gepeng, 

bertubuh lunak, dan berwarna agak kelabu kusam. Kebanyakan jenis mempunyai 

empat sayap yang berselaput tipis. Sayap-sayap depan memanjang dan agak 

sempit dan biasanya memilki serentetan rangka-rangka sayap yang menyilang 

antara M dan Cu1 dan antara Cu1 dan Cu2. Sayap-sayap belakang agak lebih 

pendek daripada sayap-sayap depan dan biasanya mempunyai gelambir dubur 

yang berkembang baik yang terlipat seperti kipas bila sayap-sayap dalam keadaan 

istirahat. Beberapa mempunyai sayap yang menyusut atau tidak ada, biasanya 

pada serangga jantan. Memiliki sungut yang panjang, ramping dan banyak ruas. 

Tarsi beruas tiga dan bagian-bagian mulut adalah tipe pengunyah. Serangga pada 

ordo ini aktif pada siang hari. Famili yang termasuk di dalam ordo ini yaitu: 

Taeniopterygidae, Nemouridae, Leuctridae, Capniidae, Pteronarcydae, 

Peltoperiidae, Peridae, Perlodidae, dan Chloroperiidae. 

 

2.1.8 Ordo Homoptera  

Serangga pengisap dengan empat stilet mulut (mandibel dan maksilae). 

Probosis timbul dari bagian belakang kepala, dalam beberapa hal tampak timbul 
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antara kokse depan. Mempunyai empat sayap dimana sayap-sayap depan 

mempunyai sifat seragam seluruhnya, baik berselaput tipis atau agak menebal, 

sedangkan sayap belakang berselaput tipis. Terdapat jenis yang memiliki sungut 

pendek dan seperti rambut-rambut sedangkan terdapat jenis yang memiliki sungut 

seperti benang. Famili yang termasuk di dalam ordo ini yaitu: Cicadidae, 

Membracidae, Aetalionidae, Cercopidae, Cicadellidae, Delphacidae, Derbidae, 

dan lain-lain. 

 

2.1.9 Ordo Tysanoptera  

Serangga kecil yang bertubuh langsing, panjangnya 0,5-5,0 mm (beberapa 

jenis daerah tropika panjangnya hampir 14 mm). Terdapat atau tidak ada sayap. 

Sayap-sayap bila berkembang sempurna jumlahnya empat, sangat panjang dan 

sempit dengan beberapa atau tidak ada rangka sayap, dan berumbai dengan 

rambut-rambut yang panjang. Umbai rambut-rambut pada sayap memberikan 

nama pada ordo ini. 

Bagian-bagian mulut adalah tipe pengisap, dan probosis adalah struktur 

tidak setangkut, gemuk, konis terletak di bagian posterior bidang ventral kepala. 

Labrum membentuk muka probosis; bagian dasar maksilae membentuk sisi-sisi; 

dan labium membentuk belakang. Terdapat tiga buah stilet, satu mandibel (yang 

kiri; mandibel yang kanan menyusut) dan lasiniae dari dua maksilae. Sungut 

pendek dan sampai sembilan ruas. Tarsi satu atau dua ruas, dengan satu atau dua 

kuku, dan seperti gelembung di ujung. Terdapat alat perteluran pada beberapa 

ordo ini. Pada yang lainnya ujung abdomen seperti tabung dan sebuah alat 
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perteluran tidak ada. Famili yang termasuk di dalam ordo ini yaitu: Aleothripidae, 

Merothripidae, Heterothripidae dan Thripidae. 

 

2.1.10 Ordo Coleoptera  

Salah satu sifat yang jelas dari Coleoptera adalah struktur sayap-sayapnya. 

Kebanyakan kumbang mempunyai empat sayap, dengan pasangan sayap depan 

menebal, seperti kulit, atau keras dan rapuh, dan biasanya bertemu dalam satu 

garis lurus di bawah tengah punggung dan menutupi sayap-sayap belakang. 

Sayap-sayap belakang berselaput tipis dan biasanya lebih panjang dari sayap-

sayap depan. Sifat-sifat kumbang yang penting yang dipakai dalam identifikasi 

adalah kepala, sungut, sklerit-sklerit toraks, tungkai-tungkai, elytra, dan abdomen. 

Kadang-kadang sifat-sifat seperti ukuran, bentuk dan warna. Bagian-bagin mulut 

dalam ordo ini adalah tipe pengunyah, dan mandibel sangat bagus berkembang. 

Famili yang termasuk di dalam ordo ini yaitu: Cupedidae, Micromalthidae, 

Hydroscaphidae, Rhysodidae, Cicindelidae, Carabidae, Haliplidae, Amphizoidae, 

Noeridae, Dytiscidae, Grynidae, Hydraenidae, Ptilidae, Agyrtidae, Leiodidae, 

Leptinidae, Scydmaenidae, Dasyceridae, dan lain-lain. 

 

2.1.11 Ordo Mecoptera  

Serangga-serangga yang berukuran tubuh langsing, berukuran sedang 

(kira-kira panjangnya 9-22 mm) dengan kepala yang memanjang dari bawah mata 

sebagai satu probosis atau rostrum. Rostrum terbentuk terutama oleh 

perpanjangan klipeus. Permukaan posteriornya terdiri sebagian besar dari 

maksilae dan labium yang memanjang, tetapi mandibel-mandibel biasanya tidak 
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memanjang dan terletak di ujung bawah rostrum. Kebanyakan mempunyai empat 

sayap yang panjang, selaput tipis yang sempit. Sayap-sayap depan dan belakang 

serupa dalam ukuran dan bentuk dan mempunyai kerangka sayap yang mirip. 

Famili yang termasuk di dalam ordo ini yaitu: Panorpidae, Bittacidae, 

Panorpopidae, Meropeidae, dan Boreidae.  

 

2.1.12 Ordo Diptera  

Kebanyakan diptera secara relatife kecil dan bertubuh lunak dan beberapa 

sangat kecil. Bagian-bagian mulut dari diptera adalah tipe pengisap, tetapi cukup 

beragam di dalam struktur bagian mulut pada ordo ini. Terdapat bagian-bagian 

mulut penusuk dan penyerap. Ciri-ciri utama yang dipakai dalam identifikasi 

Diptera ialah sungut, tungkai-tungkai, sayap-sayap, dan ketotaksi (susunan rambut 

bulu, terutama dari kepala dan toraks). Kadang-kadang berbagai ciri lain dipakai, 

seperti kepala, ukuran, bentuk dan warna. Famili yang termasuk di dalam ordo ini 

yaitu: Nematocera, Tanyderidae, Tipulidae, Blephariceridae, Deuterophelibiidae, 

Nymphomiidae, Axymyiidae, Pachyneuridae, Bibionidae, Mycetophilidae, 

Sciaridae, Cecidomyiidae, dan lain-lain. 

 

2.1.13 Ordo Hymenoptera  

Anggota-anggota yang bersayap dari ordo ini memiliki empat sayap yang 

tipis. Sayap-sayap belakang lebih kecil daripada sayap-sayap depan dan 

mempunyai satu deret kait-kait kecil (hamuli). Bagia-bagian mulut mandibulat, 

tetapi kebanyakan labium dan maksilae membentuk satu struktur seperti lidah. 

Sungut-sungut biasanya mengandung sepuluh atau lebih ruas-ruas dan biasanya 
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cukup panjang. Tarsi biasanya beruas lima. Dalam beberapa hal dimodifikasi 

menjadi satu sengat yang berfungsi sebagai suatu organ penyerangan dan 

pertahanan. Famili yang termasuk di dalam ordo ini yaitu: Xelydae, Pamphiliidae, 

Pergidae, Argidae, Cimbicidae, Diprionidae, Tentheridae, Chepidae, Anaxelydae, 

Siricidae, Xyphydriidae, dan lain-lain. 

 

2.1.14 Ordo Tysanura  

Jenis dalam ordo ini tidak bersayap dan berukuran kecil. Biasanya ordo ini 

memiliki embelan-embelan seperti stili pada beberapa ruas abdomen pragenital. 

Bagian-bagian mulut agak terbuka dan tidak tertutup oleh lipatan-lipatan kranium. 

Ruas-ruas flagelum sungut tanpa urat daging; tarsi tiga sampai lima ruas; biasanya 

terdapat majemuk; dan tentorium cukup bagus berkembang. Famili yang termasuk 

di dalam ordo ini yaitu: Machilidae, Meinertellidae, Lepidotrichidae, Nicolletidae, 

dan Lepismatidae. 

 

2.2 Peranan Arthropoda Tanah 

Arthropoda tanah memiliki peranan vital dalam memperbaiki kesehatan 

dan produktuvitas tanah (Niwa et al., 2001). Proses dekomposisi di dalam tanah 

tidak akan mampu berjalan dengan cepat bila tidak ditunjang oleh kegiatan 

Arthropoda tanah. Arthropoda tanah baik mesofauna atau makrofauna mempunyai 

peranan penting dalam dekomposisi bahan organik tanah untuk menyediakan 

unsur hara dengan merombak substansi nabati yang mati, kemudian bahan 

tersebut dikeluarkan dalam bentuk kotoran (Arief, 2001 dalam Qiptiyah, 2014). 

Sebagai kelompok hewan yang menghabiskan semua atau hanya sebagian dari 
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siklus hidupanya di tanah, Arthropoda tanah berperan penting dalam pembentukan 

dan pemeliharaan struktur tanah (Yuliprianto, 2010). 

Peranan lain dari Arthropoda tanah yaitu memakan hewan-hewan 

penyebab penyakit, memperbaiki perkembangan akar, infiltrasi, drainasi, aerasi, 

memotong dan mencampur residu organik dengan tanah, merangsang 

dekomposisi dalam sistem pencernaannya dan memiliki peranan penting di tanah-

tanah atau area yang sedikit terganggu (Yuliprianto, 2010). 

Tanah merupakan suatu sistem yang kompleks (Havlicek & Mitchel, 

2014). Sebagian besar tindakan-tindakan konsisten Arthropoda tanah berperan 

dalam mempertahankan kesuburan tanah yang merupakan bagian integral dari 

ekosistem. Kesuburan tanah merupakan fungsi dari kapasitas tanah untuk 

menyediakan tumbuhan tidak hanya dengan nutrisi penting untuk pertumbuhan 

dan reproduksi tetapi juga dengan matriks fisik yang memfasilitasi pertumbuhan 

akar dan respirasi dan mempertahankan integritas strukturalnya terhadap kekuatan 

erosi (Bagyaraj et al., 2016). 

Arthropoda tanah mempengaruhi kesuburan tanah dalam dua cara utama 

(Bagyaraj et al., 2016) yaitu: Pertama, mendekomposisi serasah tanaman secara 

langsung dan secara tidak langsung, dengan mengubahnya secara fisik dan kimia 

menjadi substrat yang dapat diubah untuk degradasi lebih lanjut. Kedua, 

berkontribusi terhadap pemeliharaan kesuburan tanah melalui efeknya pada 

struktur fisik tanah. Penjelasan kedua peranan tersebut yaitu sebagai berikut 

(Bagyaraj et al., 2016): 



17 
 

Arthropoda tanah berkontribusi untuk memperbaiki struktur tanah, aerasi, 

dan infiltrasi air (makrofauna), sebagai patogen tanaman yang penting 

(mesofauna), dan sebagai predator penting sehingga mengatur populasi di tanah 

(mikrofauna). Sebagai mesofauna dan makrofauna, Arthropoda tanah memecah 

dan melembabkan sisa-sisa tumbuhan yang tertelan, yang disimpan dalam tinja 

untuk dekomposisi lebih lanjut oleh mikroorganisme, dan mendorong 

pertumbuhan dan penyebaran populasi mikroba, yang melalui proses mineralisasi 

menghasilkan konversi kompleks molekul organik menjadi bentuk anorganik 

yang lebih sederhana dan dapat digunakan oleh tumbuhan. Arthropoda tanah 

penggali terdiri dari rayap yang membuat terowongan dan semut yang membuat 

sarang. Kegiatan Arthropoda tanah ini meningkatkan porositas tanah sehingga 

memberikan aerasi yang memadai dan sebagai penahan kapasitas air bawah tanah, 

memfasilitasi penetrasi akar, dan mencegah erosi lapisan atas tanah. Selain itu, 

pergerakan partikel dari horizon yang lebih rendah ke permukaan oleh semut dan 

rayap membantu dalam pencampuran fraksi organik dan mineral dari tanah. 

Kotoran Arthropoda tanah adalah dasar untuk pembentukan agregat tanah dan 

humus, yang secara fisik menstabilkan tanah dan meningkatkan kapasitasnya 

untuk menyimpan nutrisi, serta menyediakan situs untuk pertukaran ion di zona 

akar (Bagyaraj et al., 2016).  

Selama 20 tahun terakhir, pengakuan akan pentingnya fauna tanah dalam 

fungsi tanah dan dengan penyuluhan ekosistem terestrial telah terus berkembang 

(Decaens et al., 2006). Arthropoda tanah memfasilitasi proses tanah. Oleh karena 

itu, memahami komunitas Arthropoda tanah akan terbukti berguna dalam 
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mengembangkan rencana manajemen baik untuk ekosistem alami maupun yang 

dibudidayakan (Bagyaraj et al., 2016). 

 

2.3 Faktor Abiotik yang Mempengaruhi Kehidupan Arthropoda Tanah 

Faktor-faktor yang terlibat dalam mekanisme keseimbangan ekosistem 

antara lain mencakup mekanisme yang mengatur penyimpanan bahan-bahan 

pelepasan hara, pertumbuhan organisme dan populasi, proses produksi, serta 

dekomposisi bahan-bahan organik (Odum, 1996). Pengaruh faktor lingkungan 

terhadap organisme di ekosistem merupakan kerja dari semua faktor secara 

serentak dan bersama-sama (Suin, 2012). 

Berikut merupakan faktor-faktor abiotik yang mempengaruhi kehidupan 

Arthropoda tanah. 

 

2.3.1 Suhu 

 Suhu adalah salah satu faktor lingkungan yang mudah diukur, memiliki 

variasi yang besar di alam dan sangat besar pengaruhnya terhadap hewan, 

khususnya hewan tanah. Suhu berperan dalam laju rekasi kimia di tubuh dan 

berpengaruh terhadap aktivitas metabolisme (Suin, 1997). Suhu layaknya stimulus 

bagi serangga. Pada umumnya serangg adalah hewan poikiloterm, tetapi beberapa 

di antaranya menunjukkan tingkatan terbatas pada heterothermy dengan 

memperbaiki suhu tubuh sedikit lebih tinggi atau rendah dibandingkan 

lingkungannya (Abdullah, 1961). 

Suhu tanah merupakan faktor penting dalam menentukan proses-proses 

fisika yang terjadi di dalam tanah, serta pertukaran energi dan massa dengan 
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atmosfer, termasuk proses evaporasi dan aerasi (Utomo dkk., 2015). Suhu tanah 

sangat menentukan kehadiran dan kepadatan organisme tanah karena merupkan 

penentu tingkat dekomposisi material organik tanah yang menjadi sumber nutrisi 

bagi Arthropoda tanah (Suin, 1997; Rachmasari dkk., 2016). Selain itu, suhu 

lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap metabolisme maupun 

pernafasan pada Arthropoda tanah yang pada gilirannya juga akan berpengaruh 

pada pertumbuhan dan perkembangannya.  

Pengaruh suhu secara langsung terhadap metabolisme Arthropoda tanah 

ditunjukkan oleh Abdullah (1961) yaitu dengan adanya gerakkan yang cepat dan 

efek secara tidak langsung dengan reaksi menghindar yang dilakukan melalui 

sistem saraf, dimana tidak ada yang bertahan hidup secara lama di bawah kondisi 

optimal. Kesesuaian nilai temperatur yang dicapai pada eksprimen laboratorium 

pada umumnya berhubungan dengan suhu di lingkungan (Abdullah, 1961). 

Kisaran suhu optimum bagi metabolisme dan pernafasan Arthropoda tanah adalah 

19
o
C-28

o
C (Rachmasari dkk., 2016; Roeseno dkk., 2017). 

 

2.3.2 Kelembaban Tanah 

Dalam lingkungan daratan, tanah menjadi faktor pembatas penting. Bagi 

daerah tropika kedudukan air dan kelembaban sama pentingnya seperti cahaya. 

Kelemababan menjadi faktor pembatas yang mempengaruhi aktivitas dan 

pergerakan organisme tanah (Kinasih dkk., 2017). 

Keanekaragaman Arthropoda tanah menjadi menurun seiring dengan 

menurunnya kelembaban tanah. Pada tingkat kelembaban 28,4% yang tergolong 

dalam kelembaban tinggi, Arthropoda tanah masih dapat bertahan, akan tetapi 
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membatasi aktivitas dan pergerakannya. Jika kondisi kelembaban tinggi 

berlangsung lama maka dapat terjadi kematian atau aktivitas migrasi, sehingga 

berpengaruh terhadap keanekaragaman di daerah tersebut (Kinasih, 2017). 

 

2.3.3 pH Tanah 

pH tanah sangatlah penting terhadap ekologi tanah karena dapat 

mengendalikan ketersediaan nutrisi dan secara langsung dapat berpengaruh 

terhadap biota tanah. pH tanah mempunyai peranan yang sangat penting yaitu 

menentukan tingkat dekomposisi tanah, nitrifikasi, dan kelimpahan organisme di 

dalam tanah. Perbedaan pH memungkinkan adanya perbedaan keanekaragaman 

dan komposisi Arthropoda tanah. Hal ini berarti dengan nilai pH tanah yang 

menurun maka akan sangat berpengaruh terhadap keanekaragaman dimana 

keanekaragaman cenderung juga akan menurun (Kinasih, 2017). 

Fauna tanah umumnya mempunyai kemampuan yang terbatas untuk 

beradaptasi dengan kemasaman tanah. Di tanah tropikal, invertebrata toleransi 

terhadap daerah yang memiliki pH rendah daripada pH tinggi. Kelimpahan serta 

populasi aktif bisa berada pada tanah dengan pH 3,8 – 4,0 (Lavelle et al., 1995). 

Namun, terdapat fauna tanah yang dapat hidup di kondisi pH asam dan dapat 

dijumpai pula pada kondisi pH basa (Suin, 2012 dalam Nurrohman dkk., 2015). 

Kemasaman tanah yang dinyatakan dengan pH dapat digunakan sebagai 

indikator kesuburan kimia tanah, karena dapat mencerminkan ketersediaan hara 

dalam tanah. Kemasaman tanah sangat mempengaruhi ketersediaan N organik, 

dimana pada pH rendah, aktivitas organisme untuk mendekomposisi N organik 

menjadi terhambat (Barchia, 2009 dalam Qiptiyah, 2014). Berdasarkan nilai pH, 
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tanah dapat dikelompokkan menjadi beberapa tingkat kemasaman dan kebasaan 

seperti pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 Humus 

Humus merupakan bahan yang sangat tahan terhadap dekomposisi 

sehingga menyebabkannya bertahan lama di dalam tanah. Material ini berwarna 

coklat sampai hitam. Humus termasuk ke dalam karbon organik yang tidak dapat 

larut (Utomo dkk., 2016). 

Senyawa humik berperan dalam pembentukan agregat tanah, sehingga 

sangat memengaruhi pembentukan struktur tanah. Selain itu, senyawa humik 

memiliki gugus fungsional yang mampu berikatan dengan molekul air (Utomo 

dkk., 2016).  

 

2.3.5 Water Holding Capasity 

Water Holding Capacity (WHC) merupakan kemampuan tanah untuk 

menahan air. Water Holding Capacity (WHC) dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu 

tekstur tanah dan vegetasi penutup. Tekstur tanah turut menentukan tata air tanah, 

dimana hal ini berhubungan dengan infiltrasi dan kemampuan menahan air. 

(Thornthwaite dan Mather, 1957 dalam Wijayanti dkk., 2015). 

 

 Gambar 2.1 Tingkat kemasaman dan kebasaan tanah berdasarkan nilai pH (Sumber:   

Bradi, 1974 dalam Qiptiyah, 2014). 
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2.3.6 Tekstur Tanah 

Tekstur tanah merupakan perbandingan relatif antara fraksi pasir, debu dan 

liat. Tekstur tanah memengaruhi sifat fisik, sifat kimia, dan biologi tanah (Utomo 

dkk., 2016).  

Fraksi pasir dan debu pada tanah mineral bertekstur kasar cukup tinggi, 

sedangkan fraksi liat relatif rendah. Pada tanah bertekstur kasar pori makro lebih 

tinggi, sedangkan pada tanah bertekstur halus pori mikironya lebih tinggi. Pada 

tanah bertekstur kasar, kemampuan memegang dan menyediakn air lebih rendah 

sedangkan infiltrasi dan aerasinya lebih tinggi dibandingkan tanah mineral 

bertekstur halus (Utomo dkk., 2016).  

Berikut merupakan klasifikasi tekstur tanah menurut beberapa sistem 

dalam Utomo dkk., (2016). 

Tabel 2.1 Klasifikasi Tekstur Tanah Menurut Beberapa Sistem 

ISSS USDA USPRA 

Diameter 

(mm) 
Fraksi 

Diameter 

(mm) 
Fraksi 

Diameter 

(mm) 
Fraksi 

>2 Kerikil >2 Kerikil >2 Kerikil 

0,02 – 2 Pasir 0,05 – 2 Pasir 0,05 – 2 Pasir 

0,2 – 2 Pasir kasar 1 – 2 
Pasir sangat 

kasar 
0,25 – 2 Pasir kasar 

0,02 – 0,2 Pasir halus 0,5 – 1 Pasir kasar 0,05 – 0,25 Pasir halus 

  0,25 – 0,5 Pasir sedang   

  0,1 – 0,25    

  0,05 – 0,1 
Pasir sangat 

halus 
  

0,002 – 0,02 Debu 0,002 – 0,05 Debu 0,005 – 0,05 Debu 

<0,002 Klei <0,002 Klei <0,005 Klei 

(Sumber: Utomo dkk., 2016) 

Keterangan: 

1. International Soil Science Society (ISSN) 

2.United States Departement of Agriculture (USDA) 

3.United Stated Public Roads Administration (USPRA) 
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Tekstur tanah dapat juga ditentukan dengan diagram tekstur tanah sebagai berikut: 

 

 

2.3.7 Warna Tanah 

Warna tanah merupakan morfologi yang paling dominan (Hammond, 

2013) dan merupakan karakteristik yang berguna sebagai penunjuk kualitas tanah 

secara sepintas. Warna tanah dapat menyatakan; 1. Jenis dan kadar bahan organik 

(bahan organik banyak → kelabu); 2. Keadaan drainase dan aerasi tanah dalam 

hubungan dengan hidratasi, oksidasi, dan proses pelindian (hidratasi misalnya 

tembus air → gelap); 3. Tingkat perkembangan tanah (tua → gelap, muda → 

cerah); 4. Kadar air tanah termasuk pula dalamnya permukaan air tanah (banyak 

air → gelap, kering → cerah); 5. Bahan-bahan tertentu (fe → merah kekuningan, 

kapur → putih, dan sebagainya) (Nursa’ban, 2006). Pada keadaan tertentu warna 

tanah ikut mempengaruhi temperatur tanah (Suin, 2012). 

Gambar 2.2 Diagram tekstur tanah (Sumber: McCauley et al., 2005) 
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Tanah yang kadar organiknya tinggi lebih gelap warnanya dibandingkan 

dengan tanah yang rendah kadar organiknya. Selain itu, banyak juga faktor lain 

ikut menentukan warna tanah. Tanah yang teksturnya liat ada yang berwarna 

hitam tetapi kadar organiknya rendah. Hitamnya warna tanah yang kadar 

organiknya rendah mungkin disebabkan oleh senyawa besi, mangan, atau elemen 

karbon (Suin, 2012) . 

Warna tanah dapat berpengaruh terhadap kondisi dan sifat tanah melalui 

radiasi cahaya yang diserapnnya. Tanah yang berwarna hitam atau gelap akan 

banyak menyerap panas dibandingkan dengan tanah yang berwarna muda. Karena 

itu maka tanah yang berwarna gelap atau hitam lebih cepat menyerap panas dan 

lebih panas dari tanah yang berwarna muda bila kena cahaya matahari. Cepat dan 

banyaknya panas yang diterima tanah bergantung pada warna tanah. Tanah yang 

berwarna gelap lebih cepat kering dibandingkan dengan tanah yang berwarna 

terang atau muda. Warna tanah juga ikut berpengaruh terhadap suhu dan 

kelembaban tanah karena kecepatan penyerapan panas dipengaruhi oleh warna 

tanah. Dengan demikian warna tanah secara tidak langsung akan menentukan 

kehidupan organisme tanah (Suin, 2012). 

Tanah yang berwarna merah biasanya menunjukkan tanah itu mengandung 

besi oksida yang terhidratasi. Oksida mangan dan besi oksida juga menyebabkan 

tanah berwarna merah. Tanah yang berwarna merah juga menunjukkan drainase 

dan aerasinya baik, dan telah tua atau telah terdedah sinar matahari dalam waktu 

yang lama (Suin, 2012). 
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Tanah yang warnanya kuning menandakan bahwa tanah itu mengandung 

besi oksida. Tanah yang berwarna kuning biasanya ditemui di daerah yang 

beriklim lembab, karena itu tanah yang berwarna kuning biasanya banyak 

dijumpai pada daerah yang kelembabannya tinggi dan ditutupi awan. Sedangkan, 

tanah yang berwarna abu-abu atau putih kaya dengan quartz, kaolin, mineral liat 

lainnya, kalsium karbonat dan magnesium, gypsum atau garam dan senyawa besi. 

Tanah yang putih tingkat kesuburannya rendah karena rendah akumulasi kadar 

organik, sehingga pertumbuhan tumbuh-tumbuhan di tanah itu tidak baik (Suin, 

2012). 

Tanah-tanah yang drainasenya buruk hampir selalu berbecak-bercak 

(mottling) berwarna kelabu, coklat, merah atau kuning, terutama di dalam zone 

bidang phreatis. Tanah basah tanpa bahan organik mempunyai warna kelabu 

sangat cerah, sedang adanya bahan organik warna kelabu makin basah makin 

kelam. Pada tanah latosol kadang-kadang dijumpai lapisan lempung berwarna 

putih karena besinya tercuci. Warna putih kadang terpengaruh oleh bahan induk. 

Tidak adanya akumulasi bahan organik dalam tanah biasanya menunjukan 

keadaan yang kurang baik bagi pertumbuhan tanaman dan jasad renik (Nursa’ban, 

2006). 

Pada penentuan warna tanah perlu diperhatikan keadaan tingkat kadar 

airnya, karena warna tanah dapat berubah sesuai dengan kadar airnya. Justru 

karena itu maka dalam menentukan warna tanah perlu dilakukan pada keadaan 

kering udara dan keadaan kapasitas lapang. Penentuan warna tanah dapat 

dilakukan dengan Munsell Soil Color Charts (Suin, 2012). Munsell Soil Colour 
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Charts digunakan untuk menyediakan klasifikasi tanah yang konsisten dan andal 

berdasarkan warna sehingga informasinya dapat direkam dan dikomunikasikan 

secara akurat (Grand Rapids, Michigan USA, 2008). 

Warna tanah berdasarkan Munsell Soil Color Chart mempunyai simbol 

sebagai berikut:  

 

 

 

Revisi baru dari Munsell Soil Charts berisi semua warna tersedia di masa 

lalu ditambah halaman tambahan sebagau berikut (Grand Rapids, Michigan USA, 

2008):  

 Value tinggi Munsell, Chroma rendah halaman 'White', digunakan untuk 

mendeskripsikan karbonat, silika, gypsum, dan endapan garam terlarut dan 

evaporit umum untuk lingkungan kering dan semi-kering dan bahan induk 

yang sangat berwarna terang, seperti tanah diatom dan abu vulkanik. Halaman 

Putih menunjukkan setengah langkah 8,5-9,5 dari value dengan Chromas 1 

dan 2 untuk N, 7,5 YR, 10YR, dan 2,5Y 

 10Y dan 5GY, bagan tanah untuk tanah glauconitic 

 5R, bagan tanah untuk Australia dan Asia Tenggara 

 7.5R, bagan tanah untuk tanah tropis dan semi-tropis 

Warna tanah dapat juga digunakan untuk mengetahui komponen mineral dari 

tanah. Mineral besi, sejauh ini, menyediakan variasi terbanyak dari warna tanah 

yang dapat dilihat pada gambar berikut:  

Gambar 2.3 Simbol warna tanah berdasarkan Munsell Soil Color Chart 

(Sumber: DeBruyn, 2018) 
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2.4 Keanekaragaman Jenis 

Para ahli ekologi mendefinisikan keanekaragaman berdasarkan dua faktor 

dasar yaitu: (1) jumlah spesies di dalam komunitas yang disebut dengan kekayaan 

spesies, dan (2) kelimpahan relatif spesies (Molles, 2008). Menurut Michael 

(1994) dalam Duhan (20009) keanekaragaman spesies dapat diambil untuk 

menandai jumlah spesies dalam suatu daerah tertentu atau sebagai jumlah spesies 

diantara jumlah total individu dari seluruh spesies yan ada. Jumlah spesies dalam 

suatu komunitas adalah penting dalam segi ekologi karena keragaman spesies 

tampaknya bertambah bila komunitas menjadi makin stabil.  

Southwood (1978) dalam Permana (2015), membagi keragaman menjadi 

keragaman ∝, keragaman 𝛽 dan keragaman 𝛾. Keragaman ∝ adalah keragaman 

spesies dalam suatu komunitas atau habitat. Keragaman 𝛽 adalah suatu ukuran 

Gambar 2.4 Kandungan mineral yang ditentukan warna tanah (Sumber: 

Lynn & Pearson, 2000) 
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kecepatan perubahan spesies pada suatu habitat ke habitat lainnya. Keragaman 𝛾 

adalah kekayaan spesies pada suatu habitat dalam suatu wilayah geografis.  

Kompleksitas komunitas melibatkan keragaman (Cunningham & 

Cunningham, 2002). Suatu komunitas dikatakan mempunyai keanekaragaman 

jenis tinggi jika komunitas itu disusun oleh banyak spesies (jenis) dengan 

kelimpahan spesies yang sama atau hampir sama. Sebaliknya jika komunitas itu 

disusun oleh sangat sedikit spesies, dan jika hanya sedikit saja spesies yang 

dominan, maka keanekaragaman jenisnya rendah. Keanekaragaman jenis tingi 

menunjukkan bahwa suatu komunitas memilki kompleksitas tinggi, karena dalam 

komunitas itu terjadi interaksi spesies yang tinggi pula. Jadi dalam suatu 

komunitas yang mempunyai keanekaragaman jenis yang tinggi akan terjadi 

interakasi spesies yang melibatkan transfer energi (jaring makanan), predasi, 

kompetisi, dan pembagian relung yang secara teoritis lebih kompleks (Sugianto, 

1994 dalam Qiptiyah, 2014). 

Indeks keanekaragaman jenis Arthropoda tanah dianalisis menggunakan 

indeks keanekaragaman Shannon-Wienner. Indeks ini mempunyai dua properti 

yang membuatnya banyak digunakan untuk analisis keragaman spesies, (1) H’= 0 

jika hanya ada satu spesies dalam sampel, (2) H’ maksimum hanya saat (jumlah 

total spesies dalam komunitas/S) semua spesies diwakili oleh jumlah individu 

yang sama, yang merupakan distribusi kelimpahan yang sempurna (Ludwig dan 

Reynolds, 1998 dalam Syaufina, 2007). Selain itu, Ansori (2008) menyatakan 

bahwa indeks ini digunakan dengan pertimbangan kemampuan diskriminan dan 
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sensitifitasnya terhadap ukuran sample cukup moderat, perhitungannya tidak 

terlalu sulit dan umum digunakan dalam studi keanekaragaman spesies. 

Analisis terhadap keanekaragaman fauna meliputi perhitungan keragaman 

jenis, kekayaan jenis, dan kemerataan jenis (Juliansyah, 2016). Jumlah total 

spesies dalam suatu komunitas (S) tergantung pada ukuran sampel dan waktu. 

Beberapa indeks dianjurkan untuk mengukur spesies Richness yang tidak 

tergantung pada ukuran sampel tetapi berdasarkan hubungan antara S dan jumlah 

total individu yang diamati (N) yang meningkat dengan meningkatkan ukuran 

sampel (Ludwig dan Reynolds, 1988 dalam Syaufina, 2007). Indeks kekayaan 

jenis yang digunakan dalam menganalisa kekayaan jenis Arthropoda tanah dalam 

penelitian adalah Indeks kekayaan jenis Margalef. 

Pada pengukuran nilai kemerataan, jika kemerataan mendekati satu 

menunjukkan bahwa suatu komunitas semakin merata penyebarannya, sedangkan 

jika nilai mendekati nol maka semakin tidak merata (Magurran, 2004). 

Kemerataan merupakan indikator adanya gejala dominasi pada setiap spesies 

dalam suatu komunitas (Nahlunnisa dkk., 2016). 

 
2.5 Hipotesis 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

H01 : Tidak ada pengaruh faktor abiotik terhadap keanekaragaman 

Arthropoda tanah pada ekosistem pertanian dan ekosistem cemara laut 

(Casuarina equisetifolia var. incana) di Desa Umatoos, Kabupaten 

Malaka, Nusa Tenggara Timur. 
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H02 : Tidak ada perbedaan keanekaragaman Arthropoda tanah pada 

ekosistem pertanian dan ekosistem cemara laut (Casuarina 

equisetifolia var. incana) di Desa Umatoos, Kabupaten Malaka, Nusa 

Tenggara Timur. 

 

 

 

 

 

 

 


