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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 

4.1.1 Jenis Arthropoda Tanah Pada Ekosistem Pertanian dan Ekosistem 

Cemara  Laut (Casuarina equisetifolia var. incana) 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada dua ekosistem di Desa 

Umatoos Kecamatan Malaka Barat ditemukan 94 spesies Arthropoda tanah yang 

tergolog dalam 48 famili dan 15 ordo. Pada ekosistem pertanian ditemukan 59 

spesies yang terdiri dari 32 famili dan 11 ordo sedangkan pada ekosistem cemara 

laut ditemukan 50 spesies yang terdiri dari 27 famili dan 10 ordo. Adapun terdapat 

15 spesies Arthropoda tanah yang ditemukan pada kedua ekosistem. Dalam 

mengidentifikasi spesimen Arthropoda tanah sampai pada tingkat spesies terdapat 

beberapa acuan yang telah digunakan yaitu kunci identifikasi Borror et al., (1996), 

Borror & White (1970), Suin (1997), serta browsing internet pada website 

group.insectidentification dan website www.bugguide.net yang dikelola oleh Iowa 

State University Entomology. Daftar  spesies Arthropoda tanah pada ekosistem 

pertanian dan eksistem cemara laut (Casuarina equisetifolia var. incana) Desa 

Umatoos Kecamatan Malaka Barat secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 

4.1. 
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Tabel 4.1 Spesies Arthropoda tanah yang ditemukan pada ekosistem pertanian dan 

ekosistem cemara laut (Casuarina equisetifolia var. incana) 

No. Ordo Famili Spesies 

Jumlah Individu Spesies 

Ekosistem 

Pertanian 

Ekosistem Cemara 

Laut 

S1 S2 S3 S1 S2 S3 

1 

Collembola 
Entomobryidae 

Acrocyrtus ralumensis  0 0 0 1 15 99 

2 Lepidocyrtus sp. 32 0 0 0 0 15 

3 Isitomidae Isotomurus tricolor  0 0 0 1 21 64 

4 

Coleoptera 

Nitidulidae 

Carpophilus lugubris  0 0 0 0 1 2 

5 Colopterus sp. 0 0 0 0 3 0 

6 Labiopa insularis  1 0 0 0 0 0 

7 
Scarabaeidae 

Omaloplia ruricola 0 0 0 1 0 1 

8 Aphodius neotomae 0 0 0 2 0 0 

9 

Chrysomelidae 

Luperlaltica sp. 0 0 0 1 2 2 

10 Chelymorpha sp.  0 2 0 0 0 0 

11 Oulema collaris  4 55 26 0 0 0 

12 Plagiodera thymaloides  1 0 0 0 0 0 

13 

Staphylinidae 

Tetartopeus convolutus 1 0 0 0 0 0 

14 Proteinus sp. 4 0 0 5 8 1 

15 Trimiomelba dubia  1 0 0 0 0 0 

16 
Latridiidae  

Melanophthalma americana 0 0 0 1 3 0 

17 Melanophthalma simplex 3 0 0 0 0 0 

18 

Carabidae 

Tetracha virginica  1 0 0 0 0 0 

19 Bembidion aspericolle  0 1 0 0 0 0 

20 Calasoma scrutator  0 2 1 0 0 0 

21 Stenolophus comma  3 1 1 0 0 0 

22 Bostrichidae Trogoxylon parallelipipedum 0 0 0 0 1 1 

23 Curculionidae Dendroctonus pseudotugae  2 0 1 1 2 2 

24 Chalcididae Spilochalcis sp. 0 0 0 0 1 0 

25 Coccinellidae Harmonia axyridis  2 0 0 0 0 0 

26 Cerambycidae Asemum sp. 28 3 1 0 0 1 

27 Grynidae Dineutus sp.  2 1 0 0 0 0 

28 Histeridae Platysoma leconti  1 0 0 0 0 0 

29 Mycetophagidae Typhaea stercorea  0 1 1 0 0 0 

30 Ptinidae Stegobium paniceum  3 0 1 0 0 0 

31 Sphaeritidae Sphaerites politus 43 15 21 0 0 0 

32 Salpingidae Rhinosimus viridiaeneus  2 1 5 0 0 0 

33 Scydmaenidae Euconnus sp.  2 0 1 0 0 0 

34 Tenebrionidae Capnochroa sp.  0 0 1 0 0 0 

35 Tetratomidae Penthe sp. 9 1 3 0 0 0 

36 Hymenoptera Formicidae Pheidole obtusospinosa 0 1 0 16 7 9 
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37 Pheidole sp. 0 0 8 0 0 2 

38 Bothroponera Rufipes 0 0 0 5 30 8 

39 Camponotus nearcticus 0 0 0 1 10 0 

40 Phidole sythiesi 0 0 0 2 9 5 

41 Iridomyrmex anceps 0 2 0 105 0 2 

42 Prenolepis imparis 0 0 0 8 30 0 

43 Anoplolepis gracilipes 70 323 6 611 50 33 

44 Proceratium silaceum 0 0 0 4 2 0 

45  Botriomyrmex myops 0 0 0 0 1 10 

46 Mirmica rubra 0 0 0 1329 216 46 

47 Nylanderia sp. 0 0 0 0 42 1 

48 Lobopelta ocellifera 0 0 0 1 20 19 

49 Camponotus sp. 0 0 0 1 6 3 

50 Solenopsis invicta 1 0 4 16 7 3 

51 Monomorium emarginatum 0 0 0 1 13 6 

52 Nylanderia terricola 2 0 0 2 69 5 

53 Monomorium sp. 16 2 0 7 10 2 

54 Forelius pruinosus 0 0 0 30 36 0 

55 Dolichoderus plagiatus 0 0 0 5 9 2 

56 Forelius sp. 21 0 0 2 0 0 

57 Formica sp. 0 0 1 0 0 0 

58 Dolichoderus bituberculatus  0 22 1 0 0 0 

59 Formica glacialis 18 0 0 0 0 0 

60 Liometopum sp. 2 106 3 0 0 0 

61 Formica pallidefulva 0 42 0 0 0 0 

62 Paratrechina longicornis 14 29 743 0 0 0 

63 Platythyrea punctata 2 0 1 0 0 0 

64 Liometopum occidentale  2 0 0 0 0 0 

65 Stenamma brevicorne 0 12 0 0 0 0 

66 Solenopsis molesta 0 34 0 0 0 0 

67 Protomognathus americanus 0 0 1 0 0 0 

68 Myrmica incompleta 1 11 6 0 0 0 

69 Ormyridae Ormyrus sp. 1 0 0 0 0 0 

70 Encyrtidae Ooencyrtus kuvanae 3 2 0 0 0 0 

71 

Orthoptera 
Gryllidae 

Allolemobius fasciatus  19 9 4 0 0 1 

72 Gryllus pennsylvanicus  0 0 1 0 0 0 

73 Acrididae Trilophidia sp. 0 0 0 0 1 0 

74 

Diptera 

Drosophilidae   Drosophila sp. 0 0 0 0 2 2 

75 Asilidae Ommatius sp. 0 0 0 0 1 1 

76 Tabanidae Tabanus atratus  0 0 0 0 1 0 

77 Blattodea Blaberidae Blatica dubia 0 0 0 1 1 0 

https://id.wikipedia.org/wiki/Drosophilidae
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78 Ectobiidae Blattella germanica 0 0 0 1 4 6 

79 Blattidae Blatta orientalis 1 2 0 0 0 0 

80 Hemiptera Reduviidae Reduvius personatus 1 0 0 0 0 0 

81 Thysanoptera Eulophidae Thaeniothrips sp.  6 0 0 0 0 0 

82 Isopoda Cylisticidae  Cylisticus convexus  0 1 0 0 7 47 

83 Dermaptera Forficulidae Forficula auricularia   0 1 1 0 0 0 

84 

Araneae 

Thomisidae Misumenops sp. 0 0 0 1 0 1 

85 Lycosidae Lycosa sp.  0 0 0 0 1 0 

86 Antrodiaetidae Antrodietus pacificus 0 0 0 0 5 20 

87 Sicariidae Loxosceles reclusa   4 0 0 0 0 0 

88 Philodromidae Philodromus rufus  4 5 2 0 0 0 

89 Pisauridae Dolomedes sp. 3 0 0 0 1 1 

90 
Psocoptera 

Psyllipsocidae Psyllipsocus ramburii  0 0 0 0 2 0 

91 Archipsocidae Archipsocus sp. 0 0 0 0 1 0 

92 Spirobolida Spirobolidae Narceus sp. 0 0 3 0 0 1 

93 Polydesmida Xystodesmidae Pleuroloma cala  6 0 0 0 0 0 

94 Amphipoda Orchestidae Orchestia agilis  0 0 0 0 15 9 

Total Individu 342 687 848 2162 666 433 

Sumber: Peneliti, September 2018 

Hasil pengamatan Arthropoda tanah pada ekosistem pertanian dan 

ekosistem cemara laut (Casuarina equisetifolia var. incana) menunjukkan total 

individu yang tidak sama dari setiap stasiun. Pada ekosistem pertanian, Stasiun 1 

memiliki 41 spesies yang terdiri dari 342 individu dan tergolong dalam 27 famili, 

9 Ordo; Stasiun 2 memiliki 28 spesies yang terdiri dari 687 individu dan tergolong 

dalam 15 famili, 7 ordo; Stasiun 3 terdiri dari 27 spesies yang terdiri dari 848 

individu dan tergolong dalam 16 famili, 6 ordo. Pada ekosistem Cemara laut 

(Casuarina equisetifolia var. incana), Stasiun 1 memiliki 29 spesies yang terdiri 

dari 2162 individu dan tergolong dalam 11 famili, 5 ordo; Stasiun 2 memiliki 41 

spesies yang terdiri dari 666 individu dan tergolong dalam 23 famili, 10 ordo; 

Stasiun 3 memiliki 36 spesies yang terdiri dari 433 individu dan tergolong dalam 

20 famili, 10 ordo. Dengan demikian jumlah individu terbanyak ditemukan pada 

Stasiun 1 ekosistem cemara laut (Casuarina equisetifolia var. incana) (2162 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cylisticidae
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individu) sedangkan jumlah individu terendah ditemukan pada Stasiun 1 

ekosistem pertanian (342 individu).  

 

4.1.2 Indeks Kekayaan Spesies  

Nilai kekayaan spesies digunakan untuk mengetahui keanekaragaman 

spesies berdasarkan jumlah spesies pada suatu ekosistem (Juliansyah, 2016). 

Berdasarkan indeks kekayaan spesies Margalef maka hasil perhitungan kekayaan 

spesies pada ekosistem pertanian dan ekosistem cemara laut (Casuarina 

equisetifolia var. incana) dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan Gambar 4.2 sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.1 Indeks kekayaan spesies pada ekosistem pertanian 

dan ekosistem cemara laut (Casuarina equisetifolia 

var. incana) 
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Gambar 4.2  Indeks kekayaan spesies setiap stasiun pada ekosistem pertanian dan 

ekosistem cemara laut (Casuarina equisetifolia var. incana) 

 

Pada Gambar 4.1, rata-rata indeks kekayaan spesies Arthropoda tanah 

pada ekosistem pertanian dan ekosistem cemara laut secara berturut-turut yaitu 

4,948 dan 5,188. Indeks kekayaan spesies setiap stasiun (Gambar 4.2) pada 

ekosistem pertanian dari tinggi ke rendah yaitu stasiun 1 (6,855), stasiun 3 

(3,856), dan stasiun 2 (4,133), sedangkan pada ekosistem cemara laut yaitu 

stasiun 2 (6,153), stasiun 3 (5,765), dan stasiun 1 (3,646). 

 

4.1.3 Indeks Keanekaragaman Jenis 

Pada hasil pengamatan (Gambar 4.3) menunjukkan bahwa rata-rata indeks 

keanekaragaman Arthropoda tanah pada ekosistem pertanian yaitu H’=1,838 

sedangkan pada ekosistem cemara laut H’= 2,130.  
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Gambar 4.4 Indeks keanekaragaman spesies setiap stasiun pada ekosistem pertanian dan 

ekosistem cemara laut (Casuarina equisetifolia var. incana) 

 

Dari gambar Gambar 4.4 di atas menunjukkan bahwa nilai indeks 

keanekaragaman setiap stasiun pada ekosistem pertanian secara berturut-turut dari 

tinggi ke rendah yaitu stasiun 1 (2,885), stasiun 2 (1,933), stasiun 3 (0,695) 

sedangkan pada ekosistem cemara laut yaitu stasiun 2 (2,660), stasiun 3 (2,643), 

dan stasiun 1 ( 1,086). 
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 Gambar 4.3 Rata-rata indeks keanekaragaman spesies pada ekosistem 

pertanian dan ekosistem cemara laut (Casuarina 

equisetifolia var. incana) 
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4.1.4 Indeks Nilai Penting 

Indeks nilai penting Arthropoda tanah dihitung berdasarkan penjumlahan 

frekuensi relatif dan kepadatan relatif dari Arthropoda tanah yang ditemukan. 

Besarnya indeks nilai penting Arthropoda tanah pada ekosistem pertanian 

ditampilkan pada Gambar 4.5 sedangkan indeks nilai penting ekosistem cemara 

laut (Casuarina equisetifolia var. incana) ditampilkan pada Gambar 4.6 sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.5 Indeks nilai penting setiap stasiun pada ekosistem pertanian 
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Gambar 4.5 Indeks nilai penting spesies setiap stasiun pada ekosistem cemara laut 

(Casuarina equisetifolia var. incana) 
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Indeks nilai penting dalam suatu komunitas menyatakan seberapa besar 

peranan suatu spesies yang ada pada habitat tersebut (Elhayati dkk., 2017). Hasil 

perhitungan indeks nilai penting tertinggi di antara Arthropoda tanah yang 

ditemukan menunjukkan Arthropoda tanah yang paling dominan di setiap 

ekosistem. Berdasarkan Gambar 4.4 dan Gambar 4.5 maka indeks nilai penting 

tertinggi spesies pada ekosistem pertanian terdapat pada stasiun 3 yaitu 

Paratrechina longicornis, dengan nilai INP sebesar 101,338%. Sedangkan spesies 

dengan INP terendah ditemukan pada stasiun 1 yaitu Labiopa insularis, 

Plagiodera thymoloides, Tetartopeus convulutus, Trimiomelba dubia, Tetracha 

virginica, dan Selenopsis invicta dimana setiap spesies memiliki nilai INP sebesar 

1,429%. Pada ekosistem cemara laut menunjukkan spesies dengan nilai INP 

tertinggi terdapat pada stasiun 1 yaitu Mirmica rubra dengan nilai INP sebesar 

73,14%. Sedangkan spesies dengan INP terendah terdapat pada stasiun 2 yaitu 

Carpophilus lugubris, Trogoxylon parallelipipedum, Spilochalcis sp., 

Botriomyrmex myops, Trilophidia sp., Ommatius sp., Tabanus atratus, Blatica 

dubia, Lycosa sp., Dolomedes sp., Archipsocus sp. dimana setiap spesies memiliki 

nilai INP sebesar 1,140%. 

Rata-rata indeks nilai penting pada masing-masing stasiun di setiap 

ekosistem menghasilkan indeks nilai penting secara keseluruhan setiap spesies 

dari kedua ekosistem yang ditampilkan pada Gambar 4.6 dan Gambar 4.7 sebagai 

berikut: 
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 Gambar 4.6 Indeks nilai penting setiap spesies pada ekosistem pertanian 
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Gambar 4.6 Indeks nilai penting setiap spesies pada ekosistem cemara laut 

(Casuarina equisetifolia var. incana) 
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Gambar 4.5 dan Gambar 4.6 menunjukkan bahwa indeks nilai penting 

tertinggi pada ekosistem pertanian yaitu Paratrechina longicornis dengan INP = 

39,868% sedangkan spesies pada ekosistem cemara laut yaitu Mirmica rubra 

dengan INP = 40,702%. Spesies dengan indeks nilai penting terendah pada 

ekosistem pertanian yaitu Labiopa insularis, Plagiodera thymaloides, Tetartopeus 

convolutus, Trimiomelba dubia, Tetracha virginica, Platysoma leconti, Ormyrus 

sp., Ormyrus sp., dan Reduvius personatus, dengan masing-masing INP = 

0,476%. Pada ekosistem cemara laut, spesies dengan indeks nilai penting terendah 

yaitu Spilochalcis sp., Trilophidia sp., dan Archipsocus sp., dengan INP masing-

masing spesies yaitu 0,380%. 

 

4.1.5 Indeks Kemerataan Jenis 

Indeks kemerataan jenis pada ekosistem pertanian bernilai 0,523 

sedangkan pada ekosistem cemara laut (Casuarina equisetifolia var. incana) 

bernilai 0,593 (Gambar 4.7). Rata-rata indeks kemerataan untuk setiap stasiun 

dapat dilihat pada Gambar 4.8. 
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Gambar 4.7 Rata-rata indeks kemerataan spesies pada   

ekosistem pertanian dan ekosistem cemara laut 
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          Gambar 4.8. Indeks kemerataan spesies setiap stasiun pada ekosistem  

                               pertanian dan ekosistem cemara laut. 

 

Indeks kemerataan setiap stasiun pada ekosistem pertanian secara berturut-

turut dari tinggi ke rendah yaitu stasiun 1 (0,777), stasiun 2 (0,58), stasiun 3 

(0,211) sedangkan pada ekosistem cemara laut yaitu stasiun 3 (0,738), stasiun 2 

(0,716), dan stasiun 1 (0,326). 
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Menurut Magurran (1988) dalam Kusuma (2013), nilai indeks kesamaan 

jenis Jaccard (Cj) mendekati 1 menunjukkan tingkat kesamaan jenis antar habitat 

tinggi. Jika nilai indeks kesamaan jenis Jaccard (Cj) mendekati 0 menunjukkan 

tingkat kesamaan jenis antar habitat rendah.  
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 Gambar 4.9 Kesamaan jenis Jaccard setiap stasiun pada ekosistem pertanian dan 

ekosistem cemara laut (Casuarina equisetifolia var. incana). 

 

Berdasarkan Tabel 4.9 nilai indeks kesamaan Jaccard pada ekosistem 

pertanian secara berturut-turut dari tertinggi ke rendah yaitu 0,582 (stasiun 2 & 

stasiun 3), disusul 0,471 (stasiun 1 & stasiun 3), dan terendah yaitu 0,464 (stasiun 

1 & stasiun 2). Pada ekosistem cemara laut yaitu stasiun 0,727 (stasiun 2 & 

stasiun 3), disusul 0,686 (stasiun 1 & stasiun 2), dan terendah yaitu 0,646 (stasiun 

1 & stasiun 3).  

 

4.1.7 Hasil Pengukuran Parameter Abiotik 

Data hasil pengukuran parameter abiotik (tekstur tanah, kelembaban tanah, 

pH tanah, suhu tanah, suhu udara, humus, water holding capasity, dan warna 

tanah) pada ekosistem pertanian dan ekosistem cemara laut (Casuarina 

equisetifolia var. incana) ditampilkan pada Tabel 4.2 sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 Hasil pengukuran data abiotik pada ekosistem pertanian dan ekosistem cemara 

laut (Casuarina equisetifolia var. incana). 

No. 

Parameter 

Lingkungan 

Abiotik 

Lokasi 

Ekosistem Pertanian 

Ekosistem Hutan Cemara Laut 

(Casuarina Equisetifolia var. 

incana) 

Stasiun 

1 

Stasiun 

2 

Stasiun 

3 
Stasiun 1 

Stasiun 

2 

Stasiun 

3 

1 Tekstur tanah 3 3 3 1 1 10 

2 
Kelembaban 

tanah (%) 
72,143 63,571 70,000 73,571 73,571 62,857 

3 pH tanah 7,214 6,357 7,000 7,357 7,357 6,286 

4 Suhu tanah 30,000 32,571 30,857 30,571 29,429 27,286 

5 
Suhu udara 

(
o
C) 

30 31 29 30 28 29 

6 Humus 0,800 1,000 1,000 0,600 0,800 1,000 

7 WHC 46,600 26,450 44,750 43,300 41,450 25,000 

8 Warna tanah 
10YR 

5/6 

7,5YR 

5/4 

7,5YR 

6/4 

10YR 

6/3 

10YR 

6/3 
10G 4/1 

Sumber: Peneliti, September 2018 
Keteragan: WHC: Water Holding Capasity; 10YR 5/6 = Yellowish brown; 7,5YR 6/4 = light 

brown; 7YR 6/4 = light brown; 10YR 6/3 = pole brown; 10YR 6/3 = ; 10G 4/1 = dark 

grenish gray (parameter penentuan berdasarkan Munsel Soil Color Charts).; 3 = 

Lempung berpasir; 1 = Pasir; 10 = Liat berpasir (parameter penentuan berdasarkan 

Suin, 2012). 

 

4.1.8 Hasil Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengungkapkan 

pengaruh faktor abiotik (variabel bebas)  yaitu kelembaban tanah, pH tanah, suhu 

tanah, suhu udara, humus dan water holding capasity terhadap keanekaragaman, 

arthropoda tanah (varibel terikat). Hasil analisis regresi linear berganda dengan 

open source software SPSS 16.0 dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Hipotesis yang digunakan adalah tidak ada pengaruh faktor abiotik 

(kelembaban tanah, pH tanah, suhu tanah, suhu udara, humus, dan water holding 

capasity) terhadap keanekaragaman Arthropoda tanah pada ekosistem pertanian 

dan ekosistem cemara laut (Casuarina equisetifolia var. incana) di Desa Umatoos 
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Kabupaten Malaka. Dalam pengujian hipotesis ini digunakan analisis regresi 

linear berganda karena variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini lebih 

dari satu. Hasil lengkap uji regresi linear berganda dapat dilihat pada lampiran 16 

dan lampiran 17 dan secara ringkas disajikan dalam bentuk Tabel 4.3 di bawah 

ini. 

Tabel 4.3 Hasil analisis regresi linear berganda data ekologis keanekaragaman, kekayaan 

jenis, dan kemerataan dengan faktor abiotik (kelembaban tanah, pH tanah, 

suhu tanah, suhu udara, humus dan water holding capasity) pada ekosistem 

pertanian dan ekosistem cemara laut (Casuarina equisetifolia var. incana). 

Variabel 
EP ECL 

R R
2
 F Sig R R

2
 F Sig 

(Kelembaban tanah, 

suhu tanah, suhu 

udara, humus, water 

holding capasity) 

 Keanekaragaman 

0.742 0.551 4.912 0.009 0.803 0.645 7.263 0.002 

(Kelembaban tanah, 

suhu tanah, suhu 

udara, humus, water 

holding capasity) 

 Kekayaan Jenis 

0.885 0.783 14.425 0.000 0.797 0.635 6.947 0.002 

(Kelembaban tanah, 

suhu tanah, suhu 

udara, humus, water 

holding capasity) 

 Kemerataan 

0.865 0.748 11.859 0.000 0.814 0.663 7.858 0.001 

Sumber: Hasil analisis peneliti, September 2018 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas ditunjukkan bahwa koefisien korelasi (R) 

pada ekosistem pertanian dan ekosistem cemara laut secara berurut adalah 0,742 

dan 0,803. Menurut Sugiyanto (2013) dalam Nita (2014), nilai R tersebut 

menunjukkan faktor abiotik secara simultan berkorelasi kuat terhadap 

keanekaragaman pada ekosistem pertanian dan berkorelasi sangat kuat terhadap 

keanekaragaman pada ekosistem cemara laut. Koefisien determinasi (R
2
) secara 

berurut yaitu 0,551 dan 0,645 yang memiliki arti faktor abiotk secara bersama 

memberikan pengaruh terhadap keanekaragaman jenis sebesar 55,1% untuk 

ekosistem pertanian dan 64,5% untuk ekosistem cemara laut. Nilai signifikan 
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untuk ekosistem pertanian dan ekosistem cemara laut yaitu 0,009 (sig < 0,05) dan 

0,002 (sig < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan faktor abiotik 

berpengaruh signifikan terhadap keanekaragaman spesies Arthropoda  tanah pada 

ekosistem pertanian dan ekosistem cemara laut. Sehingga H0 ditolak dan H1 

diterima.  

Persamaan regresi untuk ekosistem pertanian adalah  Indeks 

keanekaragaman = 8,653 + 0,054pH - 0,018ST – 5,858H – 0,037WHC  

(Lampiran 16. Selanjutnya untuk ekosistem  cemara laut adalah  Indeks 

keanekaragaman = 15,845 + 0,081pH + 0,109ST – 0,586SU – 0,029WHC 

(Lampiran 17).  

Hasil analisis regresi linear berganda untuk variabel kekayaan jenis  

menunjukkan bahwa koefisien korelasi (R) pada ekosistem pertanian dan 

ekosistem cemara laut secara berurut adalah 0,885 dan 0,979. Menurut Sugiyanto 

(2013) dalam Nita (2014), nilai R tersebut menunjukkan faktor abiotik secara 

simultan berkorelasi sangat kuat terhadap kekayaan pada ekosistem pertanian 

maupun ekosistem cemara laut. Koefisien determinasi (R
2
) secara berurut yaitu 

0,783 dan 0,635 yang memiliki arti faktor abiotk secara bersama memberikan 

pengaruh terhadap kekayaan jenis sebesar 55,1% untuk ekosistem pertanian dan 

64,5% untuk ekosistem cemara laut. Nilai signifikan untuk ekosistem pertanian 

dan ekosistem cemara laut yaitu 0,000 (sig < 0,05) dan 0,002 (sig < 0,05). Hal ini 

menunjukkan bahwa secara simultan faktor abiotik berpengaruh signifikan 

terhadap kekayaan spesies Arthropoda  tanah pada ekosistem pertanian dan 

ekosistem cemara laut. Sehingga H0 ditolak  dan diterima.  
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Persamaan regresi untuk ekosistem pertanian adalah Indeks kekayaan 

jenis = 18,177 – 0,068pH – 0,013ST – 12,760H – 0,087WHC (Lampiran 16). 

Selanjutnya untuk ekosistem cemara laut adalah Indeks kekayaan jenis = 26,389 

+ 0,382pH – 0,019ST – 0,883SU – 0,017WHC (Lampiran 17). 

Hasil analisis regresi linear berganda untuk variabel kemerataan 

menunjukkan bahwa koefisies korelasi (R) pada ekosistem pertanian dan 

ekosistem cemara laut secara berurut adalah (0,865) dan (0,814). Menurut 

Sugiyanto (2013) dalam Nita (2014), nilai R tersebut menunjukkan faktor abiotik 

secara simultan berkorelasi sangat kuat terhadap keanekaragaman pada 

ekosistem pertanian dan ekosistem cemara laut. Koefisien determinasi (R
2
) secara 

berurut yaitu 0,748 dan 0,663 yang memiliki arti faktor abiotk secara bersama 

memberikan pengaruh terhadap kemerataan jenis sebesar 74,8% untuk ekosistem 

pertanian dan 66,3% untuk ekosistem cemara laut. Nilai signifikan untuk 

ekosistem pertanian dan ekosistem cemara laut yaitu 0,000 (sig < 0,05) dan 0,001 

(sig < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan faktor abiotik 

berpengaruh signifikan terhadap kemerataan spesies Arthropoda  tanah pada 

ekosistem pertanian dan ekosistem cemara laut.  

Persamaan regresi untuk ekosistem pertanian adalah Kemerataan jenis  = 

5,216 + 0,123pH – 0,009ST – 2,499H – 0,063WHC (Lampiran 16). Selanjutnya 

untuk ekosistem cemara laut adalah Indeks kekayaan jenis = 26,389 + 0,382pH 

– 0,019ST – 0,883SU – 0,017WHC (Lampiran 17). 

4.1.9 Hasil Uji-t Berpasangan 
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Uji–t berpasangan digunakan untuk mengetahui perbandingan 

keanekaragaman Arthropoda tanah pada kedua ekosistem yang berbeda yaitu 

ekosistem pertanian dan ekosistem cemara laut (Casuarina equisetifolia var. 

incana). Hasil analisis uji-t berpasangan dengan open source software SPSS 16.0 

dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Hasil uji-t berpasangan untuk keanekaragaman Arthropoda tanah pada 

ekosistem pertanian dan ekosistem cemara laut (Casuarina 

equisetifolia var. incana). 

Variabel thitung Signifikan 

Indeks Keanekaragaman -0,049 0,961 

Kekayaan Jenis -0,713 0,484 

Kemerataan 2,771 0,012 

Sumber: Hasil analisis peneliti, September 2018 

Hipotesis (H0) yang digunakan adalah tidak ada perbedaan keanearagaman 

arthropoda tanah antara ekosistem pertanian dan ekosistem cemara laut. 

Berdaskan Tabel 4.4 nilai signifikansi untuk  variabel kemerataan < 0,05 sehingga 

hipotesis ditolak. hal ini menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan terkait 

kemerataan antara ekosistem pertanian dan ekosistem cemara laut. 

 

4.2 Pembahasan 

 

4.2.1 Jenis Arthropoda Tanah Pada Ekosistem Pertanian dan Ekosistem 

Cemara Laut (Casuarina equisetifolia var. incana) 

Berdasarkan hasil pengamatan ditemukan 94 spesies Arthropoda tanah 

yang tergolong dalam 48 famili dan 15 ordo. Komposisi spesies dari total 

keseluruhan ordo yang ditemukan pada kedua ekosistem yaitu Collembola terdiri 

dari 3 spesies, Coleoptera terdiri dari 32 spesies, Hymenoptera terdiri dari 35 

spesies, Orthoptera terdiri dari 3 spesies, Diptera terdiri dari 3 spesies, Blattera 

terdiri dari 3 spesies, Hemiptera terdiri dari 1 spesies, Tysanoptera terdiri dari 1 
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spesies, Isopoda terdiri dari 1 spesies, Dermaptera terdiri dari 1 spesies, Araneae 

terdiri dari 1 spesies, Psocoptera terdiri dari 2 spesies, Spirobolida terdiri dari 1 

spesies, Polydesmida terdiri dari 1 spesies, dan Amphipoda terdiri dari 1 spesies.  

Adapun spesies dengan jumlah individu terbanyak pada ekosistem 

pertanian yaitu Paratrechina longicornis (Hymenoptera) dengan jumlah individu 

sebanyak 786. Sedangkan spesies dengan jumlah individu terendah berasal dari 

beberapa ordo yaitu ordo Coleoptera meliputi spesies Labiopa insularis, 

Plagiodera thymaloides, Tetartopeus convolutus, Trimiomelba dubia, Tetracha 

virginica, Bembidion aspericolle, Platysoma leconti, dan Capnochroa sp.; Ordo 

Hymenoptera dengan spesies Pheidole obtusospinosa, Formica sp., 

Protomognathus americanus, dan Ormyrus sp.; Ordo Orthoptera dengan spesies 

Gryllus pennsylvanicus; Ordo Hemiptera dengan spesies Reduvius personatus; 

dan ordo Isopoda dengan spesies Cylisticus convexus. Spesies dengan jumlah 

individu terbanyak pada ekosistem cemara laut (Casuarina equisetifolia var. 

incana) yaitu Mirmica rubra (Hymenoptera) dengan jumlah individu sebanyak 

1591. Spesies dengan jumlah individu terendah berasal dari beberapa ordo yaitu 

ordo Coleoptera meliputi spesies Spilochalcis sp.; Ordo Orthoptera dengan spesies 

Trilophidia sp.; Ordo Diptera dengan spesies Tabanus atratus; Ordo Psocoptera 

dengan spesies Archipsocus sp.; dan Ordo Spirobolida dengan spesies Narceus 

sp.. Masing-masing spesies dengan jumlah individu terendah pada setiap 

ekosistem memilki jumlah indvidu sebanyak 1 individu. 

Berdasarkan komposisi dan jumlah Arthropoda tanah yang ditemukan 

terlihat bahwa formicidae dari ordo Hymenoptera merupakan Arthropoda tanah 
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dengan jumlah paling melimpah pada kedua ekosistem. Hal ini disebabkan 

Formicidae mempunyai sumber makanan yang beragam dan mampu beradaptasi 

dengan kondisi abiotik pada kedua ekosistem (Yuniar & Haneda, 2015). Selain 

memiliki jumlah yang banyak, semut mempunyai populasi yang cukup stabil 

sepanjang musim dan tahun sehingga menjadi salah satu koloni Arthropoda tanah 

yang penting di ekosistem (Yuniar & Haneda, 2015). Hymenoptera dapat 

berperan sebagai konsumen primer, predator, memodifikasi habitat melalui 

aktivitas membuat sarang dan penyimpanan makanan (Curry, 1994 dalam Nusroh, 

2007).  

Data yang diperoleh menunjukkan jumlah jenis dari famili Formicidae 

pada setiap stasiun di ekosistem pertanian yaitu stasiun 1 (11 jenis), stasiun 2 (11 

jenis) dan stasiun 3 (10 jenis). Data yang diperoleh menunjukkan bawa formicidae 

mampu beradaptasi dengan kondisi habitat yang berbeda-beda bahkan dengan 

sumber makanan yang terbatas. Hal ini terlihat dari variasi tumbuhan penyusun 

setiap stasiun yang berbeda namun jumlah jenis formicidae tidak mengalami 

perubahan. Stasiun 1 tersusun dari tanaman palawija seperti kangkung, bawang 

merah, terung, pare, jagung dan kacang hijau dalam musim panen. Pada stasiun 2 

tersusun atas jagung dan pare sedangkan stasiun 3 tersusun atas tomat, labu, 

jagung, dan terung. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nusroh (2007) bahwa ordo 

ini mendominasi karena kemampuannya bertahan hidup pada kondisi makanan 

dan habitat yang beraneka ragam. Selain itu, merupakan konsumen primer bagi 

jaring-jaring makanan yang ada di habitat tersebut. Hymenoptera mempunyai 
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kisaran habitat hidup yang luas (tidak mempunyai persyaratan hidup yang khusus) 

dan cocok dengan berbagai sumber makanan. 

Pada ekosistem cemara laut jumlah jenis Formicidae pada setiap stasiun 

juga relatif sama yaitu stasiun 1 (18 spesies), stasiun 2 (18 spesies), dan stasiun 3 

(16) spesies. Kondisi setiap stasiun yang homogen mampu menyediakan sumber 

makanan yang sama sehingga jumlah individu Formicidae tidak berbeda pada 

setiap stasiun. Kemnungkinan berkurangnya spesies pada stasiun 3 yaitu karena 

kurangnya sumber pakan seperti biji cemara. Terdapat dua famili lagi yang 

ditemukan dalam ordo Hemyptera yaitu Ormyridae yang berperan sebaga parasit 

dan encyrtidea yang merupakan agen pengendali biologi dari aphid, serangga-

serangga sisik dan mealybug (Borror et al., 1992). 

Coleoptera merupakan salah satu ordo dengan jumlah individu terbanyak 

setelah fomicidae dan merupakan ordo dengan famili terbanyak dibandingkan 

dengan ordo lainnya. Pada ekosistem pertanian, stasiun 1 ditemukan 20 jenis dari 

15 famili, stasiun 2 ditemukan 10 jenis dari 7 famili, dan stasiun 3 ditemukan 11 

jenis dari 10 famili. Pada ekosistem cemara laut, stasiun 1 ditemukan 6 jenis dari 

5 famili, stasiun 2 ditemukan 8 jenis dari 7 famili, dan stasiun 3 ditemukan 7 jenis 

dari 7 famili. Berdasarkan data yang ada dapat dilihat bahwa perbandingan jumlah 

jenis dan famili dari ordo Coleoptera tidak jauh berbeda. Famili Nitinulidae yang 

ditemukan merupakan kumbang-kumbang cairan tumbuhan. Sementara itu, 

Scarabidae sangat bervariasi dalam kebiasaan-kebiasaannya. Banyak sebagai 

pemakan tinja atau makan material-material tumbuhan yang membusuk, bangkai 

dan yang serupa. Beberapa hidup dalam sarang-sarang atau lubang-lubang 
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vertebrata atau di dalam sarang-sarang semut atau rayap. Beberapa makan jamur. 

Banyak yang makan material-material tumbuh-tumbuhan seperti rumput-rumput, 

daun-daunan, dan buah. Crysomelidae adalah kumbang-kumbang daun yang 

bersifat pemangsa tumbuhan. Dan Latrididae merupakan kumbang-kumbang 

pemakan zat organik yang membusuk berwarna coklat keci (Borror et al.,1992). 

Collembola dalam penelitian ini ditemukan sebanyak 3 jenis yaitu 

Acrocyrtus ralumensis (Entomorydae), Lepidocyrtus sp. (Entomorydae), dan 

Isitomorus tricolor (Isotomidae). Masing-masing jenis mempunyai jumlah 

individu yang berbeda dengan jumlah individu tertinggi pada masing-masing 

ekosistem ditempati oleh Acrocyrtus ralumensis (Entomorydae). Berdasarkan data 

(Tabel 4.1) menunjukkan bahwa jumlah individu Collembola lebih melimpah 

pada ekosistem cemara dibandingkan dengan ekosistem pertanian. Hal ini dapat 

terjadi karena kondisi abiotik yang tidak mendukung dan kurangnya serasah di 

atas permukaan tanah sebagai sumber makanan bagi collembola. Penyataan ini 

didukung oleh Ganjari (2012) yang menyatakan bahwa Collembola terdapat di 

dalam tanah dengan jumlah dan keragaman spesies tertinggi ada di permukaan 

tanah apabila bahan organik melimpah dan kondisi lingkungan lembab. Spesies 

yang berukuran besar dan individu dewasa lebih sering terdapat di dalam serasah, 

sementara lapisan tanah yang lebih dalam hanya dihuni spesies kecil dan individu 

mudah. Ansari dkk., (2016) menyatakan bahwa Entomobrydae merupakan famili 

yang terbesar dari ordo Collembola. Dari hasil penelitiannya mereka melaporkan 

bahwa berdasarkan pencuplikan yang dilakukan di kawasan hutan ditemukan 
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famili Entomobrydae merupakan yang paling melimpah dibandingkan dengan 

famili yang lain. 

Selain Collembola terdapat beberapa ordo dengan jumlah individu sedikit 

yaitu Orthoptera, Blattodea, Hemyptera, Tysanoptera, Aranea, Polysdesmida, 

Dermaptera, Spirobolida, Psocoptera, Amphipoda, Diptera, dan Isopoda. 

Kurangnya jumlah individu Tysanoptera, dermaptera, dan Diptera dapat 

disebabkan oleh perilaku ekologis dari Arthropoda ini. Hal ini seperti yang 

dilaporkan oleh Ma’arif dkk., (2014) ordo-ordo ini habitatnya bukan di atas 

permukaan tanah selain itu vegetasi juga dapat mempengaruhi keberadaan ordo 

ini. Sementara itu, Amphipoda dengan spesies Orchastia agilis merupakan 

Arthropoda tanah yang hidup di daerah berpasir seperti pantai (Borror et all., 

1992) sehingga hanya ditemukan pada ekosistem cemara laut. Selain itu, terdapat 

ordo Orthopotera yang sangat penting peranannya dalam menjaga keseimbangan 

ekosistem hutan dimana ordo ini dapat berperan sebagai omnivora, predator dan 

pemakan bangkai (scavenger) dan terdapat ordo Aranea dapat berperan sebagai 

musuh alami (Erawati dan Kahono, 2010; Erniwati, 2003). 

Suin (2012), menyatakan keberadaan Arthropoda tanah sangat dipengaruhi 

oleh faktor fisika-kimia lingkungan dan sifat bilogis hewan itu sendiri. 

Kebanyakan hewan berkelompok yang mana mereka memilih hidup pada habitat 

yang paling sesuai untuk melangsungkan hidupnya di tanah. Selanjutnya, Sari 

dkk., (2015) menambahkan bahwa berbedanya jumlah individu dan genus 

Arthropoda tanah dapat dipengaruhi oleh adanya perbedaan kondisi lingkungan 

pada kedua lokasi yang menjadi faktor pendukung dari keberadaan dan 
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keberlangsungan hidup masing-masing Arthropoda tanah. Salah satunya adalah 

adanya tumbuhan tutupan tanah. Adanya tumbuhan tutupan tanah berpotensi 

menyediakan relung termasuk iklim mikro yang sesuai bagi kehidupan 

arthrophoda tanah. 

 

4.2.2 Kekayaan Jenis Arthropoda Tanah 

Kekayaan jenis Arthropoda tanah pada ekosistem pertanian dan ekosistem 

cemara laut sangat ditentukan oleh banyaknya jumlah jenis yang ditemukan. 

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 Margelef. 

Nilai kekayaan spesies pada ekosistem pertanian dan ekosistem cemara 

laut secara berturut-turut yaitu 4,948 dan 5,188. Dengan mengacu pada kriteria 

kekayaan jenis Margalef dalam Arista (2018) maka nilai kekayaan jenis pada 

kedua ekosistem tergolong kriteria sedang dan tinggi. Pada ekosistem pertanian 

(4,948 < 5) sedangkan pada ekosistem cemara laut (5,188 > 5).  

Hasil analisis indeks kekayaan jenis setiap stasiun yaitu pada ekosistem 

pertanian, stasiun 1 memiliki nilai Dmg= 6,855 (6,855 > 5/Dmg tinggi); stasiun 2 

memiliki nilai Dmg=4,133 (3,5 < 4,133 <5/Dmg sedang); stasiun 3 Dmg=3,856 

(3,5 < 3,856 < 5/Dmg sedang). Pada ekosistem cemara laut stasiun 1, Dmg=3,646 
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(3,5 < 3,646 < 5/Dmg sedang); stasiun 2 Dmg=6,153 (6,153 > 5/Dmg tinggi); dan 

stasiun 3 Dmg=5,765 (5,765 > 5/Dmg tinggi). Hal ini jelas memperlihatkan 

bahwa jumlah jenis pada setiap ekosistem berbanding lurus dengan kekayaan jenis 

(Nahlunisa dkk., 2016). Di sisi lain, berdasarkan data yang ada, jumlah jenis 

berbanding terbalik dengan jumlah individu. Komposisi spesies yang banyak pada 

setiap stasiun dengan jumlah invidu rendah maka akan tetap menghasilkan Dmg 

yang tinggi dan sebaliknya. Ismaini dkk., (2015) menegaskan bahwa indeks 

kekayaan Margalef membagi jumlah spesies dengan fungsi logaritma natural yang 

mengindikasikan bahwa pertambahan jumlah spesies berbanding terbalik dengan 

pertambahan jumlah individu. Hal ini juga menunjukkan bahwa biasanya pada 

suatu komunitas/ekosistem yang memiliki banyak spesies akan memiliki sedikit 

jumlah individu pada setiap spesies tersebut. 

Di samping itu, perbedaan kekayaan jenis dapat disebabkan oleh 

karakteristik ekosistem yang berbeda. Kekayaan spesies yang tinggi pada kedua 

ekosistem menandakan bahwa kondisi lingkungan pada kedua ekosistem tersebut 

mampu mendukung kehidupan spesies Arthropoda tanah yang berada di 

dalamnya. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Leksono dkk., (2010) bahwa 

ketersediaan makanan dan tempat tinggal serta faktor abiotik yang terdapat di 

suatu habitat merupakan beberapa faktor yang mendukung keberadaan, kehidupan 

serta perkembangbiakan bagi spesies Arthropoda tanah.  

 

4.2.3 Indeks Keanekaragaman Jenis Arthropoda Tanah 

Indeks keanekaragaman jenis Arthropoda tanah dianalisis menggunakan 

indeks keanekaragaman Shannon-Wienner. Indeks ini mempunyai dua properti 
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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 

sensitifitasnya terhadap ukuran sample cukup moderat, perhitungannya tidak 

terlalu sulit dan umum digunakan dalam studi keanekaragaman spesies. 

Pada (Gambar 4.3) indeks keanekaragaman tertinggi ditempati oleh 

Stasiun 1 ekosistem pertanian (H’=2,885/keanekaragaman baik), disusul stasiun 2 

ekosistem cemara laut (H’=2,660/keanekaragaman baik), stasiun 3 ekosistem 

cemara laut (H’=2,643/keanekaragaman baik), stasiun 2 ekosistem pertanian 

(H’=1,933/keanekaragaman rendah), stasiun 3 ekosistem pertanian 

(H’=0,695/keanekaragaman sangat rendah), dan stasiun 1 ekosistem cemara laut 

(H’=1,086/keanekaragaman sangat rendah). Tinggi rendahnya keanekaragaman 

Arthropoda tanah pada setiap stasiun dipengaruhi oleh  faktor abiotik dan faktor 

habitat. 

Tingkat indeks keanekaragaman yang tergolong baik pada stasiun 1 

ekosistem pertanian dari segi habitat yaitu karena keberadaan jumlah jenis 

tumbuhan yang lebih bervariasi dibandingkan dengan stasiun lainnya. Beberapa 

jenis tumbuhan di stasiun 1 ekosistem pertanian yaitu kangkung, tomat, terung, 

bawang merah, jagung, pare dan kacang hijau. Beragamnya jenis tumbuhan pada 

stasiun 1 menyebabkan variasi sumber makanan yang lebih banyak sehingga 
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keberadaan spesies Arthropoda tanah pada stasiun ini mempunyai tingkat 

keanekaragaman yang baik. Selain itu, menurut Syaufina dkk., (2007) tingkat 

keanekaragaman yang baik dapat terjadi karena sebaran kelimpahan jumlah 

individu pada setiap famili yang merata. Adapun Famili dalam stasiun 1 yang 

mempunyai kelimpahan yang besar yaitu Formicidae. Namun jika dibandingkan 

dengan proporsi sebaran kelimpahan famili Fomicidae pada stasiun lain maka 

kelimpahan formicidae pada stasiun 1 ekosistem pertanian merupakan yang 

terendah. Sehingga tidak ada famili yang mendominasi dengan jumlah individu 

yang terlampau banyak dibandingkan dengan yang lain. Famili lain yang 

ditemukan pada stasiun 1 dengan sebaran kelimpahan jumlah individu yang 

merata yaitu famili-famili dalam ordo Coleoptera dan 9 famili lainnnya dengan 

jumlah invidu hanya satu. Banyaknya jumlah famili dari ordo Coleoptera 

berbanding lurus dengan jumlah jenis yang ditemukan. Sembilan ordo Coleoptera 

yang ditemukan yaitu Nitidulidae, Chrysomelidae, Staphylinidae, Latridiidae, 

Carabidae, Curculionidae, Coccinellidae, Cerambycidae, Grynidae, Histeridae, 

Ptinidae, Sphaeritidae. Kebanyakan dari famili-famili ini memakan material 

tumbuhan dan zat organik yang membusuk (Borror dkk., 1992). 

Stasiun 2 ekosistem pertanian menunjukkan indeks keanekaragaman yang 

rendah yaitu (H’=1,933). Sama halnya dengan stasiun 1, pada stasiun 2 faktor 

habitat masih memberikan pengaruh yaitu dengan adanya jumlah tumbuhan 

penyusun yang sedikit. Tumbuhan penyusun stasiun 2 yaitu jagung dan pare. 

Jagung pada stasiun 2 masih berada dalam umur penanam 1 bulan sehingga tidak 

memberikan sumbangan serasah yang cukup sebagai sumber pakan dan 
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kurangnya penutupan permukaan tanah oleh tumbuhan penyusun. Hal ini 

menyebabkan berkurangnya jumlah jenis Arthropoda tanah yang berimplikasi 

pada nilai indeks keanekaragaman jenis pada stasiun 2. Menurut price (1997) 

dalam Fauziah (2016) semakin banyak jumlah jenis yang ditemukan di area 

pertanaman, maka akan semakin besar atau tinggi tingkat keragaman 

komunitasnya. Dalam komunitas yang keragamannya tinggi, suatu spesies tidak 

menjadi dominan, sebaliknya dalam komunitas yang keragamannya rendah, satu 

atau dua spesies dapat menjadi dominan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

dimana pada stasiun 2 ekosistem pertanian terdapat spesies yang sangat menonjol 

atau dominan yaitu dari Famili Formicidae dengan spesies Anoplepis gracilipes. 

Dengan jumlah individu yang banyak menunjukkan bahwa famili formicidae 

memiliki tingkat perkembangan dan adapatasi yang sangat baik terhadap berbagai 

karakteristik habitat. Variasi tumbuhan tidak mempengaruhi jumlah individu 

Formicidae hal ini terbukti pada stasiun 2 yang jenis tumbuhannya sedikit namun 

terjadi penambahan jumlah individu dibandingkan dengan stasiun 1. Suin (2006) 

meyatakan bahwa famili Formicidae dapat mencapai 70% dari populasi serangga 

permukaan tanah sehingga dapat ditemukan dalam jumlah individu yang banyak. 

Sementara itu Coleoptera masih merupakan Ordo dengan jumlah famili terbanyak.  

Stasiun 3 ekosistem pertanian termasuk dalam indeks keanekaragaman 

yang rendah. Rendahnya tingkat keanekaragaman pada stasiun ini diduga 

disebabkan oleh praktek pertanian yang menggunakan pestisida. Penggunaan 

pestisida dapat menyebabkan terganggunya habitat Arthropoda tanah sehingga 

dapat mengurangi jenis Arthropoda tanah yang mendiami habitat tersebut. Hal ini 
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didukung oleh pernyataan Fikri dkk., (2016) yang menyatakan bahwa penggunaan 

bahan kimia dalam pengolahan lahan pertanian dapat menyebabkan terpaparnya 

bahan tersebut di lingkungan, maka kemungkinan ada spesies arthropoda tertentu 

yang meninggalkan habitatnya. Hal ini dapat berakibat pada kelimpahan dan 

keanekaragaman arthropoda di setiap pengambilan sampel. Hal ini ditegaskan lagi 

oleh pernyataan Annam dkk., (2017) yang menyatakan bahwa perlakuan 

insektisida kimia cenderung menunjukkann keanekaragaman rendah (H’ < 1,5).  

Pada stasiun ini terdapat salah satu jenis dalam famili formicidae dan ordo 

Hymenoptera yang sangat menonjol yaitu Paratrechina longicornis. Pada saat 

pemasangan jebak, terlihat semut-semut ini mendiami tanaman tomat yang berada 

dalam musim berbunga dan berbuah sehingga diduga tanaman tomat ini 

menyediakan sumber makanan bagi semut-semut tersebut. Sebuah penelitian yang 

dilakukan oleh Mosi dkk., (2009) terhadap tanaman tomat, mengungkapkan 

bahwa dari keenam ordo yang ditemukan dalam penelitian tersebut yang memiliki 

jumlah paling melimpah yaitu Hymenoptera. Selanjutnya Rianto (2007) 

menjelaskan bahwa semut dapat berperan sebagai predator, pengurai  bahan 

organik, pengendali hama dan bahkan membantu dalam penyerbukan. Keberadaan 

semut ini dalam jumlah yang banyak dibandingkan dengan yang lain 

menunjukkan bahwa jenis ini toleran terhadap penggunaan pestisida. Sementara 

itu, dalam stasiun ini Coleoptera masih merupakan ordo dengan famili terbanyak 

yang ditemukan.  

Stasiun I ekosistem cemara laut merupakan stasiun dengan indeks 

keanekaragaman sangat rendah. Meskipun terdapat stasiun 3 ekosistem pertanian 
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yang tergolong juga dalam indeks keanekaragaman rendah namun nilai dari 

stasiun 1 ekosistem cemara laut merupakan yang terendah. Diduga tingkat 

keanekaragaman yang rendah disebabkan oleh adanya spesies dari Ordo 

Hymenoptera yang sangat melimpah jika dibandingkan dengan spesies dari ordo 

lain. Dominansi stasiun oleh spesies Formicidae (Hymenoptera) yang sangat 

menonjol yaitu Mirmica rubra (1329 individu), Anoplepis gracilipes (611 

individu), Iridomyrmex anceps (105) menempatkan stasiun ini sebagai stasiun 

dengan indeks keanekaragaman terendah. Hanya beberapa spesies lain yang 

ditemukan di stasiun ini sementara spesies dari Formicidae mencapai 18 spesies. 

Adanya dominansi ini menunjukkan bahwa struktur komunitas Arthropoda tanah 

tidak merata (Nursaidah, 2013). Dominansi menunjukkan adanya prioritas jumlah 

dibandingkan dengan peran spesies tersebut (Barbor et al., 1987 dalam Nursaidah, 

2013).  

Stasiun 2 ekosistem cemara laut termasuk dalam kategori tingkat indeks 

keanekaragaman baik. Hal ini terlihat dari jumlah spesies yang banyak ditemukan 

dan penyebaran individu yang merata antar spesies. Stasiun 2 ekosistem cemara 

laut merupakan stasiun dengan bekas kebakaran. Meskipun kebakaran 

menyebabkan banyak tumbuhan bawah mati namun terlihat bahwa masih banyak 

serasah permukaan tanah. Adapun Jumlah individu Collembola mengalami 

peningkatan Acrocyrtus ralumensis (Entomobrydae) disusul Isotomorus tricolor 

(Isotomidae). Syaufina dkk., (2007) melaporkan bahwa kebakaran menyebabkan 

terbukanya akses ke lantai hutan sehingga dekomposisi bahan organik menjadi 

lebih aktif dan cepat dimana kondisi ini menyebabkan tersedianya habitat yang 
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baik untuk perkembangan Collembola. Selanjutnya Syaufina dkk., (2007) 

mengungkapkan bahwa family Isotomidae (ordo Collembola) merupakan salah 

satu famili yang paling banyak ditemukan pada serasah bekas terbakar. Pada 

stasiun ini, jumlah spesies dan individu Formicidae masih merupakan yang 

terbanyak. Hal ini didukung oleh penelitian Syaufina dkk., (2007) yang 

melaporkan bahwa pada tanah yang terbakar Formicidae (semut) mempunyai 

kelimpahan terbesar sehingga kebakaran dapat meningkatkan populasi semut.  

Stasiun 3 ekosistem cemara laut tergolong dalam stasiun dengan tingkat 

keanekaragaman baik. Pada stasiun ini spesies Collembola mengalami 

peningkatan yang mengartikan bahwa stasiun 3 ekosistem cemara laut cocok 

untuk kehidupan Collembola. Stasiun ini tersusun oleh rumput dengan kerapatan 

cemara yang telah berkurang jika dibandingkan dengan dua stasiun lainnya. 

Menurut Wallwork (1970) dalam Syaufina dkk., (2007) biasanya pada sebagian 

besar padang rumput Collembola adalah fauna yang paling mewakili dari segi 

jumlah individu dan spesies. Berbeda halnya dengan Formicidae meskipun jumlah 

spesiesnya masih banyak namun jumlah individu berkurang. Hal ini dapat 

disebabkan berkurangnya sumber makanan seperti biji cemara dan serasah 

permukaan tanah. Diduga semut-semut pada stasiun ini lebih memilih untuk 

berpindah ke bagian ekosistem cemara laut yang dapat menyumbang makanan 

lebih banyak. Fakhrah (2016) menyatakan bahwa jumlah dan jenis serangga akan 

semakin meningkat pada komunitas yang memiliki kuantitas dan kualitas pakan 

yang sesuai dengan kebutuhan serangga (Fakhrah, 2016). 
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Dari semua stasiun yang diamati ordo Hymenoptera memiliki jumlah 

spesies dan individu spesies terbanyak. Keanekaragaman Artropoda tanah 

berkorelasi positif dengan tingkat komplesitas lingkungannya. Hutan yang lebih 

komplek (jenis tumbuhan, iklim, ekosistemnya, dan landscape) biasanya memiliki 

keanekaragaman lebih tinggi. Perbedaan struktur dan komposisi penyusun suatu 

ekosistem menyebabkan perbedaan karakter ekosistem yang mempengaruhi 

keanekaragaman biota yang tinggal di dalamnya (Erahati & Kahono, 2010). 

Semakin banyak jenis dan jumlah individu Arthropoda dalam luas areal tanah 

menunjukkan semakin stabil suatu ekosistem hutan. Arthropoda tanah dalam 

suatu ekosistem merupakan suatu kelompok biota yang memiliki peranan penting 

untuk memelihara keseimbangan atau kestabilan ekosistem karena memiliki 

sebaran yang merata dalam tingkatan trofik (Kinasih, 2017). Hal ini dapat dilihat 

dari rata-rata keanekaragaman setiap stasiun pada kedua ekosistem yang 

menunjukkan bahwa ekosistem pertanian memiliki keanekaragaman yang rendah 

(H’ = 1,838) dibandingkan dengan dengan ekosistem cemara laut (H’ = 2, 130). 

Menurut Fikri dkk., (2016) ekosistem alami memiliki keanekaragaman 

yang tinggi dibandingkan ekosistem pertanian atau perkebunan. Secara umum 

keanekaragaman berbagai spesies cenderung lebih rendah pada pertanaman 

perkebunan karena terganggu oleh adanya aktifitas manusia dibandingkan dengan 

vegetasi alami yang masih terjaga dan belum ada campur tangan manusia (Odum, 

1994 dalam Annam, 2017). Selain itu, tinggi rendahnya indeks keanekaragaman 

H’ dipengaruhi oleh jumlah famili dan jumlah individu. Ekosistem dengan jumlah 

famili lebih banyak tetapi dalam satu ordo kurang beranekaragaman, 
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dibandingkan dengan ekosistem dengan jumlah famili lebih sedikit tetapi 

termasuk dalam beberapa ordo (Price, 1997 dalam Kaleb dkk., 2015). 

 

4.2.4 Indeks Nilai Penting Jenis Arthropoda Tanah 

Indeks nilai penting sebagai parameter yang dapat digunakan untuk 

menyatakan tingkat kedudukan suatu jenis terhadap jenis lain. INP suatu jenis 

merupakan nilai yang menggambarkan peranan keberadaan suatu jenis dalam 

komunitas, maka makin besar INP suatu jenis makin besar pula peranan jenis 

tersebut dalam komunitas.  

Pada ekosistem pertanian INP tertinggi ditempati oleh Patrechina 

longicornis (101,338%) (Fomicidae) pada stasiun 3 sedangkan pada ekosistem 

cemara laut ditempati oleh Mirmica rubra (73,14%) (Formicidae) pada stasiun 1. 

Rata-rata nilai dari semua stasiun menunjukkan Patrechina longicornis memiliki 

INP sebesar (39,868%) sedangkan Mirmica rubra memiliki INP sebesar 

(40,702%). Genus Paratechina merupakan semut omnivora sehingga mereka 

dapat mengkonsumsi baik serangga yang hidup maupun yang mati, buah-buahan, 

tanaman eksudat dan jenis makanan lainnya. Selain itu semut ini memiliki 

kemampuan hidup dalam keadaan terganggu, kondisi yang kering, dan di area 

yang sangat lembab (Latumahina dkk., 2013). Sharma (2009) melaporkan bahwa 

Paratrechina longicornis merupakan jenis dari subfamili Formicinae dimana 

famili  ini mampu menahan fluktuasi suhu ekstrim mulai dari 2,26°C hingga 

36,54°C. Sedangkan Mirmica rubra merupakan semut yang biasa disebut semut 

merah delima (Wetterer & Radchenko, 2011). Spesies ini hidup pada hutan pinus 

dan memakan serbuk sari dari pinus (Czechowkind et al., 2008). Diduga habitus 
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pinus yang memiliki kemiripan dengan cemara mampu menyediakan sumber 

makanan bagi spesies ini sehingga keberadaannya sangat melimpah dibandingkan 

dengan spesies lain. 

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa ordo Hymenoptera 

mendominasi kedua ekosistem tersebut. Hali dkk., (2014) menegaskan bawa 

penguasaan spesies tertentu dalam suatu komunitas terjadi apabila spesies yang 

bersangkutan berhasil menempatkan sebagian sumber daya yang ada 

dibandingkan dengan spesies lainnya. Besarnya indeks nilai penting Patrechina 

longicornis dan Mirmica rubra menunjukkan kemampuan adapatsinya dengan 

habitat dan toleransi yang lebar terhadap kondisi lingkungan. Semut juga mampu 

memanfaatkan sumber pakan pada kedua habitat dengan baik sehingga dapat 

mendukung perkembangannya. Hail ini seperti yang dilaporkan oleh Nusroh 

(2007) bahwa Hymenoptera (semut) cocok dengan berbagai sumber makanan. 

Selain itu semut mampu menjelajah dan berpindah ke  berbagai tipe habitat 

mengikuti jejak semut-semut lain. Perpindahan merupakan suatu strategi serangga 

dalam suatu ekosistem untuk melakukan distribusi yang bertujuan memanfaatkan 

sumber energi yang tersedia secara optimal dan meminimalkan pengaruh 

kompetisi intraspesifik dan interspesifik. Perpindahan dapat terjadi karena faktor 

makanan, pasangan hidup dan wilayah, disamping faktor fisis seperti suhu, pH 

dan angin (Price, 1997 dalam Riyanto, 2007). Spesies dengan INP yang besar 

menandakan bahwa spesies tersebut mempunyai penguasaan yang besar terhadap 

komunitas dan sebaliknya (Saharjo dan Cornelio., 2011). 
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4.2.5 Indeks Kemerataan Jenis Arthropoda Tanah 

Nilai kemerataan yang 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). 

Indeks kemerataan jenis secara berturut dari tinggi ke rendah yaitu stasiun 

1 ekosistem pertanian (0,777), stasiun 3 ekosistem cemara laut (0,738), stasiun 2 

ekosistem cemara laut (0,715), stasiun 2 ekosistem pertanian (0,580), stasiun 1 

ekosistem cemara laut (0,326), dan stasiun 3 ekosistem ekosistem pertanian 

(0,211). Ummi (2007) menyatakan bahwa nilai indeks kemerataan yang 

mendekati 1 menunjukkan sumber daya alami pendukung kehidupan organisme 

tanah keberadaannya merata pada semua habitat. Selain itu, Santosa dkk., (2008) 

mangungkapkan bahwa indeks kemerataan yang tidak mencapai maksimum (E = 

1) menandakan adanya spesies yang mendominasi di dalam habitat. Nahlinnisa 

dkk., (2016) menegaskan lagi bahwa perbedaan nilai kemerataan menunjukkan 

terdapatnya spesies yang memiliki nilai individu yang tinggi (adanya spesies yang 

mendominasi) atau adanya rentang nilai antar jumlah individu pada masing-

masing spesies yang cukup jauh. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa adanya spesies dari ordo Hymenoptera yang mendominasi 

sehingga kemerataan tidak mencapai nilai maksimum. 
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4.2.6 Indeks Kesamaan Jenis Jaccard 

Nilai kesamaan jenis menunjukkan seberapa jauh kesamaan jenis 

Arthropoda tanah antara satu stasiun dengan stasiun yang lainnya dalam setiap 

ekosistem. Indeks kesamaan jenis Arthropoda tanah pada ekosistem pertanian 

berkisar antara 0,464-0,582 sedangkan pada ekosistem cemara laut berkisar antara 

0,646-0,727. Kisaran nilai pada eksistem pertanian cenderung mendekati 0, 

artinya kesamaan jenis Arthropoda tanah antar setiap stasiun berbeda satu sama 

lain. Berbeda dengan ekosistem pertanian, kisaran nilai pada ekosistem cemara 

laut cenderung mendekati 1 yang artinya kesamaan jenis Arthropoda tanah antar 

setiap stasiun tidak berbeda satu sama lain. Juliansyah (2016) menyatakan bahwa 

kesamaan jenis yang mendekati 1 dapat disebabkan adanya kondisi habitat yang 

hampir sama, selain itu bahan makanan bagi makrofauna tanah tersedia di tiap 

plot pengamatan. Faktor lingkungan yang tidak jauh berbeda ini mendukung 

kehidupan makrofauna tanah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang 

menunjukkan adanya variasi yang tidak jauh berbeda antara parameter abiotik. 

Selain itu tingkat kesamaan yang rendah pada ekosistem pertanian dapat 

disebabkan oleh aplikasi pestisida khususnya pada stasiun 3.  

 

4.2.7 Pengaruh Faktor Abiotik Terhadap Kekayaan, Keanekaragaman, dan 

Kemerataan Jenis Arthropoda Tanah. 

Hasil analisis regresi linear berganda pada ekositem pertanian maupun 

ekosistem cemara laut menunjukkan bahwa faktor abiotik sebagai variabel bebas 

mempunyai korelasi kuat dan sangat kuat terhadap masing-masing variabel terikat 

yaitu keanekaragaman, kekayaan dan kemerataan. Setiap paramater abiotik 
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mempunyai kisaran tertentu dalam mendukung kehidupan Arthropoda tanah. 

Kisaran nilai masing-masing parameter abiotik menunjukkan tingkat toleransi 

Arthropoda tanah yang akan berdamapak pada tingkat keanekaragaman, kekayaan 

dan kemerataan.  

Hasil pengukuran data abiotik kelembaban tanah akan mendukung 

kehidupan Arthropoda tanah jika didukung oleh karakteristik fisik dan kimia 

tanah yang lain begitupun sebaliknya dengan faktor-faktor abiotik yang lain. Hal 

ini seperti yang dinyatakan oleh (Holilullah dkk., 2015) bahwa kelembaban tanah 

memiliki peranan penting di dalam menentukan tingkat keanekaragaman jenis 

dalam suatu komunitas. Kelembaban tanah menyatakan jumlah air yang tersimpan 

di antara pori – pori tanah. Kisaran nilai kelembaban tanah dari setiap stasiun 

ekosistem pertanian yaitu 63,57% - 72,13% sedangkan pada ekosistem cemara 

laut yaitu 50% - 75%. Menurut Kinasih (2017), tingkat kelembaban ini termasuk 

dalam kisaran kelembaban yang tinggi sehingga dapat membatasi pergerakan 

Arthropoda tanah. Namun menurut Hermanto dkk., (2017) kelembaban tinggi 

lebih baik bagi hewan tanah dari pada kelembaban rendah. Harianja dkk., (2016) 

menyatakan bahwa Arthropoda tanah dapat hidup pada tingkat kelembaban 73% - 

100%. Adapun suhu yang tinggi dilaporkan Megawaty (2006) dalam 

penelitiannya yang mengungkapkan bahwa bahwa tingkat kelembaban 80% masih 

mampu mendukung kehidupan Arthropoda tanah. Hal ini ditegaskan lagi oleh 

Walwork (1970) dalam artikel yang sama bahwa kelembaban tinggi lebih disukai 

berbagai jenis fauna tanah.  
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Hasil pengkuran suhu tanah dan suhu udara pada ekosistem pertanian 

berkisar antara 28
0
C-34

0
C sedangkan pada ekosistem cemara laut yaitu 27

0
C - 

31
0
C. Rendahnya suhu tanah pada ekosistem cemara laut dapat disebabkan 

tutupan tajuk yang menghalangi jatuhnya cahaya matahari secara langsung ke 

lantai hutan sehingga mengurangi penyerapan panas oleh tanah. Arthropoda tanah 

mempunyai kisaran suhu optimum bagi metabolisme dan pernafasannya 

(Rachmasari dkk., 2016; Roeseno dkk., 2017). Menurut Harianja dkk., (2016) 

suhu Arthropoda tanah dapat hidup pada kisaran suhu 15
0
C - 45

0
C dengan suhu 

optimum yaitu 25
0
C. Suhu tanah sangat terkait erat dengan kelambaban tanah 

(Handayanto & Hairiah, 2009). Selanjutnya, Suin (2012) menyatakan bahwa suhu 

dan kelembaban tanah merupakan faktor abiotik yang dapat dipengaruhi oleh 

warna tanah karena kecepatan penyerapan panas dipengaruhi oleh warna tanah. 

Banyaknya panas yang diterima oleh tanah tergantung pada warna tanah. Dengan 

demikian warna tanah juga secara tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan 

hewan tanah. Dalam pengamatan yang dilakukan warna tanah pada pada 

ekosistem pertanian 10YR (stasiun 1) dan 7,5YR (stasiun 2 dan stasiun 3). 

Sedangkan warna tanah pada ekosisem cemara laut yaitu 10YR (stasiun 1 dan 

stasiun 2) dan 10G (stasiun 3). Warna merah dan kuning menunjukkan bahwa 

tanah tersebut memiliki drainase yang baik dan memiliki tingkat kelembaban yang 

tinggi sedangkan tanah yang berwarna hitam atau gelap akan banyak menyerap 

panas dibandingkan dengan tanah yang berwarna muda oleh karena itu tanah yang 

berwarna hitam akan cepat kering dibandingkan dengan tanah yang berwarna 

terang atau muda (Suin, 2012). 
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Suhu tanah merupakan salah satu faktor fisik tanah yang sangat 

menentukan kehadiran dan kepadatan organisme tanah, dengan demikian suhu 

tanah akan menentukan tingkat dekomposisi material organik tanah. Secara tidak 

langsung terdapat hubungan kepadatan organisme tanah dan suhu, bila 

dekomposisi material tanah lebih cepat maka vegetasi lebih subur dan 

mengundang berbagai Arthropoda untuk datang (Riyanto,  2007). 

Hasil pengukuran pH tanah dalam penelitian ini yaitu pada ekosistem 

pertanian pH tanah berkisar antara 5-8 sedangkan pada ekosistem cemara laut 

berkisar antara 5-7,5. Pengukuran pH sangat penting dalam ekologi hewan tanah 

karena keberadaan dan kepadatan hewan tanah sangat tergantung pada pH tanah 

(Suin, 2012). 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). Kisaran pH 

antara 4,5 – 7 merupakan kisaran umum untuk kebanyakan makhluk hidup 

(Riyanto, 2007).  

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), 

tetapi Suin (2012) menjelaskan bahwa terdapat fauna tanah yang dapat hidup di 

kondisi pH asam dan dapat dijumpai pula pada kondisi pH basah. Tinggi 

rendahnya pH yang mendukung kehidupan Arthropoda tanah juga secara tidak 
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langsung dipengaruhi oleh ruang pori pada tanah. Tanah yang mempunyai ruang 

pori kecil akan menyebabkan air mudah menggenang dan menyebabkan 

dekomposisi bahan organik lebih lambat sehingga terjadi penurunan pH tanah 

(Rahayu dkk., 2014). Ruang pori pada tanah berhubungan dengan sifat fisik pada 

tanah. 

Tekstur tanah pada ekosistem pertanian yaitu lempung berpasir sedangkan 

pada ekosistem cemara laut yaitu pasir dan liat berpasir. Tanah Pada ekosistem 

pertanian dicirikan oleh adanya fraksi pasir sebagai sumbangan material yang 

terbawa oleh banjir serta kandungan debu yang relatif banyak pada kedalam 10-30 

cm sementara pada kedalaman  1-10 cm merupakan lapisan tanah yang bertekstur 

remah sedangkan tanah pada ekosistem cemara laut bertekstur pasir sehingga sulit 

untuk menahan air. Tanah dengan tekstur pasir banyak mempunyai poripori 

makro sehingga sulit menahan air. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan ukuran 

ruang pori antar lapisan, bahwa semakin tinggi ruang pori yang terdapat didalam 

tanah maka akan semakin rendah kekuatan tanah dan sebaliknya apabila ruang 

pori rendah maka kekuatan tanah akan semakin tinggi (Holilullah dkk., 2015). 

Suin (2012) menjelaskan bahwa tekstur tanah secara tidak langsung dapat 

mempengaruhi kadar air tanah dimana air yang dimaksud sangat penting dalam 

hubungannya dengan kation-kation dalam tanah, dekomposisi bahan organik dan 

kehidupan hewan tanah (Suin, 2012). 

Kadar humus pada ekosistem pertanian berkisar antara 0,800 - 1,00 

sedangkan pada ekosistem cemara laut yaitu 0,600 – 1,00. Menurut Soedarsono 

(1982) dalam Wibowo (2004) serasah yang telah menjadi bahan organik 
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diantaranya berupa humus merupakan sumber energi yang menyebabkan aktivitas 

dan populasi organisme tanah meningkat. Pada lapisan top soil terdapat lapisan 

serasah daun yang terdiri dari daun baru jatuh dan daun yang telah mengurai, 

dimana lapisan serasah tersebut merupakan sumber makanan bagi Arthropoda 

tanah (Ewuise, 1990 dalam Fakhrah, 2016). 

Water holding capasity merupakan kemampuan tanah untuk menahan air. 

Hasil pengukuran WHC pada ekosistem pertanian berkisar antara 26,450 – 

46,600. Sedangkan pada ekosistem cemara laut yaitu 25,000 – 43,300. Hasil 

pengukuran ini menunjukkan bahwa stasiun dengan variasi tumbuhan sedikit 

memiliki WHC yang rendah yaitu stasiun 2 ekosistem pertanian dimana hanya 

terdiri atas jagung dan pare. Hal yang sama terjadi pada ekosistem cemara laut 

dimana pada stasiun 3 memiliki kerapatan cemara yang sedikit jika dibandingkan 

dengan dua stasiun lainnya.  Holilullah dkk., (2015) menyatakan bahwa sifat fisik 

tanah akan menentukan kemampuan tanah menahan air dan ketersediaan unsur 

hara tanah. Ketersediaan unsur hara yang dimaksud sangat penting  bagi 

kelangsungan hidup Arthropoda tanah. Meskipun pada ekosistem cemara laut 

cenderung bersifat homogen namun naungan cemara melindungi lantai hutan dari 

paparan cahaya matahari secara langsung sehingga mengurangi evaporasi pada 

tanah. Holilullah dkk., (2015) menyatakan bahwa tekstur tanah berperan pada 

struktur tanah. Bila tanah berstruktur padat (bertekstur liat) maka pori-pori mikro 

lebih banyak dari pori-pori makro sehingga kapasitas menahan air lebih besar. 

Bila tanah berstruktur lepas (bertekstur pasir) maka pori-pori mikro lebih sedikit 

dari pori makro sehingga kapasitas menahan air lebih sedikit (Holilullah dkk., 
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2015). Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran yang diperoleh bahwa kapasitas 

menahan air pada ekosistem pertanian lebih besar daripada ekosistem cemara laut.  

 

4.2.8 Perbandingan Keanekaragaman, Kekayaan dan Kemerataan 

Arthropoda Tanah Pada Ekosistem Pertanian dan Ekosistem Cemara 

Laut (Casuarina equisetifolia var. incana) 

Hasil analisis uji-t berpasangan menunjukkan bahwa keanekaragaman 

jenis pada ekosistem pertanian dan ekosistem cemara laut berbeda tidak signifikan 

dengan nilai signifikansi yaitu (sig 0,961 > 0,05). Sedangkan kedua data ekologis 

pendukung yaitu kekayaan jenis secara berturut-turut mempunyai taraf signifikan 

(sig 0,484 > 0,05) dan kemertaan jenis (sig 0,012 < 0,05). Artinya kekayaan jenis 

antar kedua ekosistem tidak berbeda signifikan sedangkan kemerataan jenis 

menunjukkan berbeda secara signifikan.  

Di samping itu, perbedaan tidak signifikan keanekaragaman dan kekayaan 

jenis dapat disebabkan oleh karakteristik ekosistem yang menyediakan sumber 

pakan yang seimbang bagi jenis-jenis Arthropoda tanah ini. Hal ini seperti yang 

dinyatakan oleh Leksono dkk., (2010) bahwa ketersediaan makanan dan tempat 

tinggal serta faktor abiotik yang terdapat di suatu habitat merupakan beberapa 

faktor yang mendukung keberadaan, kehidupan serta perkembangbiakan bagi 

spesies Arthropoda tanah. Sedangkan, Nahlinnisa dkk., (2016) menegaskan bahwa 

bahwa perbedaan nilai kemerataan menunjukkan terdapatnya spesies yang 

memiliki nilai individu yang tinggi (adanya spesies yang mendominasi) atau 

adanya rentang nilai antar jumlah individu pada masing-masing spesies yang 

cukup jauh. 


