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ABSTRAK 

KEANEKARAGAMAN ARTHROPODA PERMUKAAN TANAH PADA 

PERTANAMAN UBIKAYU (Manihot utilissima Pohl.) SETELAH 

PERLAKUAN OLAH TANAH DAN PENGELOLAAN GULMA 
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Nia Elhayati Ali 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman arthropoda permukaan 

tanah pada pertanaman ubikayu setelah perlakuan olah tanah dan pengelolaan 

gulma.  Perlakuan disusun dalam rancangan acak kelompok (RAK) dengan empat 

perlakuan dan empat ulangan.  Keempat perlakuan tersebut ialah olah tanah 

minimum dan pengelolaan gulma secara manual (non herbisida), olah tanah 

minimum dan pengelolaan gulma dengan herbisida, olah tanah intensif dan 

pengelolaan gulma dengan herbisida, serta olah tanah intensif dengan pengelolaan 

gulma non herbisida.  Herbisida yang digunakan berbahan aktif glifosat dan 2,4 D 

dengan dosis 160 ml Bimastar 240/120 SL dalam 1 liter air per ha dilakukan pada 

awal tanam.  Pengambilan sampel arthropoda dengan pitfall trap (diameter 9 cm, 

tinggi 12 cm) sebanyak 8 kali dengan selang waktu 1 minggu.  Arthropoda hasil 

tangkapan dikoleksi dalam botol vial dengan alkohol 70%, selanjutnya 

diidentifikasi di Laboratorium Hama Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas 

Lampung.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemelimpahan total arthropoda 
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permukaan tanah pada lahan pertanaman ubikayu dengan perlakuan pengolahan 

tanah dan pengelolaan gulma ialah sebanyak 8910 ekor, yang tercakup dalam 10 

ordo dan  27 – 29 famili.  Diantara ordo dan famili yang diperoleh, dua ordo dan 

famili dengan kemelimpahan dan kepadatan populasi relatif tertinggi berturut-

turut ialah ordo Collembola dan Hymenoptera, serta famili Paronellidae dan 

Formicidae.  Baik perlakuan pengolahan tanah maupun pengelolaan gulma yang 

dilakukan pada awal tanam tidak berpengaruh terhadap keanekaragaman 

arthropoda.  Besarnya nilai-nilai indeks Shannon-Wiener dan indeks Simpson 

tergolong dalam kategori sedang.  Selain itu juga diketahui bahwa  pada keempat 

lahan dengan perlakuan pengolahan tanah dan aplikasi herbisida, arthropoda 

permukaan tanah yang didapatkan didominasi oleh arthropoda yang berperan 

sebagai dekomposer dan predator. 

Kata kunci : arthropoda permukaan tanah, keanekaragaman, olah tanah 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

 

I.I  Latar Belakang  

 

Di Indonesia, ubikayu merupakan salah satu tanaman yang banyak ditanam 

hampir di seluruh wilayah dan menjadi sumber karbohidrat utama setelah beras 

dan jagung.  Daerah penghasil ubikayu terbesar di Indonesia adalah di Provinsi 

Lampung dan Jawa Timur (Agrica, 2007) .  

 

Produksi total ubikayu pada tahun 2015 di Indonesia mencapai 21.801.415 ton 

dengan luas lahan 1.080.000 ha, sedangkan produksi jagung pada tahun tersebut 

adalah sebesar 19.612.435 ton pipilan kering.  Produksi kacang tanah, kedelai, 

kacang hijau pada tahun 2015 sebesar 197.116.300 ton biji kering (BPS, 2015). 

 

Menurut BPS (2015), tiga provinsi yang merupakan sentra produksi ubi kayu 

terbesar di Indonesia yaitu adalah Lampung, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.  

Total produksi ubikayu berturut- turut yaitu Provinsi Lampung pada tahun 2015 

mencapai 279.226 ton dengan luas panen  sebesar 314.607 ha, Jawa Timur total 

produksi adalah 146.787 ton dengan luas panen 176.102 ha, dan untuk Jawa 

Tengah produksi ubikayu 150.874 ton dengan luas panen 163.330 ha.  



2 

 
 

Permasalahan umum yang dihadapi petani ubikayu adalah produktivitas dan 

pendapatan petani yang rendah.  Rendahnya produktivitas antaralain disebabkan 

oleh belum diterapkannya teknologi budidaya ubikayu dengan benar seperti 

belum dilakukan pemupukan baik pupuk anorganik maupun organik (Arief dan 

Asnawi, 2008).  

 

Peningkatan  produktivitas ubikayu  perlu diiringi pengolahan tanah yang baik. 

Pengolahan tanah yaitu membolak-balik tanah dan mencampur tanah, mengontrol 

tanaman penggangu, mencampur sisa tanaman dengan tanah dan menciptakan 

kondisi tanah yang baik pada daerah perakaran tanaman (Abdurachman et al., 

2008 ).  

 

Pengolahan tanah meliputi olah tanah minimun dan olah tanah intensif.  Olah 

tanah minimum (OTM) merupakan cara pengolahan tanah yang dilakukan dengan 

mengurangi frekuensi pengolahan, sedangkan olah tanah intensif (OTI) 

merupakan cara pengolahan tanah dengan intensitas tinggi secara terus-menerus 

(Abdurachman et al., 2008).  Masalah gulma selalu muncul baik pada penerapan 

sistem olah tanah minimum maupun sistem olah tanah intensif.  Pengendalian 

gulma dapat dilakukan secara mekanis, kultur teknis dan kimia dengan 

(herbisida).  Umumnya pada pertanaman ubikayu diterapkan sistem olah tanah 

intensif dan penggunaan herbisida untuk mengendalikan gulma.  

 

Di dalam tanah, sebagian besar nutrisi tersedia bagi pertumbuhan tanaman, 

tergantung dari interaksi antara akar tanaman, mikroorganisme dan fauna tanah 
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(Bonkowski et al., 2000).  Tingkat stabilitas suatu ekosistem pertanian ditentukan 

oleh interaksi antar komponen-komponen komunitas, antara lain organisme 

herbivora (hama), dan karnivora (predator dan parasitoid).  Organisme tanah juga 

bermanfaat dalam dekomposisi bahan-bahan organik yang berasal dari sisa 

makhluk hidup seperti serasah-serasah daun maupun jasad hewan yang telah mati, 

menjaga ketersediaan hara di dalam tanah karena terjadi hubungan antara 

organisme dengan tanah yang saling menguntungkan, menjaga struktur tanah agar 

agregat tanah dapat menyimpan air yang dapat digunakan oleh tanaman      

(Moore dan Walter, 1988).  

 

Serangga adalah kelompok yang paling dominan dalam filum Arthropoda.  

Jumlah spesies serangga sebelas kali lebih besar dari jumlah spesies arthropoda 

kelompok lain.  Jumlah spesies yang telah teridentifikasi mencapai satu juta 

spesies dan diperkirakan masih ada sekitar 10 juta spesies yang belum 

diidentifikasi (Susilo, 2007).  Arthropoda dapat ditemukan di berbagai tempat 

termasuk di permukaan tanah.  Arthropoda permukaan tanah merupakan hewan 

pemakan tumbuhan hidup dan tumbuhan mati yang berada di atas permukaan 

tanah.   

 

Arthropoda permukaan tanah berperan dalam proses dekomposer material organik 

tanah sehingga membantu dalam menentukan siklus material tanah sehingga 

proses perombakan di dalam tanah akan berjalan lebih cepat dengan adanya 

bantuan arthropoda permukaan tanah.  Salah satu arthropoda tanah yang berperan 

dalam proses dekomposisi  adalah ordo Collembola serta ordo Hymenoptera yang 

dapat digunakan sebagai indikator tanah (Ruslan, 2009). 
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Pada ekosistem pertanian komunitas arthropoda terdiri atas banyak jenis dan 

masing-masing jenis memperlihatkan sifat populasinya yang khas.  Tidak semua 

jenis arthropoda dalam agroekosistem merupakan arthropoda hama yang 

merugikan melainkan terdapat jenis-jenis arthropoda yang bermanfaat.  Untuk itu 

perlu dilakukan penelitian mengenai keanekaragaman arthropoda permukaan 

tanah pada pertanaman ubikayu setelah perlakuan olah tanah dan pengelolaan 

gulma. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman arthropoda permukaan 

tanah pada pertanaman ubikayu setelah perlakuan olah tanah dan pengelolaan 

gulma 

 

1.3 Kerangka Pemikiran 

 

Pengolahan tanah adalah setiap kegiatan yang dilakukan terhadap tanah dengan 

tujuan untuk memudahkan penanaman, menciptakan keadaan tanah yang gembur 

bagi pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman sekaligus merupakan upaya 

pemberantasan gulma.  Dalam kaitannya dengan konservasi tanah dan air, 

pengolahan tanah hendaknya dilakukan seperlunya saja karena bila tanah diolah 

secara terus menerus akan merusak keadaan fisik dan biologi tanah             

(Utomo, 2012). 
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Pada sistem olah tanah minimum pembongkaran atau pembalikan tanah 

diminimumkan sehingga akan mengurangi gangguan terhadap arthropoda tanah.  

Penerapan sistem olah tanah minimum dapat meningkatkan kandungan air di 

dalam tanah, memperbaiki kegemburan, dan aerasi dalam tanah.   

Kondisi semacam ini akan menguntungkan bagi aktivitas arthropoda tanah.  

Pembalikan tanah yang terjadi pada olah tanah intensif dapat mengangkat 

arthropoda permukaan tanah.  Akibatnya, aktivitas arthropoda di permukaan tanah 

akan terganggu.  Menurut McEwen (1997), menyatakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi aktivitas arthropoda tanah adalah kelembaban, suhu tanah serta 

faktor fisik tanah lainnya. 

 

Terjadinya perubahan tataguna lahan, khususnya pertanian, menyebabkan 

hilangnya biodiversitas dibandingkan dengan ekosistem yang masih alami, 

terutama pada pertanian intensif  karena manfaat biologi dan kimia tanah sebagai 

habitat menurun drastis ketika terjadi perubahan dari ekosistem alami.  Frekuensi 

pengolahan lahan serta penggunaan bahan kimia berdampak besar terhadap 

arthropoda tanah.  Aktivitas pertanian memiliki pengaruh positif dan negatif 

dalam kemelimpahan, keanekaragaman serta aktivitas fauna tanah, terutama 

disebabkan perubahan suhu tanah, kelembaban, serta jumlah dan kualitas bahan 

organik (Hendrix dan Edward, 2004). 

 

Pada lahan yang semakin beragam vegetasinya, misalnya banyak terdapat gulma 

maka keberagaman arthropoda tanah akan semakin tinggi, pada kondisi komunitas 

arthropoda yang beragam, dominansi arthropoda jenis tertentu terutama 
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arthropoda hama tumbuhan tidak akan terjadi.  Sebaliknya, bila vegetasi kurang 

beragam akibat aplikasi herbisida selektif maka akan terjadi dominansi jenis 

arthropoda hama tumbuhan tertentu yaitu arthropoda hama yang menggunakan 

gulma yang masih hidup sebagai sumber makanannya (Moenandir, 1990).   

 

Arthropoda tanah memiliki peran yang sangat vital dalam rantai makanan 

khususnya sebagai dekomposer, karena tanpa organisme ini alam tidak akan dapat 

mendaur ulang bahan organik.  Selain itu, arthropoda juga berperan sebagai 

mangsa bagi predator kecil yang lain, sehingga akan menjaga kelangsungan 

arthropoda yang lain.  Sebagai konsekuensi struktur komunitas makro dan mikro 

serangga akan  mencerminkan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap tanah  

(Hendrix dan Edward, 2004).  

 

Sebelum melakukan budidaya  ubikayu perlu adanya pengolahan tanah agar 

pertumbuhan akar dan umbi dapat berkembang dengan baik,  pengolahan tanah 

dapat dilakuakan dengan  menggunakan  tenaga mesin ataupun dengan 

mengunakan tenaga hewan  yang bertujuan untuk membalik tanah sehingga tanah 

remah, gembur,  dan memiliki drainase (tata ruang air) yang baik.  Selanjutnya 

pengendalian gulma dilakukan secara manual menggunakan cangkul atau dikoret 

dan penggunaan herbisida dengan jenis herbisida beracun  yang ramah 

lingkungan.   Pengendalian gulma ubikayu dilakukan apabila sudah mulai tampak 

adanya gulma (tumbuhan pengganggu) dan pengendalian gulma kedua dilakukan 

pada saat singkong berumur 2-3 bulan sekaligus dengan melakukan 

pembumbunan untuk memperbaiki struktur tanah sehingga ubikayu dapat tumbuh 

dengan sempurna dan memperkokoh tanaman agar  tidak rebah  (Sahrizal, 2016). 
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Berdasarkan uraian di atas maka pengaruh pengolahan tanah dan pengelolaan 

gulma terhadap keanekaragaman arthropoda permukaan tanah merupakan hal 

penting untuk diketahui, termasuk pada pertanaman ubikayu.  Alur pikir 

keanekaragaman arthropoda tanah setelah pengolahan tanah dan pengelolaan 

gulma dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur pikir keanekaragaman arthropoda permukaan tanah pada 

pertanaman ubikayu setelah pengolahan tanah dan pengelolaan gulma. 
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1.4  Hipotesis 

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini bahwa populasi dan keanekaragaman 

arthropoda tanah pada pertanaman ubikayu dipengaruhi oleh pengolahan tanah 

maupun pengelolaan gulma. 
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II . TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

 

2.1  Tanaman Ubikayu 

 

Ubikayu (Manihot utilissima Pohl.) termasuk tumbuhan berbatang  kayu, beruas-

ruas, batang ubikayu bisa mencapai 7 m, dengan cabang agak jarang.  Susunan 

daun ubikayu menjari dengan 5-9 helai.  Ukuran lebar belah daun 0,5-1,0 cm,  

panjang 5-12 cm, dan panjang tangkai daun berkisar 5-30 cm, bahkan sampai 40 

cm.  Daun ubikayu, terutama yang masih muda mengandung  racun sianida 

(Rukmana, 1997). 

 

Ubikayu mempunyai bunga jantan dan betina dalam satu tanaman, yang 

dihasilkan pada tanaman tua yang sudah bercabang.  Bunga betina terletak di 

bagian bawah, lebih rendah dibanding bunga jantan.  Bunga ubikayu tidak 

mempunyai kelopak dengan 5 titik (Palumbai, 2012).   

 

Umbi yang terbentuk merupakan akar yang menggelembung dan berfungsi 

sebagai tempat penampung cadangan makanan.  Bentuk umbi biasanya bulat 

memanjang, terdiri atas kulit luar tipis (ari) berwarna kecoklat-coklatan  (kering), 

kulit dalam sedikit tebal berwarna keputih-putihan (basah), dan daging berwarna
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putih atau kuning (tergantung varietasnya) yang mengandung sianida dengan 

kadar yang berbeda (Rukmana, 1997).  

 

Ubikayu masuk dalam famili Euphorbiaceae yang mempunyai 7.200 spesies 

(Prihatman, 2000).  

 

Dalam sistematika menurut USDA (2013) tanaman ubikayu diklasifikasikan 

sebagai berikut : 

 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta  

Subdivisio : Angiospermae  

Kelas  : Dicotyledonae   

Ordo  : Euphorbiales 

Famili  : Euphorbiaceae 

Genus  : Manihot 

Species : Manihot  utilissima  Pohl.  

 

Menurut Roja (2009), tanah yang baik untuk budidaya ubikayu adalah memiliki 

struktur gembur atau remah yang dapat dipertahankan sejak fase awal 

pertumbuhan sampai panen.  Kondisi tersebut dapat menjamin sirkulasi O2 dan 

CO2 di dalam tanah terutama pada lapisan olah sehingga aktivitas organisme 

tanah dan fungsi akar optimal dalam penyerapan hara. 

 

Untuk dapat berproduksi optimal, ubikayu  memerlukan curah hujan 150-

200mm/bulan pada umur 1-3 bulan, 250-300 mm  pada umur 4-7 bulan, dan 100-

150 mm, pada fase menjelang dan saat panen.  Berdasarkan karakteristik iklim di 

Indonesia dan kebutuhan air tersebut, ubikayu dapat dikembangkan di hampir 

semua kawasan, baik di daerah beriklim basah maupun beriklim kering sepanjang 
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air tersedia sesuai dengan kebutuhan tanaman tiap fase pertumbuhan, serta jenis 

lahan yang didominasi oleh tanah masam, kurang subur, dan peka terhadap erosi 

(Roja, 2009). 

 

2.2 Sistem Olah Tanah 

 

Pengolahan tanah bertujuan untuk membolak-balik tanah, mencampur tanah, 

mengontrol tanaman penggangu, mencampur sisa tanaman dengan tanah dan 

menciptakan kondisi tanah yang baik untuk daerah perakaran tanaman.  Menurut 

Banuwa (2013), pengolahan tanah dapat merubah struktur tanah yang 

mengakibatkan penurunan ketahanan tanah terhadap erosi. 

 

Pengolahan tanah intensif memerlukan biaya yang tinggi, disamping 

mempercepat kerusakan sumber daya tanah.  Pada umumnya saat dilakukan 

pengolahan tanah, lahan dalam keadaan terbuka, tanah dihancurkan oleh alat 

pengolah, sehingga agregat tanah mempunyai kemantapan rendah.  Jika pada saat 

tersebut terjadi hujan, tanah dengan mudah dihancurkan dan terangkut bersama air 

permukaan (Utomo, 2012).  

  

Untuk jangka panjang, pengolahan tanah yang terus-menerus mengakibatkan 

pemadatan pada lapisan tanah bagian bawah lapisan olah, hal demikian 

menghambat pertumbuhan akar.  Untuk mengatasi kerusakan karena pengolahan 

tanah, akhir-akhir ini diperkenalkan sistem pengolahan tanah minimum yang 

diikuti oleh pemberian mulsa agar dapat meningkatkan produksi pertanian.  

Pengolahan tanah minimum (minimum tillage) adalah pengolahan tanah yang 
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dilakukan secara terbatas atau seperlunya tanpa melakukan pengolahan tanah pada 

seluruh areal lahan (Putte et al., 2012). 

 

2.3 Herbisida 

 

Gulma merupakan tumbuhan yang hadir secara alami, keberadaannya 

mengganggu tanaman budidaya dan menghambat kegiatan pemeliharaan maupun 

panen sehingga menyebabkan menurunnya keuntungan dalam sistem usahatani. 

Pengendalian gulma secara kimiawi adalah pengendalian gulma dengan 

menggunakan bahan kimia  yang dapat menekan atau bahkan mematikan gulma, 

bahan kimiawi itu disebut herbisida.  Herbisida mempengaruhi satu atau lebih 

proses-proses (misalnya proses fotosintesis, respirasi, dan sebagainya) yang 

sangat diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (Wibawa et al., 

2012).  

 

2.3.1 Formulasi Herbisida 

 

Umumnya formulasi herbisida ada dalam bentuk cairan, emulsi, tepung dan  

butiran.  Formulasi ini erat kaitannya dengan cara aplikasi, herbisida butiran dapat 

langsung dicampur dengan pasir atau tanah dan disebarkan / ditaburkan ke 

petakan sawah.  Herbisida ada yang bersifat selektif dan non selektif.  Herbisida 

non-selektif biasanya diaplikasikan untuk membersihkan lahan dari vegetasi / 

tumbuhan sebelum tanaman di tanam.  Herbisida non-selektif untuk tujuan 

pembersihan lahan sebelum tanam, dikenal dengan cara TOT (Tanpa Olah Tanah) 
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atau  OTR (Olah Tanah Ringan) biasanya herbisida disemprotkan ke daun            

(Faqihhudin et al., 2014). 

 

2.3.2 Sifat Herbisida 

 

Penguapan larutan herbisida merupakan penguapan seluruh cairan tersebut, 

sehingga tidak ada sisa.  Herbisida yang menguap beserta bahan aktifnya dapat 

meracuni tumbuhan di sekitarnya.  Penguapan juga berkurang jika ada hujan atau 

pemberian air pada tanah yang mengandung herbisida tersebut.  Faktor-faktor 

tersebut menentukan lamanya herbisida berada di dalam tanah dan lamanya 

herbisida tersebut dalam mengendalikan gulma, begitu juga pengaruh residu di 

dalam tanah terhadap tanaman yang akan di tanam sesudah aplikasi herbisida 

(Barus, 2003). 

 

2.3.3 Jenis-Jenis Herbisida 

 

Menurut Moenandir (1990), terdapat berbagai macam jenis herbisida yang 

digunakan untuk mengendalikan gulma berdasarkan tipe gulmanya diantaranya 

1. Gulma berdaun sempit 

Gulma ini mempunyai ciri berdaun sempit dan panjang, daun terdiri dari 

pelepah daun dan helai daun.  Tepi daun umumnya rata sedangkan urat-urat 

daun sejajar dengan panjang daun.  Contohnya Echinochloa crus-galli, 

Cynodon dactylon.  Jenis gulma ini dianjurkan dikendalikan dengan herbisida 

sistemik yang berbahan aktif glifosat, sulfosat, atau imazapir.  
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2. Gulma berdaun lebar 

Gulma ini mempunyai ciri bentuk daun lebar sepenuhnya, dari jenis dikotil 

maupun monokotil.  Memiliki urat daun yang tidak berarturan, contoh gulma 

berdaun lebar adalah sambung rambat (Mikania micrantha), dan putri malu 

(Mimosa pudica).  Jenis gulma ini dianjurkan dikendalikan dengan herbisida 

sistemik yang berbahan aktif 2,4-D , paraquat.   

3. Gulma teki-teki 

Gulma ini mirip dengan gulma rumput.  Batang berbentuk segitiga, pelepah 

daun menjadi satu membentuk pembuluh pada pangkal batang.  Daun-daun 

tersusun dalam tiga deretan.  Teki yang tumbuh tahunan mempunyai umbi 

atau rizom / rimpang di dalam tanah seperti teki berumbi Cyperus rotundus, 

Cyperus killingia.  Jenis gulma ini dapat dikendalikan degan menggunakan 

herbisida berbahan aktif paraquat, 2,4 D, metsulfuron methyl. 

 

Pada pertanaman  ubikayu, jenis-jenis gulma yang sering ditemukan ialah gulma 

semusim yang mempunyai  pertumbuhan yang sangat  cepat dan menghasilkan 

biji yang sangat singkat, sehingga penyebaran pertumbuhannya perlu ditekan agar 

tidak mengganggu tanaman budidaya.  Gulma yang sering dijumpai pada 

pertanaman ubikayu yaitu gulma Amaranthus sp., Digitaria sp., Eleusine indica, 

Setaria sp., Cynodon dactylon, dan Echinochloa cruss-galli (Marwati, 2014 ).  

 

2.4 Arthropoda Tanah 

 

Arthropoda tanah merupakan sekelompok hewan filum Arthropoda yang hidup di 

permukaan tanah dan di dalam tanah.  Arthropoda tanah berperan penting dalam 
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peningkatan kesuburan tanah dan penghancuran serasah serta sisa-sisa bahan 

organik.  Pada permukaan tanah terdapat berbagai komponen biotik ekosistem 

yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan (Sari, 2014).   

 

Banyak jenis arthropoda yang sebagian atau seluruh hidup mereka di dalam tanah. 

Bagi arthropoda, tanah memberikan tempat bermukim atau sarang pertahanan dan 

juga makanan.  Akibat perilaku dan aktivitas arthropoda tanah menjadi lebih 

banyak mengandung udara.  Pada tanah juga bisa mengandung sisa-sisa tubuh 

serangga yang mati, dengan demikian sifat fisik dan kimia tanah menjadi lebih 

baik karena kandungan bahan organiknya (Borror et al., 1992).   

 

Arthropoda permukaan tanah menurut Burges dan Raw (1967), tidak hanya 

memakan tumbuh-tumbuhan yang hidup, tetapi juga memakan tumbuh-tumbuhan 

yang sudah mati.  Arthropoda permukaan tanah banyak yang berperan dalam 

proses dekomposisi.  Proses dekomposisi dalam tanah tidak akan berjalan cepat 

bila tidak ditunjang oleh kegiatan arthropoda permukaan tanah.  Keberadaan 

arthropoda permukaan tanah dan dalam tanah sangat tergantung pada ketersediaan 

energi dan sumber makanan untuk melangsungkan hidupnya, seperti bahan 

organik tanah.   

 

Dengan ketersediaan energi dan hara bagi arthropoda permukaan tanah tersebut, 

maka perkembangan dan aktivitas arthropoda permukaan tanah akan berlangsung 

baik.  Keanekaragaman di tiap-tiap tempat berbeda tergantung dari lingkungan 

yang ditempatinya, semakin tidak stabil lingkungan seperti banyaknya cemaran  
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bahan kimia ataupun sedikitnya kesuburan tanah maka keanekaragaman dari 

arthropoda yang ada di permukaan tanah semakin sedikit.  Lingkungan yang 

memiliki kandungan tanah yang kaya akan kesuburan tanahnya lebih besar 

keanekaragaman yang dimiliki tempat tersebut, hal ini dikarenakan lingkungan 

yang stabil akan menunjang kehidupan bagi fauna yang ada di tanah (Sari, 2014). 

 

2.4.1 Keanekaragaman Arthropoda Tanah 

 

Keanekaragaman menunjukkan berbagai variasi hewan dalam bentuk, struktur 

tubuh, warna, jumlah, dan sifat lainnya di suatu daerah atau di suatu tempat 

(Agustinawati et al., 2016).  Tingginya keanekaragaman arthropoda berpengaruh 

terhadap kualitas dan kuantitas produk pertanian yang dihasilkan.  Kestabilan 

populasi dan musuh alaminya umumnya terjadi pada ekosistem alami sehingga 

keberadaan arhropoda pada pertanaman tidak lagi merugikan melainkan akan 

memberikan manfaat terhadap pertanaman. 

 

Arthropoda pada agroekosistem mempunyai peran yang berbeda-beda, 

diantaranya berperan sebagai hama, sebagai musuh alami  hama dan dekomposer 

yang berperan dalam kesuburan tanah.  Keanekaragaman yang ada di ekosistem 

pertanian dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman, seperti dalam 

sistem perputaran energi.  Aliran energi merupakan proses yang berjalan satu 

arah, aliran energi dari satu ekosistem akan selalu seirama dengan siklus materi 

yang berjalan melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan (Pracaya, 2007).  
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2.4.2. Ukuran Keanekaragaman Jenis  

Terdapat beberapa besaran indeks untuk melihat keanekaragaman jenis organisme 

di suatu tempat yaitu dengan indeks keanekaragaman Shannon-Wiener (H’), 

indeks Simpson (D), dan indeks nilai penting. 

 

Indeks keanekaragaman (H’) merupakan gabungan antara jumlah jenis dan 

kemerataan jumlah individu di dalam jenis-jenis yang ditemukan. 

 

Menurut Fitriana (2006), nilai tolok ukur indeks Shannon-Wiener adalah sebagai 

berikut : bila nilai H’ < 1,0 berarti tingkat keanekaragaman rendah, miskin 

(produktivitas sangat rendah) sebagai indikasi adanya tekanan ekologis yang 

berat, dan ekosistem tidak stabil.  Nilai 1,0 < H’ < 3,322 berarti keanekaragaman 

sedang, produktivitas cukup, kondisi ekosistem cukup seimbang, tekanan ekologis 

sedang.  Nilai H’ > 3,322 berarti keanekaragaman tinggi, stabilitas ekosistem 

mantap, dan produktivitas tinggi. 

 

Indeks Simpson digunakan untuk memperoleh informasi mengenai jenis yang 

dominan artinya indeks dominansi dapat menggambarkan ada tidaknya jenis yang 

mendominansi terhadap jenis yang lainnya.  Nilai Indeks Simpson berkisar antara 

0-1, semakin tinggi nilainya mendekati 1 berarti semakin tinggi pula nilai 

dominansi yang didapat di dalam suatu komunitas yang berarti ada jenis yang 

mendominasi, sedangkan bila semakin rendah nilai dominansinya mendekati 0 

berarti tingkat dominansinya juga rendah yang mengindikasikan tidak adanya 

jenis organisme yang mendominasi di dalam komunitas tersebut (Odum, 1993). 
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Indeks nilai penting (INP) adalah parameter yang dapat digunakan untuk 

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

jenis merupakan nilai yang menggambarkan peranan keberadaan suatu jenis 

dalam komunitas .  Makin besar INP suatu jenis makin besar pula peranan jenis 

tersebut dalam komunitas, penguasaan spesies tertentu dalam suatu komunitas 

terjadi apabila spesies yang bersangkutan berhasil menempatkan sebagian besar 

sumberdaya yang ada dibandingkan dengan spesies yang lainnya                     

(Hali et al., 2014). 
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III . BAHAN DAN METODE 
 

 

 

 

3.1  Tempat dan Waktu Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilakukan di kebun percobaan Laboratorium Lapangan Terpadu 

Fakultas Pertanian Universitas Lampung, pada lahan penelitian kerjasama 

Universitas Lampung dengan Yokohama National University Jepang.  

Pengambilan sampel arthropoda permukaan tanah dilakukan pada petak 

percobaan yang telah berumur 8 bulan setelah tanam (BST) dan proses 

identifikasi dilakukan di Laboratorium Hama Tumbuhan, Fakultas Pertanian, 

Universitas Lampung pada bulan Juni sampai Oktober 2016. 

 

3.2  Alat dan Bahan 

 

Alat-alat yang digunakan pada kegiatan penelitian ini adalah sendok tanah, pitfall 

trap, kuas, cawan petri, saringan, penggaris, botol vial, gelas ukur dan mikroskop 

stereo.  Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deterjen, 

air, dan alkohol.
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3.3  Metode Penelitian  

 

Pertanaman ubikayu ditanam pada bulan Oktober 2015 di kebun percobaan 

Laboratorium Lapangan Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung. 

Ubikayu tersebut ditanam pada lahan yang mendapat perlakuan pengolahan tanah 

dan pengelolaan gulma.  Pengolahan tanah dan pengelolaan gulma dilakukan 

sekali pada saat awal tanam. 

 

Penelitian disusun dalam rancangan acak kelompok (RAK)  dengan empat 

perlakuan dan empat ulangan.  Keempat perlakuan tersebut ialah olah tanah 

minimum dan pengelolaan gulma secara manual (non herbisida), olah tanah 

minimum dan pengelolaan gulma dengan herbisida, olah tanah intensif dan 

pengelolaan gulma dengan herbisida, serta olah tanah intensif dengan pengelolaan 

gulma non herbisida. 

 

Lahan dibagi menjadi 4 blok yang diberi simbol A,B,C dan D.  Pada tiap blok  

terdapat 4 petak yang masing-masing berukuran 3 m x 4 m, dan diberi simbol P1, 

P2, P3, dan P4 yang merupakan perlakuan yang ditempatkan secara acak pada 

setiap blok (Gambar 2).  Setiap kombinasi perlakuan (olah tanah dan pengelolaan 

gulma) diulang sebanyak 4 kali.  Rincian perlakuan tercantum pada Tabel 1, 

sedangkan tata letak satuan percobaan tertera pada Gambar 2.  
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Tabel 1. Perlakuan olah tanah dan pengelolaan gulma 

 

Perlakuan                                                                    Keterangan 

P1= OTM non Herbisida       Pertanaman ubikayu, tanah tidak diolah namun 

pencangkulan dilakukan pada  lubang tanam  ketika 

akan dilakukan penanaman ubikayu, gulma dikendalikan 

dengan cara dibabat.  

P2= OTM + Herbisida           Pertanaman ubikayu, tanah tidak diolah namun 

pencangkulan dilakukan pada lubang tanam ketika akan 

dilakukan penanaman ubikayu, gulma dikendalikan 

dengan cara disemprot dengan herbisida yang berbahan 

aktif  Glifosat dan 2,4 D dengan dosis 160 ml Bimastar 

240/120 SL dalam 1 liter air per ha.  

P3 = OTI + Herbisida            Pertanaman ubikayu, tanah diolah dengan menggunakan 

cangkul dan dibuat guludan, gulma dikendalikan dengan 

cara disemprot dengan herbisida yang berbahan aktif 

Glifosat dan 2,4 D dengan dosis 160 ml Bimastar 

240/120 SL dalam 1 liter air per ha.  

P4= OTI non Herbisida         Pertanaman ubikayu, tanah diolah dengan menggunakan 

cangkul dan dibuat guludan, gulma dikendalikan dengan 

cara dibabat. 

Keterangan :                                         u 

      

       

 

 

 

 

                   

                                                        

A = Blok I 

B = Blok II 

C = Blok III 

D = Blok IV 

C 

 

A 

D B 

P4 

P3 

P4 

P2 

P1 

P2 P4 

P3 

P2 

P1 P2 P3 P4 

P3 P1 

P1 

P1 = Olah Tanah Minimum 

(OTM) non Herbisida 

P2 = Olah Tanah Minimum 

+Herbisida 

P3= Olah Tanah Intensif + 

Herbisida 

P4 = Olah Tanah Intensif 

(OTI) non Herbisida 

Gambar 2 . Tata letak petak percobaan 

4 m 
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3.3.1  Pengambilan Sampel Arthropoda Menggunakan Pitfall trap 

 

 Pengambilan sampel arthropoda permukaan tanah di pertanaman ubikayu dengan 

menggunakan perangkap jebakan (pitfall trap) yang dipasang selama 24 jam 

(McEwen, 1997). 

Perangkap pitfall berupa gelas plastik dengan diameter 9 cm dan tinggi 12 cm 

yang  diisi cairan detergen konsentrasi 1% setinggi 1/3 bagian gelas.  Gelas 

tersebut dipasang di dalam lubang tanah dengan posisi rata permukaan tanah.  

Pada setiap petak dipasang sebanyak 3 pitfall trap pada posisi diagonal petak. 

Pada setiap pemerangkapan pitfall dipasang selama 24 jam.  Selanjutnya hasil 

tangkapan arthropoda dibilas dengan air mengalir dan disaring, dengan saringan 

berukuran 0,35µ  kemudian dikoleksi di botol vial yang berisi alkohol 70% dan di 

beri label yang sesuai dengan titik-titik pengambilan sempel.  Identifikasi sampel 

arthropoda berdasarkan buku identifikasi Borror et al. (1992) dan Lilies (1991), 

dilaksanakan di Laboratorium Hama Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas 

Lampung.  
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Gambar 3. Titik letak perangkap pitfall pada tiap petak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 

a. Triplek (15 cm x 20 cm) 

b. Ajir bambu 25 cm 

c. Gelas plastik (diameter 9 cm) 

d. Larutan detergen 1% 

                                               

Gambar 4. Sketsa pemasangan perangkap pitfall 

 

 

a 

b 

c 
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3.3.2  Variabel Pengamatan dan Analisis Data 

 

Jumlah ordo, famili, serta jumlah individu dari setiap ordo dan famili dari 

arthropoda yang diperoleh digunakan untuk menghitung beberapa besaran berikut: 

 

(i) Kepadatan populasi relatif  

Kepadatan populasi relatif dihitung dari proporsi (persentase) populasi setiap 

jenis atau famili  (Suin,1997) sebagai berikut : 

𝐩𝐢 =  
𝐧𝐢

𝐍
 × 𝟏𝟎𝟎% 

 

 

Keterangan:  

 

pi  = kepadatan populasi relatif jenis ke-i 

ni  = kelimpahan jenis ke-i 

N  = jumlah total seluruh individu. 

 

 

(ii) Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener 

Indeks keanekaragaman Shannon-Wiener (H’) dihitung dengan rumus 

(Agustinawati et al., 2016) : 

H’ = - ∑ pi ln pi 

Keterangan : 

H’  = indeks keanekaragaman Shannon-Wiener 

pi  = ni / N 

ni  = kemelimpahan jenis ke-i 

N  = jumlah total individu 
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(iii) Indeks Simpson 

Indeks Simpson dihitung dengan rumus (Agustinawati et al., 2016) : 

D = 1 – ∑ (pi)2 

Keterangan : 

 

D  = indeks Simpson 

pi  = kepadatan relatif jenis ke-i 

pi   = (ni/N) 

 

 

(iv) Nilai Prominen atau Nilai Penting 

Nilai Penting untuk masing-masing jenis arthropoda dihitung dengan rumus : 

 

PV= di √fi 

 

Keterangan : 

 

PV  = nilai prominen jenis 

di  = kelimpahan jenis ke-i 

fi  = frekuensi kemunculan jenis ke-i / seluruh petak perlakuan 
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V.  KESIMPULAN 

 

 

 

 

1. Keanekaragaman arthropoda permukaan tanah pada pertanaman ubikayu 

setelah perlakuan olah tanah dan pengelolaan gulma tergolong kategori 

sedang (H’= 1,81-1,91) dan relatif tidak berbeda antar perlakuan pengolahan 

tanah dan pengelolaan gulma. 

2. Perlakuan pengolahan tanah maupun pengelolaan gulma berbahan aktif 

glifosat dan 2,4-D yang dilakukan pada awal tanam tidak berpengaruh 

terhadap keanekaragaman arthropoda permukaan tanah. 

3. Pada keempat lahan dengan perlakuan pengolahan tanah dan pengelolaan 

gulma, arthropoda permukaan tanah yang didapatkan didominasi oleh 

arthropoda yang berperan sebagai dekomposer dan predator.  
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