
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latarbelakang Masalah 

Hutan pinus merupakan hutan yang terdiri atas kumpulan tanaman 

pinus. Hutan pinus dapat dijumpai hampir diseluruh wilayah bagian 

Indonesia khususnya wilayah dataran tinggi atau pegunungan. Salah satu 

kawasan hutan pinus di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Tengah 

adalah yang ada di Desa Kubang Kecamatan Wanayasa Kabupaten 

Banjarnegara.  

Hutan pinus di wilayah Kubang Kecamatan Wanayasa Kabupaten 

Banjarnegara ini masuk dalam Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Siweru, 

Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Karangkobar, Kesatuan 

Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Timur. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari BKPH Karangkobar dan RPH Siweru pada tahun 2012, luas 

hutan pinus yang ada di desa Kubang adalah 37,4 ha dan masuk ke dalam 

petak 32.a, b, c. Ketinggian hutan ini dari atas permukaan laut (dpl) 

mencapai kurang lebih 1.043 m, dengan topografi tanah berupa bukit yang 

miring dan mendatar.  

Hutan pinus di desa Kubang memiliki beberapa manfaat diantaranya 

dapat menyimpan air hujan sehingga tanah di wilayah ini yang berupa 

perbukitan tidak mengalami erosi. Bagian dari batang pinus yang dilukai 

untuk diambil getahnya oleh para penyadap, dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan bakar tungku yang kemudian bagi masyarakata sekitar menyebutnya 

 Mesofauna Tanah Di Lantai..., Akhsanul Wakhidati, FKIP UMP, 2013



 
 

dengan “tatal”. Selain itu getah pinus yang dihasilkan dari pohon pinus di 

wilayah Kubang ini kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar 

digunakan sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah. Tanaman pinus 

juga menghasilkan seresah berupa ranting dan daun pinus yang terdapat 

pada lantai hutan, sehingga jika dibiarkan begitu saja akan terjadi 

penumpukkan di permukaan tanah hutan pinus. 

Tanah merupakan tempat bermukimnya berbagai organisme 

kehidupan mulai dari tingkat organisme uniseluler sampai multiseluler 

(Adisoemarto, 1994). Termasuk tanah pada hutan pinus di desa Kubang ini, 

yang di dalamnya terdapat berbagai organisme tanah baik di permukaan 

maupun di dalam tanah. Organisme tanah dapat dijadikan pula sebagai 

indikator kualitas tanah karena organisme ini bersifat sensitif terhadap 

perubahan di dalam tanah. Diantara beberapa organisme tanah salah satunya 

yaitu fauna tanah (Avelina, 2008). 

Berdasarkan ukuran tubuhnya fauna tanah dikelompokkan atas 

mikrofauna tanah, mesofauna tanah dan makrofauna tanah. Ukuran 

mikrofauna berkisar antara 20-200 mikron, mesofauna antara 200 mikron-1 

sentimeter, dan makrofauna berukuran > 1 sentimeter (Suin, 1989). Fauna 

tanah berperan dalam melakukan pembusukan terhadap sisa-sisa daun dan 

ranting pinus, hal ini dilakukan dalam 3 proses yakni detrifikasi, humifikasi, 

dan mineralisasi. Dari ketiga proses tersebut secara garis besar menurut  

Odum (1998) dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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a. detrifikasi merupakan proses perombakan yang dilakukan oleh 

mikroorganisme dan makroorganisme yang menghasilkan remah; 

b. humifikasi yaitu proses perombakan sisa-sisa tanaman yang belum 

sempurna sehingga sebagian bahan organik masih tertinggal di dalam 

tanah; 

c. mineralisasi yaitu proses penghancuran bahan organik yang berasal 

dari hewan atau tumbuhan menjadi senyawa organik atau mineral yang 

lebih sederhana.  

Dengan melihat peranan tersebut maka fauna tanah sangat penting 

dalam hal ini, oleh karena itu perlu diketahui macam fauna tanah yang ada 

di kawasan hutan pinus khususnya mesofauna tanah. Dengan demikian akan 

dilakukan penelitian dengan judul Mesofauna Tanah di Lantai Hutan Pinus 

Wilayah Kubang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Benjarnegara.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan 

permasalahan jenis mesofauna tanah apa saja yang terdapat di lantai hutan 

pinus wilayah Kubang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara? 

1.3. Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis mesofauna tanah yang 

ada di lantai hutan pinus wilayah Kubang Kecamatan Wanayasa Kabupaten 

Banjarnegara. 
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1.4. Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. menjadi sarana informasi mengenai jenis mesofauna tanah yang ada di 

lantai hutan pinus wilayah Kubang Kecamatan Wanayasa Kabupaten 

Banjarnegara sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penelitian-

penelitian selanjutnya; 

b. dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengenalan, 

khususnya mengenai jenis mesofauna tanah sehingga dapat 

memberikan informasi mengenai kesuburan tanah di lantai hutan pinus.  
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