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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Kelapa Sawit 

 Kelapa sawit (Elaeis) adalah tanaman perkebunan penting penghasil 

minyak makanan, minyak industri, maupun bahan bakar nabati (biodiesel). 

Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit kedua dunia setelah Malaysia. 

Diperkirakan pada tahun 2009, Indonesia akan menempati posisi pertama 

produsen sawit dunia (Kiswanto dkk., 2008). 

 

2.1.1. Taksonomi Tanaman Kelapa Sawit 

Kelapa sawit dalam bahasa Latin dinamakan juga Elaeis Guineensis Jacq. 

Elaeis berasal dari Elaion dalam bahasa Yunani berarti minyak, guineensis 

berasal dari kata Guinea yaitu Pantai Barat Afrika, dan Jacq merupakan singkatan 

dari Jacquin seorang botanis dari Amerika (Pahan, 2010).  

Pahan (2010), sistematika tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) 

adalah sebagai berikut berikut: Kingdom: Plantae, Divisio: Spermatophyta, 

Subdivisio: Angiospermae, Kelas: Monocotyledoneae, Famili: Palmaceae, 

Subfamili: Cocoideae, Genus : Elaeis, Spesies: Elaeis guineensis Jacq. 

 

2.1.2. Syarat Tumbuh Tanaman Kelapa Sawit 

  Pertumbuhan dan produktivitas kelapa sawit dipengaruhi oleh faktor luar 

maupun faktor dalam tanaman kelapa sawit itu sendiri, antara lain jenis atau 

varietas tanaman. Faktor luar adalah faktor lingkungan antara lain iklim dan tanah 

(Mangoensoekarjo dan Semangun, 2005). 

Kelapa sawit akan tumbuh dengan baik pada daerah dengan ketinggian 0-

400 m dari permukaan laut, namun yang terbaik adalah pada ketinggian 0-300 m. 

Tinggi tempat dari permukaan laut erat kaitannya dengan suhu udara. Akibat 

sulitnya mendapatkan areal yang datar sampai dengan bergelombang saat ini, 

maka areal topografi berbukit sampai dengan curam juga menjadi pertanaman 

kelapa sawit, namun tentunya dibutuhkan perlakuan khusus dalam hal konservasi 

tanah. Agar areal berbukit atau curam yang ditanami kelapa sawit dapat 

menguntungkan, diperlukan pembuatan teras-teras yang terencana dan penataan 

jalan yang baik (Pahan, 2010). Jenis tanah yang baik untuk tanaman kelapa sawit 
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adalah jenis tanah Podsolik merah kuning, Latosol dan Aluvial yang terkadang 

meliputi tanah gambut, dataran pantai dan muara sungai (Mangoensoekarjo dan 

Semangun, 2005).  

Kriteria lahan untuk budidaya tanaman kelapa sawit menurut Pahan 

(2010), yang cocok adalah sebagai berikut : (1) Tebal solum 80 cm, solum yang 

tebal merupakan media yang baik bagi perkembangan akar sehingga efisiensi 

penyerapan hara tanaman akan lebih baik,(2) Tekstur ringan, dikehendaki 

memiliki pasir 20-60%, debu 10-40%, liat 20-50%, (3) Perkembangan struktur 

baik, konsistensi gembur sampai agak teguh dan permeabilitas sedang dan (4) pH 

tanah sangat terkait pada ketersediaan hara yang dapat diserap oleh akar. Kelapa 

sawit dapat tumbuh pada pH 4,0-6,0 namun yang terbaik adalah pH 5-6. Tanah 

yang mempunyai pH rendah dapat dinaikkan dengan pengapuran, namun 

membutuhkan biaya yang tinggi. Tanah pH rendah ini biasanya dijumpai pada 

daerah pasang surut terutama tanah gambut.  

Kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik pada daerah tropika basah 

disekitar Utara-Selatan 12º pada ketinggian 0-500 mdpl. Kelapa sawit termasuk 

tanaman daerah tropis yang tumbuh baik antara garis lintang 130 Lintang Utara 

dan 120 Lintang Selatan, terutama di kawasan Afrika, Asia, dan Amerika Latin 

(Fauzi dkk., 2014).Tanaman Kelapa sawit menghendaki curah hujan 1.500 - 4.000 

mm per tahun, tetapi curah hujan optimal 2.000 - 3.000 mm per tahun, 

denganjumlah hari hujan tidak lebih dari 180 hari per tahun. Pembagian hujan 

yang merata dalam satu tahunnya berpengaruh kurang baik karena pertumbuhan 

vegetatif lebih dominan daripada pertumbuhan generatif, sehingga bunga atau 

buah yang terbentuk relatif lebih sedikit. Namun curah hujan yang terlalu tinggi 

kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan kebun karena mengganggu 

kegiatan di kebun seperti pemeliharaan tanaman, kelancaran transportasi, 

pembakaran sisa sisa tanaman pada pembukaan kebun, dan terjadinya erosi. 

Contoh Keadaan curah hujan yang baik adalah di kawasan Sumatera utara, yakni 

berkisar antara 2.000 - 4.000 mm per tahun, dengan musim kemarau jatuh pada 

bulan juni sampai september, tetapi masih ada hujan turun yang menyediakan 

kebutuhan air bagi tanaman. Keadaan iklim yang demikian mendorong kelapa 

sawit membentuk bunga dan buah secara terus menerus, sehingga diperoleh hasil 
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buah yang tinggi. Keadaan curah hujan yang kurang dari 2.000 mm per tahun 

tidak berarti kurang baik bagi pertumbuhan kelapa sawit, asal tidak terjadi defisit 

air yaitu tidak tercapainya jumlah curah hujan minimum yang tinggi dapat 

menyebabkan produksi kelapa sawit hanya akan normal kembali setelah 3 - 4 

tahun. Defisit air yang tinggi menyebabkan bunga-bunga dalam periode 

perkembangan bunga sebelum anthesis menjadi gugur. Demikian bunga-bunga 

yang telah anthesis bisa aborsi (Fauzi dkk., 2014). 

Temperatur yang optimal 24 -28º C, terendah 180
o
 C dan tertinggi 32º C 

serta kelembaban rata-rata 32º C. Kelembaban 80 % dan penyinaran matahari 5 -7 

jam/hari. Jika penyinaran matahari kurang dari 5 jam/hari dapat menyebabkan 

berkurangnya asimilasi, gangguan penyakit, dan rusaknya jalan karena lambat 

kering dan lain-lain (Mangoensoekarjo dan Semangun, 2005). Kelembaban rata-

rata yang tinggi akan merangsang perkembangan penyakit. Ketinggian dari 

permukaan laut yang optimal adalah 0 -400 meter. Pada ketinggian yang lebih, 

pertumbuhan akan terhambat dan produksi lebih rendah (Mangoensoekarjo dan 

Semangun, 2005). Pertumbuhan kelapa sawit yang optimal diperlukan sekurang-

kurangnya 5 jam penyinaran per hari sepanjang tahun. Meskipun sebaiknya 

selama beberapa bulan terdapat 7 jam penyinaran per hari, tetapi statistik 

menunjukkan bahwa di berbagai wilayah kelapa sawit yang lama penyinarannya 

diluar batas-batas tersebut dapat diperoleh produktivitas yang memadai juga 

(Mangoensoekarjo dan Semangun, 2005). Disamping lama penyinaran, aspek 

penyinaran lain yang penting adalah intensitasnya. Di daerah-daerah yang 

intensitas penyinarannya rendah, misalnya karena pohon-pohon kelapa sawit 

ternaungi, atau jarak tanam yang terlalu rapat, sebagian dari karangan bunga akan 

gugur (aborsi) sehingga produktivitas kebun menurun (Mangoensoekarjo dan 

Semangun, 2005). Kecepatan angin 5 -6 km/jam sangat baik untuk membantu 

proses penyerbukan. Angin yang terlalu kencang akan menyebabkan tanaman 

baru doyong atau miring (Fauzi dkk., 2014). 

 

2.1.3. Morfologi Tanaman Kelapa Sawit 

Tanaman kelapa sawit dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu bagian 

vegetatif dan bagian generatif. Bagian vegetatif kelapa sawit meliputi akar, batang 

dan daun, sedangkan bagian generatif terdiri dari bunga dan buah (Pahan, 2008). 



6 
 

Akar tanaman kelapa sawit berfungsi sebagai penyerap unsur hara di dalam tanah 

dan respirasi tanaman, selain itu juga sebagai penyangga berdirinya tanaman pada 

ketinggian yang mencapai puluhan meter sampai tanaman berumur 25 tahun. 

Sistem perakaran kelapa sawit merupakan sistem akar serabut, terdiri dari akar 

primer, sekunder, tersier dan kuarter. Akar primer umumnya berdiameter 6 - 10 

mm keluar dari pangkal batang dan menyebar secara horisontal dan menghujam 

kedalam tanah dengan sudut yang beragam. Akar primer bercabang membentuk 

akar sekunder yang diameternya 2-4 mm. Akar sekunder bercabang membentuk 

akar tersier yang berdiameter 0,7-1,2 mm dan umumnya bercabang lagi 

membentuk akar kuarterner (Pahan, 2008). Secara umum, sistem perakaran kelapa 

sawit lebih banyak berada dekat dengan permukaan tanah, tetapi pada keadaan 

tertentu akar juga dapat menjelajah lebih dalam. Pada areal tanaman kelapa sawit 

umur 5 tahun, permukaan absorpsi dari akar tersier dan kuarterner 5 kali lebih 

besar dari pada akar primer dan akar sekunder yang digolongkan sebagai akar 

penjelajah (Pahan, 2008). 

Kelapa sawit merupakan tanaman monokotil yaitu tanaman yang 

batangnya tidak mempunyai kambium dan umumnya tidak bercabang. Batang 

tanaman kelapa sawit berfungsi sebagai struktur yang mendukung daun, bunga, 

dan buah, sebagai sistem pembuluh yang mengangkut air dan hara mineral dari 

akar ke atas serta hasil fotosintesis (fotosintat) dari daun ke bawah serta 

kemungkinan juga berfungsi sebagai organ penimbun zat makanan. Batang 

tanaman berbentuk silinder dengan diameter 20 cm - 75 cm. Tanaman kelapa 

sawit yang masih muda, batangnya tidak terlihat karena tertutup oleh pelepah 

daun. Pertambahan batang tanaman kelapa sawit terlihat jelas setelah tanaman 

berumur empat tahun (Pahan, 2008). 

Batang kelapa sawit tumbuh tegak lurus (phototropi) dan pelepah daun 

(Frond Base) menempel membalut batang. Pada tanaman dewasa diameternya 

dapat mencapai 40 - 60 cm, bagian bawah batangnya lebih gemuk disebut 

bongkol bawah (bowl). Kecepatan tumbuh berkisar 35 - 75 cm/tahun. Sampai 

tanaman berumur 3 tahun batang belum terlihat karena masih terbungkus pelepah 

yang belum ditunas. Karena sifatnya yang Phototropi dan Heliotropi (menuju 
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cahaya dan arah matahari) maka pada keadaan terlindung, tumbuhnya akan lebih 

cepat tetapi diameter (tebal) batang lebih kecil (PTPN. III, 2003).  

Tinggi batang tanaman kelapa sawit bertambah 25 - 45 cm/tahun. Jika 

kondisi lingkungan sesuai, pertambahan tinggi batang kelapa sawit dapai 

mencapai 100 cm/tahun. Tinggi maksimum tanaman kelapa sawit yang ditanam di 

perkebunan antara 15 - 18 meter, sedangkan di alam mencapai 30 meter. 

Pertumbuhan batang tanaman kelapa sawit tergantung pada jenis tanaman, 

kesuburan lahan dan iklim setempat. 

Daun kelapa sawit mirip kelapa yaitu membentuk susunan daun majemuk, 

bersirip genap dan bertulang sejajar. Daun-daun membentuk satu pelepah yang 

panjangnya mencapai lebih dari 7,5-9 m. Jumlah anak daun disetiap pelepah 

berkisar antara 250-400 helai, daun muda yang masih kuncup berwarna kuning 

pucat. Pada tanah yang subur, daun cepat membuka sehingga makin efektif 

melakukan fungsinya sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis dan sebagai alat 

respirasi. Semakin lama proses fotosintesis berlangsung, semakin banyak bahan 

makanan yang dibentuk sehingga produksi akan meningkat. Jumlah pelepah, 

panjang pelepah, dan jumlah anak daun tergantung pada umur tanaman. Tanaman 

yang berumur tua, jumlah pelepah dan anak daun lebih banyak. Begitu pula 

pelepahnya akan lebih panjang dibandingkan dengan tanaman yang masih muda 

(Fauzi dkk., 2008).  

Daun pertama yang keluar pada stadia bibit berbentuk lanset (lanceolate), 

beberapa minggu kemudian terbentuk daun terbelah dua (bifurcate) dan setelah 

beberapa bulan terbentuk daun seperti bulu (pinnate). Misalnya bibit berumur 12 

bulan susunan daun terdiri atas 5 lanceolate, 4 bifurcate dan 10 pinnate. Pangkal 

pelepah daun (petiole) adalah tempat duduknya helaian daun (leaf let) dan terdiri 

dari rachis (basis foli), tangkai daun (petiole) dan duri (spine), helaian anak daun 

(lamina), ujung daun (apex foli), lidi (nervatio), daun (margo folii) dan daging 

daun (intervenium) (Fauzi dkk., 2008).  

Filotaksis adalah pola susunan daun-daun pada batang dan sangat menarik 

untuk tanaman kelapa sawit, karena polanya sangat jelas dan dapat diamati dari 

bekas (Rumpang) daun yang dapat bertahan lama di batang. Primordia dalampola 

spiral mulai dari titik tumbuh (apex). Umumnya spiral genetik tanaman kelapa 
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sawit memutar ke kanan dan hanya sejumlah kecil yang memutar ke kiri (Pahan, 

2008).  

Daun mempunyai rumus kedudukan dengan rumus 3/8 artinya 8 buah 

pelepah daun berurutan terdapat pada 3 lingkaran spiral dimana daun kesembilan 

akan segaris dengan daun pertama. Daun pertama adalah daun termuda dengan 

kondisi yang telah membuka sempurna. Lingkaran ada yang berputar kekiri dan 

ada yang berputar kekanan tetapi kebanyakan berputar kekanan. Pengenalan ini 

penting untuk diketahui agar dapat mengetahui letak daun ke-9, ke-17 dan lainlain 

yang dipakai sebagai standar pengukuran pertumbuhan maupun pengambilan 

contoh daun dan pengamatan lainnya. Produksi pelepah daun selama setahun 

dapat mencapai 20 - 30, kemudian akan berkurang sesuai dengan umur menjadi 

18 - 25 atau kurang (Fauzi dkk., 2008).  

Panjang cabang daun diukur dari pangkalnya mencapai 9 meter pada 

tanaman dewasa. Panjang pelepah dapat bervariasi tergantung pada tipe varitas 

dan kesuburan tanahnya. Jumlah anak daun pada setiap sisinya dapat mencapai 

125-200. Anak daun pada tengah pelepah dapat mencapai 1,2 meter. Berat satu 

pelepah mencapai 4,5 kg berat kering. Pada satu pohon dijumpai 40-50 pelepah. 

 

2.2. Tanah Gambut 

Lahan gambut adalah lahan yang memiliki lapisan tanah kaya bahan 

organik (Corganik > 18%) dengan ketebalan 50 cm atau lebih. Kriteria nilai 

kandungan C-organik tanah dijelaskan dalam tabel 2.2. (Sulaeman dkk., 2005). 

Tabel. 2.1. Kriteria Nilai Kandungan C-organik Tanah  

No 
Nilai C-organik 

Kategori 
% 

1 <1 Sangat rendah 

2 1-2 Rendah 

3 2-3 Sedang 

4 3-5 Tinggi 

5 >5 Sangat tinggi 

Sumber: Sulaeman dkk, (2005). 

Bahan organik penyusun tanah gambut terbentuk dari sisa-sisa tanaman 

yang belum melapuk sempurna karena kondisi lingkungan jenuh air dan miskin 

hara. Oleh karenanya lahan gambut banyak dijumpai di daerah rawa belakang 
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(back swamp) atau daerah cekungan yang drainasenya buruk (Agus dan Subiksa, 

2008). Lahan gambut adalah lahan yang berasal dari tumpukan sisa-sisa tanaman 

yang telah mati yang terdapat dalam rawa yang selalu tergenang air, dengan kadar 

bahan organik tinggi, sehingga tanah ini digolongkan tanah organik (Murti, 2005) 

Gambut di Indonesia umumnya memiliki pH < 4.0 karena tingkat 

kematangan masih tergolong fibrik. Nilai pH menunjukkan banyaknya kosentrasi 

ion hidrogen (H
+
) di dalam tanah. Makin tinggi kadar ion H

+
 di dalam tanah, 

semakin masam tanah tersebut (Soewandita, 2008). Dijelaskan dalam tabel 2.1 

nilai pH tanah-tanah asam dikendalikan ion-ion H
+
, Al

3+
 dan Fe

3+
 dalam larutan 

dan komplek jerapan, sedangkan pada tanah alkali dikendalikanoleh ion Ca
2+

 

dalam larutan dan komplek jerapan (Purwowidodo, 1998). 

Tabel. 2.2. Batasan Kisaran Nilai pH 

No Nilai pH Kategori 

1 <4,4 Sangat Masam (Ekstrim) 

2 4,5-5,0 Sangat Masam 

3 5,1-6,5 Asam 

4 6,6-7,3 Netral 

5 7,4-8,4 Alkalin 

6 8,8-9,0 Sangat Alkalin 

7 >9,1 Sangat Alkalin (Ekstrim) 

Sumber: Purwowidodo (1998) 

Menurut Murti (2005), jenis tanah gambut ada tiga yaitu (1) Gambut 

Endapan, Gambut endapan terdapat pada profil tanah yang paling bawah yang 

berasal dari tumbuh-tumbuhan yang telah mengalami proses penghancuran dan 

penggumpalan atau dengan kata lain telah mengalami proses humifikasi 

seluruhnya. Endapan gambut berciri kompak, kenyal dan berwarna hijau tua jika 

masih dalam keadaan aslinya. (2) Gambut Berserat, Gambut berserat berasal dari 

tumbuhan berserat seperti rumput dan lumut terdapat pada profil tanah bagian 

bawah dan biasanya terletak pada bagian bawah dan biasanya terletak pada bagian 

atas gambut endapan dan (3). Gambut Berkayu Gambut berkayu, bahan 

pembentuk atau penyusunnya berasal dari kayu-kayuan yang biasanya terletak 

pada profil bagian atas, berwarna cokelat atau hitam bila basah. 
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2.2.1. Klasifikasi Tanah Gambut 

Menurut Agus dan Subiksa (2008), gambut diklasifikasikan lagi 

berdasarkan berbagai sudut pandang yang berbeda dari tingkat kematangan, 

kedalaman, kesuburan dan posisi pembentukannya.Berdasarkan tingkat 

kematangannya, gambut dibedakan menjadi : (1) Gambut Saprik (matang) adalah 

gambut yang sudah melapuk lanjut dan bahan asalnya tidak dikenali, berwarna 

cokelat tua sampai hitam, dan bila diremas kandungan seratnya < 15%, (2) 

Gambut Hemik (setengah matang) adalah gambut setengah lapuk, sebagian bagian 

asalnya masih bisa dikenali berwarna cokelat, dan bila diremas bahan seratnya 15-

75% dan (3) Gambut Fibrik (mentah) adalah gambut yang belum melapuk, bahan 

asalnya masih bisa dikenali, berwarna cokelat, dan bila diremas >75% seratnya 

masih tersisa.Berdasarkan kedalamannya gambut dibedakan menjadi : (1) Gambut 

dangkal (50 - 100 cm), (2) Gambut sedang (100 - 200 cm), (3) Gambut dalam 

(200 - 300 cm) dan (4) Gambut sangat dalam ( > 300 cm). Berdasarkan proses dan 

lokasi pembentukannya, gambut dibagi menjadi : (1) Gambut pantai adalah 

gambut yang terbentuk dekat pantai laut dan mendapat pengayaan mineral dari air 

laut. (2) Gambut pedalaman adalah gambut yang terbentuk di daerah yang tidak 

dipengaruhi oleh pasang surut air laut tetapi hanya oleh air hujan. (3) Gambut 

transisi adalah gambut yang terbentuk diantara kedua wilayah tersebut, yang 

secara tidak langsung dipengaruhi oleh air pasang laut. 

 

2.3. Fauna Tanah 

 Kelompok hewan tanah yang sangat banyak dan beraneka ragam, mulai 

dari Protozoa, Rotifera, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, hingga 

Vertebrata. Hewan tanah dapat pula dikelompokkan atas dasar ukuran tubuhnya, 

kehadirannya di tanah, habitat yang dipilihnya, dan kegiatan makanannya. 

Berdasarkan ukuran tubuhnya, fauna tanah dibedakan menjadi tiga kelompok 

yaitu makrofauna dengan ukuran tubuh > 2 mm, mesofauna dengan ukuran tubuh 

0,1 mm - 2 mm dan mikroorganisme berukuran < 0,1 mm (Utomo, 2016). 

Menurut Wallwork (1970), fauna tanah berdasarkan kehadirannya ditanah 

dapat di bagi menjadi (1) Temporer, yaitu hewan yangmemasuki tanah dengan 

tujuan bertelur, setelah menetas da berkembang menjadi dewasa, hewan akan 

keluar dari tanah, misalnya diptera. (2) Transien, yaitu hewan yang seluruh daur 
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hidupnya berlangsung di atas tanah, misalnya kumbang. (3) Periodik, yaitu hewan 

yang seluruh daur hidupnya ada di dalam tanah, hanya sesekali hewan dewasa 

keluar dari tanah untuk mencari makanan dan setelah itu masuk kembali, misalnya 

Collembola dan Acarina. (4) Permanen, yaitu hewan yang seluruh daur hidupnya 

selalu di tanahdan tidak pernah keluar dari dalam tanah, mislanya Nematoda tanah 

dan Protozoa. 

Pengelompokan fauna tanah di samping berdasarkan ukurantubuh juga 

dapat dikelompokkan atas dasar habitat yang dipilihnya dan kegiatan makannya, 

berdasarkan habitatnya hewan tanah ada yang digolongkan (Suin, 2012). (1) 

Epigeon (hidup pada lapisan tumbuh-tumbuhan di permukaan tanah). (2) 

Hemiedafon (hidup pada lapisan organik tanah). (3) Euedafon (hidup pada tanah 

lapisan mineral). 

 

2.3.1. Pengertian dan Jenis-Jenis Makrofauna Tanah  

Menurut Suheriyanto (2012), fauna tanah adalah fauna yang hidup di 

tanah, baik yang hidup di permukaan tanah maupun yang terdapat di dalam tanah. 

Makrofauna merupakan bagian dari fauna tanah. Makrofauna tanah adalah hewan 

yang memiliki ukuran panjang tubuh > 2 mm. Fauna tanah yang termasuk dalam 

jenis makrofauna tanah adalah cacing tanah (klas Oligochaeta), dan 

makroarthropoda mencakup rayap (ordo Isopetera), semut (ordo Hymenoptera), 

moluska (ordo Gastropoda), milipida (ordo Diplopoda) dan Sentipida (ordo 

Chilopoda) (Handayanto dan Hairiah, 2009). 

Menurut Hardjowigeno (2010), hewan-hewan besar (Makrofauna) 

penghuni tanah dapat dibedakan menjadi: hewan-hewan pelubang tanah, cacing 

tanah, arthropoda, dan moluska (gastropoda). Hewan-hewan besar pelubang tanah 

seperi tikus, kelinci, dapat memperbaiki tata udara tanah dan mengubah kesuburan 

serta struktur tanah, tetapi hewan-hewan ini juga makan dan menghancurkan 

tanaman sehingga secara umum lebih mengganggu daripada menguntungkan. 

Cacing tanah tergolong ke dalam Filum Annelida. Annelida berasal dari 

kata “Annulus” yang berarti cincin. Tubuh hewan ini terdiri dari cincin-cincin atau 

segmen-segmen (Simandjuntak dan Walujo, 1982). Menurut Nilawati dkk. (2014) 

cacing tanah termasuk hewan tingkat rendah, karena tidak memiliki tulang 
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belakang (invertebrata). Cacing tanah tersebar diseluruh dunia, dan meliputi 

sekitar 7.000 spesies. 

Menurut Stephenson (1923), cacing tanah dikelompokkan dalam ordo 

Oligochaeta. Oligochaeta (dalam bahasa yunani, oligo=sedikit, chaetae= rambut 

kaku) merupakan annelida berambut sedikit. Oligochaeta terdiri atas dua subordo 

yakni Archioligochaeta memiliki jumlah seta tidak sama setiap segmen, saluran 

jantan membuka pada satu segmen eksterior. Subordo Neooligochaeta (seta 

lumbricin atau perichaetin, lubang jantan tidak teratur pada segmen belakang 

saluran). Tiga spesies yang paling umum adalah: Helodrilus caliginous (cacing 

kebun), Helodrilus foetidus (cacing merah), dan Lumbricus terrestris (cacing 

merah) (Hardjowigeno, 2010). 

Arthropoda dalam tanah di golongkan ke dalam beberapa famili yaitu: 

Crustacea (kepiting, lobster, crayfish-keduanya sejenis udang); Chilopoda 

(Sejenis kelabang-centiped); Diplopoda (kaki seribu-milleped); Arachnida (laba-

laba, kutu, kalajengking); Insek (belalang, jangkrik, lebah, kumbang, semut, 

rayap, lalat).Ciri-ciri umum arthropoda diantaranya mempunyai appendage yang 

beruas-ruas; tubuhnya bilateral simetris terdiri dari sejumlah ruas, tubuh 

terbungkus oleh zat chitine, sehingga merupakan eksoskeleton, sistem syaraf 

tangga tali. Hewan-hewan dari filum ini yang terdapat dalam tanah dari kelas 

Arachid, Crustacea, Insekta dan Myriaapoda (Yuliprianto, 2010). 

Moluska memiliki kemampuan beradaptasi yang cukup tinggi pada 

berbagai habitat, dapat mengakumulasi logam berat tanpa mengalami kematian 

dan berperan sebagai indikator lingkungan (Cappenberg dkk., 2006). jenis 

moluska yang hidup di atas tanah yang terpenting adalah bekicot. Hewan ini 

makan sisa-sisa tanaman yang membusuk dan tanaman hidup. 

 

2.3.2. Peran Makrofauna Tanah  

Makrofauna tanah yang digunakan sebagai bioindikator kesuburan tanah 

tentunya harus memiliki jumlah yang relatif melimpah (Ibrahim, 2014). 

Makrofauna tanah yang diperoleh melimpah jumlahnya pada tiap lokasi penelitian 

adalah Formicidae1, Lumbricidae dan Nemobiinae(Tabel 4.1) keberadaan fauna 

tanah tersebut dapat dijadikan parameter dari kulitas tanah. Menurut Maftua’ah et 

al.(2002) melaporkan dalam penelitiannya terdapat berbagai variabel struktur dan 
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komposisi makrofauna tanah yang berpotensi untuk digunakan sebagai 

bioindokator kesehatan tanah, antara lain: biomasa cacing tanah dan melimpahnya 

semut.  

Cacing tanah dapat dijadikan bioindikator produktivitas status kesuburan 

tanah. Keberadaan cacing tanah dengan jumlah banyak diduga mampu 

menyuburkan tanah karena cacing berperan untuk membuat aerasi tanah dan 

mencegah pemadatan tanah. Menurut Dwiastuti dkk. (2016), cacing tanah 

berpotensi dalam pemecahan bahan organik secara fisik menjadi ukuran yang 

lebih halus dan dilepaskan kembali sebagai kotoran dalam bentuk kascing. 

Menurut Hatta (2010), cacing tanah dapat mengurai bahan organik 3-5 kali lebih 

cepat dibandingkan proses penguraian sampah secara alami. Semangkin cepat 

proses penguraian dapat memperbaiki sifat fisik tanah, meningkatkan aktivitas 

biologi tanah dan meningkatkan ketersediaan hara bagi tanaman (Suin, 

2012).Menurut Hilwan dan Handayani (2013), semut dapat menggali sejumlah 

besar tanah sehingga menyebabkan terangkatnya nurisi dalam tanah. Nutrisi yang 

terangkat ke atas tanah bermanfaat untuk tumbuhan. Selain itu, lubang-lubang 

yang terbentuk akibat aktivitas pembuatan sarang semut di tanah dapat 

meningkatkan proses infiltrasi dalam tanah.Feses yang dihasilkan dari proses 

pencernaan makrofauna tanah famili Nemobiinae(Jangkrik) dapat meningkatkan 

ketersediaan kandungan C-organik pada tanah. Berdasarkan hasil analisis Balai 

Penelitian Tanah di Bogor tahun 2012, feses jangkrik mengandung beberapa 

unsur hara yang salah satunya C-organik sebesar 41-91%. Menurut Supriadi 

(2008), kandungan bahan organik (C-organik) dalam tanah mencerminkan 

kualitas tanah, dimana kandungan bahan C-organik dikatakan sangat rendah 

apabila < 2 % dan tinggi apabila > 2 %, kandungan bahan C-organik yang 

berkisar 2-10% memiliki peranan sangat penting. Menurut Munawar (2011), 

bahan organik tanah yang terakumulasi di dalam tanah meruapak penyimpanan 

dan pemasok hara-hara esensial tanaman. Bahan organik tanah merupakan 

indikator dari kualitas tanah, karena merupakan sumber dari unsur hara yang 

dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman.  

 Kondisi tanah dapat dikatan subur apabila mempunyai profil yang dalam, 

strukturnya gembur remah, pH 6-6,5, mempunyai aktivitas jasad renik yang 
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tinggi, memiliki unsur hara yang tersedia dalam tanah. Selain itu, kesuburan tanah 

dapat dilihat secara fisik, kimia dan biologi. Secara biologi, tanah yang ada di 

lahan hutan gambut dan lahan kelapa sawit usia 10, 15 dan 20 tahun tergolong 

subur. Hal ini dapat dilihat dari keragaman vegetasi bawah tanah, kearagaman 

makrofauna tanah dan kandungan bahan organik yang tinggi.   

 


