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KERAGAMAN MAKROFAUNA TANAH PADA LAHAN BUDIDAYA BAWANG MERAH (Allium ascalonicum L.) BERPESTISIDA SINTETIS DI PULAU LOMBOK DIVERSITY OF SOIL MACROFAUNA IN  LAND PLANTING WITH ONION  (Allium ascalonicum L.) USING SYNTHETIC PESTICIDES IN LOMBOK ISLAND Ahmad Nurdianto1, Lolita Endang Susilowati 2, M. Taufik Fauzi 3 Mahasiswa1,Dosen Pembimbing Utama2, Dosen Pembimbing Pendamping3 Korespondensi: Email: nurdiantoahmad@gmail.com ABSTRAK Penelitian bertujuan untuk mengetahui perbedaan keragaman makrofauna tanah  di beberapa lahan sentral penanaman bawang merah berpestisida sintetis di Pulau Lombok. Percobaan dilakukan di lahan penanaman bawang merah di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Barat dan analisis karateristik tanah dilakukan di Laboratorium Biologi dan Kimia  Tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram dari bulan Januari  sampai bulan Mei  2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-eksploratif dengan menganalisis beberapa sifat biologi, kimia dan fisika tanah serta menganalisis keragaman makrofauna tanah dengan tehnik hand sorting. Pengambilan sampel tanah dilakukan secara acak pada plot pertanaman dengan ukuran 30x30x20 cm3. Untuk setiap lokasi diambil 3 titik sampel secara diagonal yang kemudian dikompositkan untuk diuji karateristik tanahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keragaman makrofauna tanah ditentukan oleh karateristik tanah yang dimiliki oleh masing-masing lahan. Keragaman jenis makrofauna tanah lahan bawang merah Kabupaten Lombok Barat lebih tinggi dibandingkan keragaman makrofauna tanah lahan yang terdapat di Kabupaten Lombok Timur. Rendahnya keragaman jenis makrofauna tanah di Kabupaten Lombok Timur (Suela dan Sembalun) disebabkan oleh rendahnya kadar air tanah dan tekstur tanah yang pasir berlempung  serta tingginya intensitas penggunaan pestisida sintetis pada lahan tersebut.  Kata kunci : keragaman jenis, Makrofauna tanah, Pestisida sintetis, Bawang merah ABSTRACT This study aims to determine the difference of soil macrofauna diversity in the centre planting area of onions using synthetik pesticides in Lombok. Experiments were carried out in the onion planting area in East Lombok and West Lombok regencies, and soil characteristics analysis was carried out at the Laboratory of Biology and Soil Chemistry, Faculty of Agriculture, University of Mataram from January to May 2018.  This research used descriptive-exploratory method by analyzing some soil biological, chemical and physical properties and analyzing the diversity of soil macrofauna with hand sorting techniques. Soil sampling was carried out randomly on planting plots at the  size of 30x30x20 cm3. For each location, 3 sample points were taken diagonally, which are then mixed to test its soil characteristics. The results showed that the diversity of soil macrofauna was determined by the characteristics of the soil. The diversity of macrofauna in the soil planted with onion in West Lombok Regency is higher than the diversity of macrofauna in East Lombok Regency. The low diversity of soil macrofauna species in East Lombok Regency (Suela and Sembalun) is caused by the low soil moisture content and sandy loam texture of the soil and the high intensity of synthetic pesticide use on the land. 
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 PENDAHULUAN 

Latar Belakang Bawang merah merupakan komoditas hortikultura yang memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat, dikerenakan komoditas ini memiliki nilai ekonomis  dan gizi yang cukup tinggi. Beberapa tahun terakhir ini  indeks permintaan untuk konsumsi dalam negeri terus mengalami peningkatan, akibatnya negara harus mengimpor dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Sumarni dan Hidayat, 2015). Produksi tinggi merupakan solusi utama untuk mengurangi indeks impor yang cendrung naik tiap tahunnya. Keadaan ini membuat para petani di lapangan sangat dipacu untuk menghasilkan produksi bawang merah yang tinggi. Akibatnya para petani tidak peduli dengan  kualitas hasil serta bahan yang digunakan dalam proses produksinya, yang penting kuantitas produksi yang ditarget tercapai. Salah satu tantangan utama dalam peningkatan produksi bawang merah yang dihadapi petani terletak pada tingginya tingkat serangan hama dan penyakit tanaman, yang  dapat menyebabkan kerugian bagi petani.  Salah satu alternatif utama yang dapat dipercaya petani masih bisa mempertahankan produksi bawang merah dari gangguan hama dan penyakit adalah dengan pengaplikasian pestisida yang tinggi. Penggunaan pestisida dalam system pertanian Indonesia beberapa tahun terakhir  ini  telah menjadi bagian yang tak terpisahkan, bahkan aplikasi pestisida tertinggi terdapat pada tanaman  hortikultura dibandingkan jenis tanaman lainnya. (Ardiwinata, 2008). Pestisida merupakan zat kimia beracun. Frekuensi penggunaannya di beberapa daerah sangat beragam dan sudah tidak terkontrol sesuai aturan pakai yang tertera pada label kemasan pestisida. Intensitas penggunaaanya berdasarkan hasil surve berkisar dari 3-5 kali sepekan, bahkan di kabupaten Lombok Timur (wawancara lansung), penyemprotan pestisida dilakukan tiap hari dalam sepekan jika intenitas serangan organisme pengaggu tanaman tinggi. Disamping hal tersebut jenis pestisida yang digunakan tidak jarang melebihi dua jenis pestisida dalam satu kali aplikasi, bahkan terkadang bisa mencapai tujuh jenis pestisida dalam bentuk oplosan (dicampur menjadi satu paket untuk aplikasi penyemprotan).  
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Pemakaian pestisida yang berlebihan dapat menjadi sumber pencemaran bagi lingkungan hidup (Atmawidjaja et al., 2004).  Ahmed et al., (1998) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa residu pestisida golongan organoklorin dapat terjerap di dalam tanah hingga kedalaman 50 cm. Hal tersebut dapat menekan populasi makrofauna tanah tanpa terkecuali makrofauna tanah. Hal demikian juga dijelaskan oleh Edwards et al., (1968) bahwa pestisida organofosfat  dan karbamat dapat menurunkan populasi makrofauna tanah. Herlinda et al., (2008) mengatakan bawa Kelimpahan laba-laba ternyata menurun jika pada persawahan dilakukan aplikasi dengan pestisida kimia.  Berdasarkan penjelasan di atas tentang pengaruh negatif pestisida terhadap  keberlanjutan hidupa makrofauna tanah. maka sangat perlu dilakukan kajian terhadap keragaman makrofauna tanah yang ada pada lahan budidaya bawang merah di pulau Lombok karena dikhawatirkan lahan yang telah intensif digunakan para petani dalam budidaya bawang merah sudah mendekati kondisi lahan marginal Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah ada perbedaan keragaman makrofauna tanah  yang ada di beberapa lahan sentral penanaman bawang merah berpestisida sintetis di Pulau Lombok Kegunaan Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan menjadi informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian serupa secara lebih mendalam. Hipotesis Diduga akan ditemukan adanya perbedaan keragaman makrofauna tanah di beberapa lahan Sentral penanaman bawang merah di Pulau Lombok. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif-eksploratif.   Tempat dan Waktu Percobaan  Pengambilan sampel dilakukan di lahan sentral penanaman bawang merah yang terdapat di Kabupaten Lombok Timur (Sembalun, Suela dan Sakra Timur ) dan Kabupaten 
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Lombok Barat (Gerung, Labuapi, dan Sekarbele) dan analisis karateristik tanah di Laboratorium Kimia dan Biologi  Tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram dari bulan Januari sampai bulan Mei 2018. Alat dan Bahan Percobaan Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Alat-Alat Percobaan Alat-alat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah cangkul, kamera, penggaris, alat tulis menulis, GPS hp, kantong plastik, gelas plastik, ember plastik, kertas label, tali raffia, pisau dan beberapa alat-alat yang akan digunakan dalam analisis di laboratorium. Bahan-Bahan Percobaan  Bahan-bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sampel tanah dari beberapa lahan budidaya bawang merah, dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam analisis di laboratorium. Pelaksanaan Penelitian   Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: (1) tahap Surve dan Wawancara dengan Petani Bawang Merah Berkaitan dengan Penggunaan Pestisida, (2) pengambilan sampel tanah ke lokasi penelitian, (3) pelaksanaan analisis di Laboratorium. Wawancara Petani Bawang Merah Berkaitan dengan Pestisida  Untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan penggunan pestisida dilakukan wawancara tentang beberapa hal antara lain: luas areal penanaman, merek dagang pestisida yang telah diaplikasikan petani, waktu dan intensitas/frekwensi penggunaan pestisida serta berapa besar dosis atau takaran penyemprotan yang biasa dilakukan oleh para petani bawang merah. Pengambilan Sampel tanah Tanah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tanah tempat budidaya bawang merah yang ada di kabupaten Lombok timur dan kabupaten Lombok barat. Contoh tanah diambil dari masing masing kabupaten sebanyak tiga kecamatan dan masing-masing kecamatan diambil tiga titik sampel tanah secara diagonal sampling. Pengambilan sampel tanah untuk keperluan pengamatan makrofauna tanah  dilakukan secara acak pada plot pertanaman dengan ukuran (30 x 30) cm2 dan kedalaman 20 cm sehingga ukuran titik sampling adalah (30x30x20) cm3.. Dilakukan pembacaan titik koordinat lokasi pengambilan 
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sampel tanah dengan GPS hp. Tanah galian ditampung dalam tempat yang sudah disediakan Ice box untuk dibawa ke laboratorium, kemudian sampel tanah disimpan di lamari es sampai saatnya dilakukan pengamatan keragaman makrofauna tanah serta keperluan analisis sifat kimia dan fisik, sampel tanah dikering anginkan, Parameter Yang Dikaji Parameter yang dikaji dalam penelitian ini meliputi (1) Jenis Pestisida yang digunakan, (2) parameter tanah (pH, C-organik), (3) parameter keragaman makrofauna tanah (keragaman jenis dan jumlah individu makrofauna tanah) (4) Hubungan Bobot makrofauna tanah dengan keragaman jenis yang ditemukan. Berikut adalah uraian parameter yang dikaji lengkap dengan metode analisisnya. Parameter Tanah Table 3.1. Parameter analisis tanah dan metode analisisnya No Analisis tanah Satuan Metode Keterangan 1 pH  Glass electrode pH meter - 2 C-organik % Walkley Black - 3 Makro Fauna tanah.  Hand Sorting - 4 Tekstur tanah  % Pemipetan - 5 Kadar air tanah %   6 Biodiversitas makrofauna tanah yang ditemukan di tanah dan serasah 
 Indeks Keanekaragaman Spesies (H’)  Indeks Kemerataan Spesies (J) Nilai Kekayaan Jenis Margalef (Richness Index) 

-  -  - 
Analisis Data Data hasil percobaan dianalisis dengan menggunakan analisis sederhana yakni dengan menghitung  nilai rata-rata setiap perlakuan HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Penelitian berjudul “Keragaman Makrofauna Tanah Pada Lahan Budidaya Bawang Merah (Allium Ascalonicum L.) Berpestisida Sintetis Di Pulau Lombok” telah dilakukan pengambilan sampel tanah di lahan bawang merah yang ada di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur dan analisis beberapa karateristik tanah dilakukan di  Laboratorium Kimia dan Biologi Tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram dari bulan  Januari sampai bulan Mei 2018. Data dan informasi yang diperoleh dianalisis secara 
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kualitatif dan hasilnya disajikan pada sub-sub pokok bahasan sebagai berikut: (1) Jenis Pestisida yang digunakan petani bawang merah di lokasi penelitian (2) parameter tanah (pH, C-organik, tekstur, kadar air tanah), (3) parameter keragaman makrofauna tanah (Jumlah jenis/spesies dan jumlah individu yang ditemukan) dan  (4) parameter bobot makrofauna tanah. Data dan hasil analisis dari keempat parameter tersebut disajikan pada Tabel 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. dan 4.5. 
Pestisida merupakan salah satu alternatif utama yang dipercaya petani yang dapat menjadi solusi dalam mempertahankan produktifitas tanaman budidayanya (Ardiwinata, 2008). Berikut disajikan dalam bentuk Tabel. 4.1 beberapa jenis pestisida yang biasa digunakan para petani bawang merah di lokasi pengambilan sampel tanah. 

Tabel. 4.1 Jenis-jenis pestisida yang digunakan petani bawang merah di Pulau Lombok. Nama Lokasi MereK dagang Pestisida Bahan Aktif Keterangan (Jenis pestisida) Aplikasi/pekan 
Gerung Endure 120 Sc,  Spinoteram Insektisida perawatan :1 x pencegahan:  2-3x Promaneb 80 Wp Maneb Fungisida Score 250 Ec Difenokozanol Fungisida Flasher250 SC  Azoksistrobin Fungisida Saaf 75 Wp Karbendazim dan Mankozeb Fungisida  
Labuapi Velimex 80 Wp Maneb dan Zineb Fungisida Perawatan : 1 x  Pencegahan : 2- 3x Dimacide 400 Ec. Dimethoate Insektisida Sekarbele Dupoint Equition  Simoksanil Dan Famoksadon Fungisida Perawatan : 2x Pencegahan: 2-3 x Sevin Karbaril Insektisida Konsep 100 Ec Lambda Sihalotrin Insektisida Decis Deltametrin Insektisida Perawatan : 2-3x  Pencegahan: setiap Hari Sakra Timur Antrakol Propineb Fungisida Dangke 40 Wp Metomil Insektisida Metindo Metomil Insektisida Sembalun Dangke 40 Wp Metomil Insektisida Perawatan : 2 x Pencegahan: setiap Hari 
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Suela Aben  Emamektin Benzoat Insektisida Perawatan : 2 x Pencegahan: 2-3x  Tabel 4.1 di atas menunjukan bahwa penggunaan pestisida sintetis dalam sistem budidaya bawang merah di Pulau Lombok cukup beragam jenisnya. Fungisida merupakan Jenis pestisida yang paling banyak digunakan di Kabupaten Lombok Barat kecuali daerah Sekarbele yang banyak menggunakan jenis insektisida. Sedangkan jenis pestisda yang digunakan di Kabupaten Lombok Timur lebih dominan menggunakan satu jenis pestisida berupa insektisida. Melihat jenis bahan aktif pestisida yang digunakan para petani pun beragam adanya seiring dengan bermacam jenis merek pestisida yang mereka gunakan. Melihat intensitas penyemprotan pestisida untuk perawatan dan pencegahan hama penyakit tanaman bawang merah di Kabupaten Lombok Barat lebih rendah intensitasnya (maksimal 3x penyemprotan sepekan) daripada intensitas penyemprotan di Kabupaten Lombok Timur yang mencapai 2-7 x aplikasi dalam sepekan.  Parameter Tanah Untuk mengetahui karakter dan sifat tanah yang digunakan dalam penelitian ini telah dilakukan analisis Laboratorium terhadap sampel tanah.  Hasil analisis tersebut secara lengkap disajikan pada Tabel 4.2. Tabel. 4.2. Hasil pengukuran pH Tanah, Kelembaban/Kadar air Tanah, C-Organik Tanah, serta Tekstur tanah di Beberapa Lahan sentral Penanaman Bawang Merah di Pulau Lombok.  No Perlakuan pH tanah*** Kadar air* C-Organik Tektur tanah** Keadaan Mulsa Tanah Nilai Kriteria Nilai Kriteria Liat Debu Pasir Tekstur 
1 Gerung 7.4 Netral 31.15 1.65 Rendah 2.6 37.40 60.00 Lempung berpasur Mulsa jerami 2 Labuapi 6.1 Agak Masam 37.41 1.51 Rendah 2.6 34.73 62.67 Lempung Berpasir Mulsa Jerami 3 Sekarbele 7.5 Netral 33.76 1.44 Rendah 2.6 26.73 70.67 Pasir Berlepung Tanpa Mulsa 4 Sakra Timur 7.05 Netral  22.72 1.04 Rendah 2.6 16.07 81.33 Pasir Berlepung Tanpa Mulsa 5 Sembalun 6.3 Agak Masam 24.55 1.41 Rendah 2.6 13.4 84.00 Pasir Berlepung Tanpa Mulsa 6 Suele 5.3 Masam 23.87 1.08 Rendah 2.6 16.07 81.33 Pasir Berlepung Tanpa Mulsa Keterangan:  * Keadaan kadar air tanah saat pengambilan sampel tanah. ** metode analisis pemipetan. 
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***Hardowigeno, S.  1995. Ilmu Tanah Berdasarkan data persentase fraksi klas tekstur tanah di atas (Tabel 4.2), dapat diduga bahwa tanah beberapa lahan bawang merah di Kabupaten Lombok Barat lebih subur dibandingkan tanah beberapa lahan di Kabupaten Lombok Timur. Hal ini disebabkan tanah di Kabupaten Lombok Barat memiliki penggabungan fraksi pasir dan debu yang lebih seimbang (berstruktur lempung berpasir) dibandingkan tanah lahan bawang merah di Kabupaten Lombok Timur, yang mana tanahnya tersusun dari fraksi pasir yang paling dominan dari fraksi lainnya. Pada umumnya tanah bertekstur lempung berpasir mampu lebih lama menyimpan air daripada tanah yang  teksturnya pasir berlempung. Hal ini sejalan dengan apa yang dilaporkan oleh Notohadipoero (1982) bahwa tanah pasiran memiliki aerasi yang baik namun berkemampuan rendah dalam menyimpan air dan unsur hara dan begitu sebaliknya untuk tanah lempung berpasir. Data hasil analisis pH tanah pada Tabel 4.2. di atas menunjukkan bahwa  nilai pH H2O tanah beberapa lahan sentral penanaman bawang merah di Lombok itu bervariasi.  Reaksi tanah pada lahan sentral  bawang merah di Kabupaten Lombok Barat cendrung bersifat netral (Hardjowigeno, 1995) dengan nilai pH yang berkisar mulai dari 6,1 sampai 7,5. sedangkan pH tanah yang terdapat pada lahan sentral penanaman bawang merah di Kabupaten Lombok Timur itu lebih variatif keadaannya, yakni ada yang bersifat masam (5,4), agak masam (6,3) dan netral (7,05). Bahan  Organik tanah pada lahan sentral penanaman bawang merah di Pulau Lombok dari hasil analisis di atas menunjukkan juga bahwa kandungan nilai C-Organik tanah pada lahan bawang merah di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) memiliki rata-rata persentase lebih tinggi 25% dibandingkan rata-rata persentase C organik yang dimiliki oleh lahan bawang merah di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), meskipun kandungan C Organik tersebut masih dikatagorikan dalam persentase C organik tanah rendah (Hardowigeno,  1995). Keadaan Kadar air tanah saat pengambilan sampel di lapangan, pada Tabel 4.2. di atas menunjukkan bahwa tanah lahan sentral penanaman bawang merah di Kabupaten Lombok Barat lebih lembab atau lebih besar kadar airnya daripada kadar air tanah yang dimiliki oleh lahan sentral penanamn bawang merah di Kabupaten Lombok Timur. Kadar air lapangan tertinggi di Lobar rata rata berada diatas 30 %, dengan kadar air tertinggi 
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dimiliki oleh lahan di wilayah Labuapi (37,41%). Sedangkan kadar air di Lombok Timur berada di bawah rata rata 30 % dengan  kadar air terendah dimiliki oleh lahan bawang merah yang ada di wilayah Sakra Timur (22,72%). Parameter keragaman makrofauna tanah Berikut disajikan dalam Tabel 4.2. Hasil analisis Makrofauna tanah (Tehnik Hand Sorting) dari beberapa lahan bawang merah yang ada di Pulau Lombok  
Tabel 4.3. Jumlah spesies, individu dan berat Makrofauna tanah yang ditemukan di beberapa Lahan Sentral Penanaman Bawang Merah di Pulau Lombok. 

Tinggi rendahnya jumlah fauna tanah (makrofauna tanah) dalam sebuah ekosistem sangat tergantung pada kondisi lingkungan dimana organisme tersebut hidup dan berkembang. Beberapa faktor tersebut dianataranya terdiri dari ketersediaan bahan organik tanah (C-Organik), kadar air tanah, pH tanah, dan tekstur tanah (Endrik et al., 2015). Keberadaan fauna tanah pada Tabel 4.3. di atas menunjukkan bahwa ada hubungan erat antara keberadaan fauna tanah dengan sifat tanah yang dimiliki oleh masing masing lahan.  Lahan di Kabupaten Lombok Barat memiliki keragaman jenis dan jumlah individu fauna tanah lebih tinggi  daripada lahan di Kabupaten Lombok Timur disebabkan oleh 

. No Nama Lokasi Jenis Makrofauna Jumlah individu organiasme (ekor) 
∑ makrofauna tanah/lokasi 

∑ Berat makrofauna tanah/jenis (mg) 
∑ Total Berat makrofauna tanah (mg/3kg tanah) 1 Gerung Scarabaeidae 1     15 

0,0011 127,69 Lumbricidae 6  0,1000 Forficulidae  7  0,02319 Millipede      1  0,0034 2 Labuapi Forficulidae 1    3 
0,0020 9.2 Centipede    1  0,0020 Lumbricidae 1  0,0052 3 Sekarbele Formicidae   2  2 0,004 0.004 4 Sakra Timur Forficulidae  1  1 0,0032 0.0032 5 Sembalun - 0 0 0 0 6 Suele - 0 0 0 0 



  

Crop Agro Vol._No_2018  Page 10 

beberapa faktor. Diantaranya adalah keberadaan bahan organik tanah (C-Organik) di Kabupaten Lombok Barat. lebih tinggi dibandingkan C organik lahan di Kabupaten Lombok Timur. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Semakin tinggi kandungan bahan organik tanah maka keragaman jenis dan jumlah individu fauna tanah semakin bertambah.  Bahan organik atau C-organik tanah merupakan sumber energi utama bagi kehidupan segala jenis organisme tanah, khususnya makrofauna tanah (Suin, 1997). Selain sebagai sumber energi, Sugiyarto (2000)  menjelaskan bahwa bahan organik digunakan organisme tanah sebagai tempat berlindung dari cekaman lingkungan. Faktor keduanya adalah kondisi kadar air tanah masing-masing lahan. Kondisi persentase berat kadar air tanah lahan bawang merah di Kabupaten Lombok Barat (rata-rata >30%) lebih tinggi dibandingkan kondisi persentase berat kadar air lahan di Kabupaten Lombok Timur (rata-rata <30%). Mengenai kadar air tanah yang baik untuk fauna tanah Hanifah (2004) mengatakan bahwa Kandungan air di dalam tanah yang baik untuk kehidupan organisme tanah berkisar antara 30,25-50,15%. Berdasarkan penjelasan tersebut jelaslah bahwa Kadar air lahan di Kabupaten Lombok Barat lebih baik/ideal untuk kehidupan fauna tanah dibandingkan kadar air lahan di Kabupaten Lombok Timur.   Data Tabel 4.3. di atas menunjukan bahwa peresentase kadar air yang dimiliki lahan di Kabupaten Lombok Barat berhubungan erat dengan jumlah individu fauna tanah yang ditemukan. Terkait hal ini Agus (2007) mengatakan bahwa salah satu makrofauna tanah (Collembola tanah) memiliki korelasi positif terhadap kandungan kadar air tanah di tempat hidupnya. Husamah et al., (2015) juga menyimpulkan bahwa kadar air tanah memiliki peran penting terhadap kelansungan hidup makrofauna tanah dalam sebuah ekosistem pertanian. Menurut Khairuman dan Amri (2009) cacing tanah memerlukan tempat tinggal yang lembab untuk mempertahankan cadangan air dalam tubuhnya. Faktor ketiga adalah sifat pH tanah di lahan tersebut yang cenderung bersifat agak masam sampai netral (6,1-7,5). Hal tersebut Sesuai dengan pendapat Suin (2012), yang mengatakan bahwa  fauna tanah pada umumya menyukai pH agak masam sampai netral untuk tumbuh dan berkembang. Salah satu sebabnya adalah pada pH tersebut ketersediaan unsur hara tanah cukup tersedia (Handayanto dan Hairiah, 2009). Dikatakan juga oleh Sugiyarto et al., (2007), bahwa makrofauna tanah lebih banyak ditemukan pada lahan 
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dengan keadaan lembab dan kondisi tanah yang memiliki tingkat kemasaman lemah sampai netral.  Faktor selanjutnya adalah keadaan tekstur tanah. Jika melihat Tabel 4.3. dan 4.4. di atas dapat disimpulkan bahwa lahan bawang merah di Kabupaten Lombok Barat dengan tekstur tanah lempung berpasirnya lebih mampu mendukung kehidupan makrofauna tanah dibandingkan lahan bawang merah di Kabupaten Lombok Timur yang tanahnya bertekstur pasir berlempung. Hal ini disebakan tanah berstekstur lempung lebih mampu menyediakan kebutuhan hidup untuk fauna tanah berupa air daripada tanah bertekstur pasiran. Dijelaskan oleh Buckman dan Brady (1982) bahwa tanah bertekstur lempung (clay) memiliki kemampuan menyimpan air dan unsur hara yang baik daripada tanah pasiran yang hanya memiliki aerasi baik namun rendah dalam hal menyimpan air dan unsur hara. Untuk mendukung data keragaman makrofauna yang ditemukan diatas berikut disajikan dalam bentuk Tabel 4.4 Biodiversitas makrofauna tanah dengan menampilkan beberapa indeks yang yang berhubungan dengan keberagaman organisme tanah pada umumnya yang meliputi:  Indeks keragaman (H’), Indeks kekayaan (Dmg), Indeks kemerataan (J’) 
Tabel 4. 4. Biodiversitas makrofauna tanah yang ditemukan  Lokasi Jumlah Spesies Indeks keragaman (H’) Indeks kekayaan (Dmg) Indeks kemerataan (J’)      Gerung 4 1,083 1,107 0,78 Labuapi 3 1,098 1,820 1 Sekarbele 2 0 0 0 Sakra Timur 1 0 0 0 Sembalun 0 0 0 0 Suele 0 0 0 0  Pada Tabel 4.4. di atas dapat dilihat bahwa hanya dua lahan bawang merah yang memiliki indeks biodiversitas/indeks keanekaragaman makrofauna, tepatnya di lahan 
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bawang merah yang terdapat di Kabupaten Lombok Barat (lahan daerah Gerung dan Labuapi), Sedangkan keempat lahan lainnya memiliki nilai indeks biodiversitas 0. Kedua lahan bawang merah tersebut memiliki nilai indeks biodiversitas yang tidak jauh berbeda yakni daerah Labuapi memiliki H’=1,098, DMg=1,820, J’=1, sedangkan daerah Gerung memiliki H’ =1,083, DMg = 1,107, J’ = 0,78.  Berdasarkan nilai H’ tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua lahan tersebut memiliki Indeks Shannon-Wiener tergolong rendah  karena masih berada >1-2 (Odum, 1998). Indeks kekayaan jenis lahan di Gerung dan Labuapi masih dikatakan rendah karena masih berkisar dari 1-2 hal ini dikarenakan jumlah indiivdu yang ditemukan dari masing-masing spesies tidak melebihi 8 ekor bahkan jumlah individu di Labuapi hanya terdiri dari satu  untuk masing-masing spesies. Nilai indeks kemerataan jenis untuk daerah Labuapi bernilai 1 yang menunjukan bahwa di lahan tersebut tidak ada spesies yang mendominasi, sedangkan di lahan Gerung memiliki indeks kemerataan jenis 0,78  dan keadaan ini menunjukan adanya spesies yang paling mendominasi dalam lahan tersebut yaitu Forficulidae (Cecepot) dan cacing tanah. Dua lahan di Kabupaten Lombok Timur (daerah Suela dan Sembalun) tidak ditemukan adanya fauna tanah meskipun memiliki karaterikstik tanah (bahan organik dan kadar air) yang lebih baik daripada lahan Sakra Timur tanah serta pH tanahnya agak masam untuk Sembalun, selain disebabkan oleh beberapa faktor di atas seperti rendahnya kadar air tanah dan keadaan tekstur tanah, disebabkan  juga karena tinggginya intensitas penggunaan pestisida sintestis dalam budidaya tanaman bawang merah tersebut. Bisa dilihat bahwa di Kabupaten Lombok Timur bisa mencapai 2-7 x aplikasi sepekan jika intensitas serangan hamanya tinggi sedangkan di Kabupaten Lombok Barat hanya mencapai 1-3 x aplikasi sepekan. Disamping hal tersebut jenis pestisida yang digunakan di Kabupaten Lombok Timur hanya menggunakan satu jenis pestisda (insektsida). Sedangkan di Lombok Barat lebih beragam adanya yakni menggunakan jenis Insektisida dan Fungisida.  Insectisida merupakan jenis pestisida yang dikhususkan untuk membunuh hama jenis serangga (insect). Disebabkan jenis pestisida ini lah yang paling dominan digunakan di ke 4 lahan (Sekarbele, Suela, Sembalun dan Sakra Timur) yang menyebabkan makrofauna tanah yang sebagian besar terdiri dari serangga tanah seperti Forficulidae tidak ditemukan. Sedangkan jenis fungisida yang dominan di  gunakan di Gerung dan Labuapi tidak sampai 
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mematikan makrofauna tanah jenis serangga dan cacing tanah. Hal tersebutlah yang mendukung tersedianya nilai indeks kekayaan pada lahan tersebut walaupun masih dikatagorikan berkeanekaragaman rendah. Miller (1993) dan Rahmawati (2012) mengatakan bahwa aplikasi pestisida berspektrum luas dan pupuk sintetik dapat membunuh dan menyebabkan terjadinya kepunahan berbagai jenis organisme non target lainnya tanpa terkecuali makrofauna tanah tertentu. Fraser (1994) menjelaskan bahwa Jenis herbisida organophosphates dan carbamates memiliki kandungan zat kimia yang mampu menurunkan populasi cacing tanah. Peck (2008) mengatakan penggunaan pestisida jenis neonicotinoid untuk membunuh hama lesi putih Neunatus (Coleoptera: Scarabaeidae) telah terbukti menyebabkan berkurangnya kelimpahan populasi Hexapoda, collembola, Thysanpoptera dan Coleoptera hingga 58%. Kesimpulan  Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Keragaman jenis makrofauna tanah tinggi pada Lahan Kabupaten Lombok Barat didukung oleh karateristik tanah yang lebih baik daripada Lahan di Kabupaten Lombok Timur. (Lahan di Lombok Barat dilengkapi C-Organik dan kadar air tanah yang tinggi serta pH dan Tekstur tanah yang ideal untuk kehidupan makrofauna). 2. Keragaman makrofauna tanah lahan di Kabupaten Lombok Barat lebih tinggi dibandingkan karagaman makrofauna tanah lahan di Kabupaten Lombok Timur meskipun H’nya masih tergolong rendah dengan nilai H’ Gerung 1,083, H’ Labuapi bernilai 1,098  3. Forficulidae merupakan salah satu jenis makrofauna tanah yang paling dominan ditemukan di Kabupaten Lombok barat. 4. Pengambilan sampel tanah di daerah Suela dan Sembalun  pada ukuran titik sampling 30x30x20 cm3 tidak ditemukan adanya makrofauna tanah dan memungkinkan akan ditemukan makrofuana tanah pada titik sampling yang lebih besar. Saran  Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disarankan bahwa perlu dilakukan uji analisis karateristik tanah antara lahan yang di budidayakan bawang merah  dengan lahan 
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