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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Keberadaan mata air Sarasuta dan sekitarnya di  Lingsar Lombok Barat sangat besar 

manfaatnya untuk masyarakat  kota Mataram dan Lombok Barat dan sebagian Lombok Utara 

karena merupakan sumber utama air perusahaan daerah air minum (PDAM) Giri Menang 

Mataram. Aliran air yang berasal dari Sarasuta ini selain merupakan sumber utama air PDAM 

juga digunakan untuk air minum, kegiatan mandi, cuci, kakus (MCK), kegiatan ibadah dan 

irigasi pertanian masyarakat setempat. Mata air di Sarasuta termasuk aliran regional yang 

mengalir sepanjang tahun dengan debit yang relatif stabil walaupun pada musim kemarau 

debitnya agak berkurang.  

 Sumber mata air adalah salah satu unsur penting terutama di musim kemarau bagi 

kelangsungan kehidupan makhluk hidup terutama manusia. Ketersediaan air dapat berperan 

dalam banyak aspek diantaranya dapat berfungsi sebagai air minum, mandi, kakus (MCK), 

cuci, perkebunan maupun peternakan, pengairan lahan pertanian, keperluan mensucikan diri 

(sebagai pendukung pelaksanaan ibadah), dan ekonomi. Untuk menjaga ketersediaannya 

tetap bermanfaat dan berkelanjutan untuk kepentingan jangka panjang sehingga dibutuhkan 

suatu sistem pengelolaan sumber mata air. 

 Terjadinya penebangan pohon sembarangan atau illegal loging menyebabkan 

hilangnya penutupan kanopi pohon yang melindungi tanah dibawahnya terhadap pukulan 

langsung dari air hujan, sebagai akibatnya adalah terjadi erosi bagian permukaan tanah 

bahkan tanah longsor disamping terjadi pengkerakan tanah yang mengakibatkan 

penyumbatan pori-pori makro tanah dan kemampuan infiltrasi air ke dalam tanah menurun 

sehingga berdampak terhadap pengisian air bawah tanah. 

 Dalam upaya untuk mengkonservasi mata air tersebut pihak PDAM Menang Mataram 

tentunya dengan dukungan masyarakat Lingsar pada tahun 2014 telah melakukan perluasan 

penanaman berbagai jenis pohon untuk menambah luas hutan alami yang sudah ada yang 

vegetasi penyusunnya beragam, sehinga serasah yang dihasilkan pun beragam baik dari 

tingkat ketebalan maupun susunannya. 

 Serasah merupakan sumber makanan dan tempat tinggal yang disukai oleh fauna 

tanah  oleh sebab itu semua jenis fauna tanah yang ada umumnya sangat mempengaruhi 

kesuburan tanah yang selanjutnya bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Ukuran fauna 

tanah sangat beragam mulai dari binatang liar atau binatang peliharaan sampai pada fauna 
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yang berukuran satu sel seperti protozoa. Pengaruh fauna berukuran besar terhadap tanah 

hutan sangat kecil kecuali pada tanah-tanah penggembalaan, dimana terjadi pengurangan 

vegetasi penutup tanah, perubahan komposisi jenis, pemadatan tanah dan berkurangnya 

infiltrasi tanah yang berakibat terjadinya erosi tanah (Lavelle, 1997). 

 Kehidupan fauna tanah sangat tergantung pada habitatnya, karena keberadaan dan 

kepadatan populasi suatu jenis fauna tanah di suatu daerah sangat ditentukan dan tergantung 

dari faktor lingkungan, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. 

 Keberadaan mesofauna dan makrofauna dalam tanah sangat tergantung pada   

ketersediaan energi dan sumber makanan untuk melangsungkan hidupnya, seperti bahan 

organik dan biomassa hidup yang seluruhnya berkaitan dengan aliran siklus karbon dalam 

tanah. Dengan ketersediaan energi dan hara bagi mesofauna tanah tersebut, maka 

perkembangan dan aktivitas mesofauna dan makrofauna tanah akan berlangsung baik dan 

timbal baliknya akan memberikan dampak positif bagi kesuburan tanah. Dalam sistem tanah, 

interaksi fauna tanah tampaknya sulit dihindarkan, karena biota tanah banyak terlibat dalam 

suatu jaring-jaring makanan dalam tanah. Meskipun sebagai penghasil senyawa senyawa 

organik tanah dalam ekosistem tanah, namun tidak berarti berfungsi sebagai subsistem 

produsen (Arief 2001). 

1.2. Perumusan Masalah 

Permasalahan utama yang perlu dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana keragaman 

dan kelimpahan mesofauna dan makrofauna tanah yang berasosiasi dengan akar tumbuhan 

dalam menjaga kesuburan tanah untuk konservasi mata air  di   Lingsar 

1.3. Tujuan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis   keragaman dan kelimpahan mesofauna 

dan makrofauna tanah yang berasosiasi dengan akar tumbuhan dalam menjaga kesuburan 

tanah untuk konservasi mata air  di   Lingsar 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi dan masukan guna 

memantau perkembangan keanekaragaman mesofauna dan makrofauna tanah yang 

berasosiasi dengan akar tumbuhan dalam menjaga kesuburan tanah untuk konservasi mata air  

di   Lingsar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Karakteristik Vegetasi  

 Biodiversitas di hutan berperan penting dalam menjaga kestabilan dan fungsi 

ekosistem sehingga memberikan berbagai pelayanan ekologi yang bermanfaat bagi 

kesejahteraan manusia. Pada umumnya semakin kompleks biodiversitas suatu lahan maka 

ekosistem semakin stabil (Swift, 2003). Vegetasi sebagai salah satu komponen ekosistem 

hutan berperan dalam menjaga kestabilan ekosistem. Karakteristik vegetasi terkait dengan 

fungsi suatu jenis atau komunitas dalam integritas ekologis pada suatu tempat (Barthlott et 

al.1999). Karakteristik vegetasi tinggi akan meningkatkan layanan ekosistem, salah satunya 

regulasi dan suplai air. Beberapa indikator karakteristik vegetasi diantaranya struktur dan 

komposisi vegetasi, dominansi jenis, diversitas jenis dan derajat endemisme. Struktur dan 

komposisi vegetasi merupakan salah satu aspek penting untuk mengungkapkan bagaimana 

kondisi suatu komunitas tersebut dalam sistem kehidupan, terutama organisasi populasi dan 

interaksinya masing-masing.  

 Struktur suatu vegetasi terdiri dari individu-individu yang membentuk tegakan di 

dalam suatu ruang. Komunitas vegetasi terdiri dari sekelompok tumbuh-tumbuhan yang 

masing-masing individu mempertahankan sifatnya (Muller-Dombois & Ellembeg, 1974). 

Lebih lanjut Kershaw (1973) menyebutkan struktur vegetasi terdiri dari 3 komponen, yaitu: 

(1) struktur vertikal (stratifikasi ke dalam lapisan-lapisan menurut ketinggian), merupakan 

diagram profil yang melukiskan lapisan pohon, tiang, sapihan, semai dan herba penyusun 

vegetasi, (2) struktur horisontal, yang menggambarkan letak dari suatu individu terhadap 

individu lain, (3) jumlah struktur, yang merupakan kelimpahan (abudance) setiap jenis dalam 

suatu komunitas. 

 Penutupan kanopi (plant cover) efektif berperan dalam mengontrol erosi, karena 

kanopi menyerap energi kinetik yang dihasilkan butiran hujan, menutupi sebagian besar tanah 

ketika curah hujan tinggi, mengurangi aliran permukaan dan memelihara porositas 

permukaan tanah (Zhang et al.2005). Penutupan kanopi bisa dijadikan prioritas dalam upaya 

meningkatkan manajemen air, infiltrasi, produksi biomasa dan konservasi tanah. Beberapa 

peneliti menggunakan plant cover sebagai indikator untuk evaluasi status fungsi ekosistem 

dalam proyek restorasi (Maestre et al.2006). Diversitas jenis sebagai indikator karakteristik 
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vegetasi mempunyai dua komponen, yaitu: evenness (bagaimana kelimpahan atau biomassa 

didistribusikan dengan rata di antara jenis dan richness (jumlah jenis dalam unit area) 

(Stirling & Wilsey, 2001).  

 Eveness tinggi dapat meningkatkan resistensi invasi, jumlah dan produktivitas 

organisme below-ground dan dapat mengurangi kecepatan kepunahan tanaman lokal (Wilsey 

& Polley, 2002; Smith et al.2004). Diversitas vegetasi tinggi mengemukakan bahwa tingkat 

stabilitas ekologi tinggi dipengaruhi oleh suatu ekosistem. Kesehatan ekosistem mampu 

memberi petunjuk bahwa semua proses aliran energi dan hubungan organisme secara alami 

sedang berfungsi dengan baik dapat dilihat dalam hutan memerlukan stabilitas ekologi 

(Mayer et al.2006). 

 

2. Peran Vegetasi Dalam Hidrologi Suatu Kawasan. 

 Peran hutan terhadap pengendalian daur air dimulai dari peran tajuk menyimpan air 

intersepsi. Di hutan klimaks intersepsi bisa mencapai angka 25 — 35 % dari hujan tahunan 

yang jatuh dan di hutan pinus bisa mencapai 16-20 % dari hujan tahunan yang jatuh 

(Soedjoko et aI., 1998). Peran ke dua adalah vegetasi mengendalikan air melalui 

evapotranspirasi. Evapotranspirasi punya pengaruh yang penting terhadap besarnya cadangan 

air tanah, terutama untuk kawasan yang berhujan rendah. Peran ketiga adalah mampu 

mengendalikan tingginya lengas tanah hutan. Tanah mempunyai kemampuan untuk 

menyimpan air (lengas tanah), karena memiliki rongga-rongga yang dapat diisi dengan 

udara/cairan atau bersifat porous. Peran ke empat adalah dalam pengendalian aliran air. 

 Vegetasi berinteraksi dengan tanah dalam mempengaruhi hidrologi suatu kawasan, 

sehingga dapat mengatur aliran air hujan hingga menjadi air tanah, yaitu:  

1. Kanopi vegetasi mengintersepsi dan mengevaporasikan kembali air hujan ke atmosfir atau 

mengalirkannya ke permukaan tanah melalui aliran batang (stem flow) dan curahan tajuk 

atau aliran tembus tajuk (throughfall);  

2. Seresah vegetasi akan melindungi tanah dari hempasan langsung air hujan dan dapat 

menambah bahan organik tanah (BOT) sehingga dapat mempertahankan karakteristik 

biofisik tanah;  

3. Akar vegetasi menyediakan saluran untuk aliran air melalui prefrential flow dari zona tak 

jenuh menuju muka air tanah, terutama pada tanah yang mempunyai permeabilitas rendah, 

sehingga terjadi peningkatan recharge air tanah;  
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4. Ekstraksi air tanah pada zona tidak jenuh oleh akar tanaman untuk melakukan transpirasi, 

menurunkan jumlah perkolasi air, yang mencapai zona jenuh (recharge); dan  

5. Ekstraksi air tanah pada zona jenuh sebagai proses discharge evaporasi dari system yang 

bisa menurunkan permukaan piezometric (Maitre et al.,1999). 

 Van Noordwijk et al.(2004) menyebutkan bahwa tutupan pohon. mempengaruhi 

aliran air dalam berbagai tahap, diantaranya intersepsi air hujan, infiltrasi air dan serapan air. 

1. Intersepsi air hujan: Selama kejadian hujan, tajuk pohon dapat mengintersepsi dan 

menyimpan sejumlah air hujan dalam bentuk lapisan tipis air (waterfilm) pada permukaan 

daun dan batang, yang selanjutnya akan mengalami evaporasi sebelum jatuh ke tanah. 

2. Infiltrasi air: Proses infiltrasi tergantung pada berbagai lapisan dalam struktur tanah dan 

pada struktur tanah lapisan atas.  

3. Serapan air: Sepanjang tahun untuk berlangsungnya proses transpirasi pada permukaan 

daun maka tumbuhan menyerap air dari berbagai lapisan tanah. Jumlah air serapan yang 

dapat disimpan oleh tanaman diantara terjadinya hujan akan ditentukan oleh kejadian 

hujan selanjutnya, yang kemudian akan mempengaruhi aliran permukaan dan proses 

infiltrasi. Vegetasi (pohon) berperan dalam proses penyerapan air pada musim kemarau, 

khususnya pada lapisan tanah bawah sehingga mempengaruhi jumlah air tersedia untuk 

'aliran lambat' (slow flow).  

 Perubahan struktur dan penutupan vegetasi, terutama dari vegetasi rendah, seperti 

padang rumput menjadi vegetasi tinggi (hutan) dapat berpengaruh nyata pada recharge air 

tanah dengan perubahan komponen-komponen siklus hidrologi seperti intersepsi, infiltrasi, 

aliran permukaan, transpirasi dan ke dalaman sistem perakaran (Maitre et al.1999). Jumlah 

air yang hilang tergantung pada lama dan intensitas curah hujan, area dan kekasaran 

permukaan tumbuhan atau seresah yang menyimpan atau menyerap air (Larcher, 1983). 

lntensitas hujan tinggi dan waktu hujan yang lama. Faktor yang memberikan hasil lebih besar 

dalam peningkatan laju infiltrasi adalah produksi seresah masing-masing pohon (Arrijani, 

2006). Jenis rasamala (Altingia excelsa) dan gondang (Ficus variegata) merupakan pohon 

dengan nilai infiltrasi tinggi di bawah tajuknya. Hal ini karena produksi seresah kedua pohon 

tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan jenis pohon lainnya. Aliran permukaan yang 

terjadi di bawah tajuk gondang (F. variegata) juga lebih rendah dibandingkan pohon lainnya. 

 Hairiah et al.(2004) menyebutkan tiga hal yang dapat menjelaskan rendahnya 

limpasan pada hutan adalah (a) besarnya intersepsi oleh tajuk vegetasi yang berlapis dan 

rapat, (b) tebalnya seresah sehingga mampu menampung air dalam jumlah besar sebagai 

surface storage dan (c) banyaknya pori makro di permukaan tanah yang mendorong tingginya 



6 

 

laju infiltrasi. Masukan seresah sekitar 8 Mg/ha/th dari hasil pangkasan gamal (Gliricidia 

sepium) dapat meningkatkan porositas 45% menjadi 55%. Vegetasi meningkatkan kecepatan 

perkolasi dengan menciptakan pori tanah dengan akarnya untuk aliran air melalui profil tanah 

yang disebut preferential flow. Aliran ini berpengaruh nyata terhadap kecepatan recharge 

yaitu terjadi peningkatan aliran vertikal dari 2,2-7,2 mm/th menjadi 50-100 mm/th (Johnston, 

1987,Maitre, 1999).  

 Hairiah et al.(2000) menyatakan akar pepohonan berperan dalam memperbaiki 

struktur dan porositas tanah, akar pohon yang telah mati akan meninggalkan pori-pori. Pori 

tersebut dapat meningkatkan infiltrasi air. Perkembangan perakaran yang menyebar ke dalam 

lapisan tanah, baik secara vertikal maupun horisontal berdampak terhadap peningkatan makro 

porositas tanah. Hal ini ditunjukkan dengan lebih tingginya biomassa akar di hutan Sumber 

Jaya, Lampung dibandingkan dengan biomassa akar di kebun kopi monokultur (Suprayogo et 

al.2004).  

3. Pentingnya Pemilihan Jenis Vegetasi untuk Penghijauan  

 Penghijauan kawasan resapan di sekitar mata air dapat dijadikan upaya konservasi 

mata air topografi. Penghijauan dengan beraneka ragam jenis pohon dan tumbuhan dilakukan 

untuk pemulihan tanah kritis. Teknik penanaman dengan mencontoh fenomena alam (hutan 

alami) sehingga serasi dan selaras dengan hukum alam (Manan, 1992). Dalam melakukan 

penghijauan perlu dipahami bahwa hutan merupakan suatu ekosistem kompleks yang tidak 

hanya tersusun oleh pohon-pohon, namun juga tersusun oleh tanah dan berbagai komponen 

lain penyusun ekosisitem hutan. Penutupan hutan alami yang baik menyediakan aliran air 

sungai yang baik. Hal ini karena tanah dibawah hutan alami seperti sebuah "spons", yang 

menyerap air pada musim hujan dan melepaskannya secara perlahan untuk mensuplai aliran 

sungai pada musim kering. Hutan juga menawarkan perlindungan tanahnya melalui tutupan 

hutan lapisan kanopinya, sehingga dapat mengurangi erosi dan muatan sedimen sungai.  

 Pemilihan jenis vegetasi yang tepat untuk penghijauan merupakan hal yang penting 

dilakukan. Komposisi dan luas penutupan kanopi vegetasi sangat menetukan jumlah air yang 

mencapai tanah dan juga mempengaruhi infiltrasi, perkolasi dan drainase dalam, serta 

kapasitas penyimpanan air di dalam profil tanah. Pengaruh vegetasi dapat bersifat positif dan 

negative, dimana vegetasi dapat mengintersepsi air hujan dan mentraspirasikan air yang 

diperoleh dari zona perakaran, akan tetapi vegetasi dapat juga membantu infiltrasi dengan 

memperbaiki kondisi tanah. Selain itu, system perakaran tumbuhan dapat meningkatkan 

kecepatan perkolasi dengan membentuk makro pori tanah (Maitre et al.1999).  
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 Penghijauan dengan penanaman jenis vegetasi evergreen cepat tumbuh, biasanya 

mengurangi jumlah air yang tersedia di suatu kawasan, terutama jika jenis yang ditanam 

mempunyai kebutuhan kelembaban tinggi di musim kemarau. Hal ini karena pada umumnya 

vegetasi pohon lebih banyak menggunakan air dari pada jenis-jenis vegetasi pendek karena 

tingginya nilai evapotranspirasi. Bruinzeel (2004) menyatakan bahwa hutan hasil buatan 

manusia bukan merupakan penutupan tanah terbaik untuk meningkatkan hasil air di hulu 

sungai. 

 Penanaman jenis tanaman eksotik cepat tumbuh untuk penghijauan dapat 

menimbulkan ancaman bagi keseimbangan ekosistem. Di Indonesia banyak tanaman eksotik 

digunakan sebagai tanaman yang digalakkan untuk penghijauan monokultur. Pada observasi 

tingkat ekosistem, hutan monokultur seringkali tidak menguntungkan kelestarian alam. 

Tegakan jati (Tectona grandis) sangat rawan kebakaran pada musim kemarau (Hamilton & 

King, 1983). Dalam pelaksanaan penghijauan tidak hanya melihat jenis pohon yang 

ditanam, tetapi perlu memperhatikan keanekaragaman dan kerapatan vegetasi yang pada 

akhirnya menghasilkan tajuk yang rapat dan berlapis (multistrata) dan seresah yang tebal dan 

menutup seluruh permukaan tanah. Kondisi permukaan tanah yang sedemikian mendorong 

perbaikan sifat fisik tanah khusunya lapisan atas (epipedon), melalui pengkayaan bahan 

organik, peningkatan aktivitas biologi tanah (akar dan makrofauna). 

 Penghijauan di daerah tropis menawarkan kesempatan untuk restorasi layanan 

ekosistem, konservasi keanekaragaman hayati, produksi kayu dan penyerapan karbon. 

Tingkat potensial penggunaan air yang tinggi terkait dengan penghijauan, bagaimanapun 

akan membutuhkan keseimbangan diantara produksi kayu atau fiksasi karbon dan 

penggunaan sumber daya air.  

 Penghijauan suatu kawasan menyebabkan perubahan dalam ekosistem yang 

dihasilkan, baik berupa penyerapan karbon, kualitas air dan erosi. Penghijauan di daerah 

resapan dapat mengurangi aliran permukaan (Zang et al.2001) dan pengisian air tanah 

(Benyon et al.2006) sehingga menurunkan jumlah air yang tersedia. Selain itu penghijauan 

biasanya dapat memperbaiki nilai keanekaragaman hayati (Brockerhoff, 2008). Penghijauan 

memiliki lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati jika terdiri 

dari jenis-jenis lokal (Salt et al.2004).  

4. Karakteristik Biofisik Tanah 

 Proses infiltrasi tergantung pada karakteristik biofisik permukaan tanah, diantaranya 

kegiatan biologi dan unsur organik, jenis dan ke dalaman seresah, tekstur dan struktur tanah, 

kelembaban awal (Asdak, 2004). Tanah hutan mempunyai laju infiltrasi permukaan yang 
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tinggi dan pori makro yang relatif banyak, sejalan dengan tingginya aktivitas biologi tanah 

dan turn over perakaran. Kondisi ini mendukung air hujan yang jatuh dapat mengalir ke 

dalam lapisan tanah yang lebih dalam dan juga mengalir secara lateral (Susswein et al.2001).  

Seresah dan aktivitas biologi dalam tanah akan mempengaruhi sifat fisik tanah, yaitu 

struktur, kemantapan agregat dan pori makro tanah. 

 Seresah yang dihasilkan vegetasi dapat meningkatkan infiltrasi air karena seresah ini 

dapat meningkatkan kandungan bahan organik tanah (BOT). BOT dapat menambah 

kemampuan masuknya air selama hujan dan menjamin meningkatnya simpanan air tanah. 

Setiap BOT sebesar 1% dapat menambah simpanan air tanah sebesar 16.000 galIon/ foot 

cubic. BOT meningkatkan infiltrasi air karena BOT ini dapat memperbaiki struktur tanah, 

yaitu terjadi peningkatan pori makro tanah (Carrow & Waltz, 1985). Hasil penelitian ini 

diperkuat dengan hasil penelitian di Sumberjaya, Lampung Barat, yang menyebutkan bahwa 

hutan memiliki infiltrasi lebih tinggi sebesar 5,1 mm/menit dibandingkan dengan agroforestri 

kopi dan kopi monokultur (1,01 mm/menit) (Hairiah et al.2004). Tingginya infiltrasi tersebut 

berkorelasi kuat dengan peningkatan jumlah pori makro tanah (R2= 0,7097). Sedangkan 

peningkatan pori makro tanah berkaitan dengan tingginya ketebalan seresah hutan. Dari hasil 

penelitian tersebut diketahui alih guna lahan hutan menjadi sistem kopi campuran 

(agroforestri) menurunkan ketebalan lapisan seresah pada permukaan tanah sekitar 40 % 

hingga 60 % (Hairiah et al.2006). 

  Potensi lapisan tanah bawah dalam meresapkan air ditentukan oleh kapasitas 

perkolasi. Sifat tanah yang sangat menentukan kapasitas perkolasi adalah nilai permeabilitas 

tanah. Permeabilitas merupakan kemampuan gerakan air tanah melalui akuifer karena 

pengaruh perbedaan tekanan hidrolika atau volume air yang bergerak melalui penampang 

tanah per satuan waktu (Walton, 1970). Besarnya nilai permeabilitas tanah ditentukan oleh 

ukuran material penyusun tanah (tekstur dan struktur) serta konduktivitas hidrolik tanah. 

Tanah pasir memiliki konduktivitas hidrolik lebih tinggi dibanding tanah liat (Landon,1984). 

  Perkolasi tidak berjalan efektif di lapisan tanah yang masih kering. Pada tanah kering 

air tidak dapat bergerak akibat tertahan oleh rendahnya tenaga potensial dan dihambat oleh 

sempitnya pori dan film air. Custovic & Hakl (2003) menyebutkan bahwa perbedaan tingkat 

perkolasi tanah liat tergantung pada kondisi kelembaban tanahnya. Pada kondisi jenuh terjadi 

perkolasi sebesar 82,4%, setengah jenuh sebesar 70,3% dan tidak jenuh sebesar 64,3%. 

5. Fauna Tanah 

 Biota merupakan bagian lain dari mayoritas heterotropis dalam sistem tanah yang 

bertahan dalam elaborasi jaringan makanan yang terdiri atas berbagai tingkatan tropik. 
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Kesuburan dan produktivitas tanah dapat dipelihara atau diperbaiki dengan memanfaatkan 

tanaman penutup tanah, seperti yang disarankan oleh para ahli terhadap fungsi aktivitas 

organisme tanah. Sebagian besar hasil yang bermanfaat dari pohon dan semak belukar adalah 

hasil karakteristik fauna tanah (Hauser 1993 dalam Arief 2001).   

 Fauna tanah diketahui menjadi faktor utama pada zat-zat makanan dan 

mencampurkan sisa-sisa tumbuhan dengan tanah (Tina 1992 dalam Arief 2001).  Pengelolaan 

kesuburan tanah disarankan agar dilaksanakan secara biologi untuk mempertahankan 

produktivitas tanah dengan mempertahankan dan meningkatkan keragaman biota tanah (Arief 

2001). 

 Menurut Hole (1981) dalam Purwowidodo (1998), binatang tanah dibagi menjadi 

kelompok binatang tanah endopedonik dan binatang tanah eksopedonik. Kelompok binatang 

tanah endopedonik adalah kelompok binatang yang hunian pokoknya di dalam tubuh tanah, 

terutama binatang-binatang invertebrata, yang menyusun 90% biomassa binatang dalam 

tanah. Berdasarkan hubungan filogenetiknya dengan binatang lain, kelompok binatang tanah 

endopedonik mencakup beberapa jenis binatang dari filum-filum Arthropoda, Annelida, 

Mollusca, Aschelminthes, Platyhelminthes, Myxomycetes, Cillophora, Rhizopoda, dan 

Mastigophora, sedangkan kelompok binatang tanah eksopedonik adalah kelompok binatang 

yang hidupnya di luar tubuh tanah, mencakup beberapa jenis binatang dari filum Chordata. 

Biota tanah adalah komponen jasad hidup yang menjadikan tubuh tanah sebagai ruang untuk 

menjalankan sebagian atau seluruh kegiatan ekofisiologisnya (Lutz dan Chandler 1965). 

Biota tanah dibagi menjadi 3 golongan, yaitu: 

1) Golongan tumbuhan yang terdiri dari: 

a. Tumbuh-tumbuhan tingkat tinggi, yang berwujud akar-akar pohon, semak, atau rumput. 

b. Tumbuh-tumbuhan tingkat rendah, yaitu anggota dari kelompok bakteri, cendawan, dan 

ganggang. 

2) Golongan asosiasi yang terdiri dari: 

a. Bintil akar, yaitu tubuh pada akar tumbuhan tingkat tinggi hasil simbiosis dengan bakteri. 

b. Mikoriza, yaitu tubuh akar pada akar tumbuhan tingkat tinggi hasil simbiosis dengan 

cendawan. 

c. Tumor/kanker/kutil/bubul akar, yaitu tubuh pada akar tumbuhan tingkat tinggi hasil infeksi 

oleh nematode. 

3) Golongan binatang yang terdiri dari masyarakat binatang yang melangsungkan kegiatan 

ekologisnya di dalam tubuh tanah untuk sebagian daur hidupnya (geofil) atau seluruh daur 

hidupnya (geobion). 
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 Fauna tanah dari golongan binatang ini sangat beraneka ragam sehingga diperlukan 

klasifikasi terhadap keberadaannya dalam tanah. Berdasarkan panjang tubuhnya, mikrofauna 

mempunyai panjang tubuh 0,02 - 0,17 mm; mesofauna 0,18 - 10,4 mm; dan makrofauna > 

10,4 mm. Sedangkan berdasarkan ketebalan tubuhnya, maka mikrofauna mempunyai 

ketebalan tubuh 100 μm, mesofauna 100 μm - 2 mm, dan makrofauna 2 - 20 mm (Coleman 

dan Crossley 1996). 

 Wood (1989) mengklasifikasikan fauna tanah berdasarkan ukuran tubuh, 

antara lain: 

a. Mikrofauna tanah berukuran tubuh < 100 μm, seperti protozoa dan nematoda. 

b. Mesofauna tanah berukuran tubuh 100 μm – 2 mm, seperti Collembola, Acari, 

Enchytraids, dan Termites. 

c. Makrofauna tanah berukuran tubuh 2 – 20 mm, seperti Milipedes, Isopoda, Insecta, 

Molusca, dan Cacing tanah. 

 Keberadaan mesofauna tanah sangat bergantung pada ketersediaan energi dan sumber 

makanan untuk melangsungkan hidupnya, seperti bahan organik dan biomassa hidup yang 

semuanya berkaitan dengan aliran siklus karbon dalam tanah. Dengan ketersediaan energi 

dan hara bagi mesofauna tanah tersebut, maka perkembangan dan aktivitas mesofauna tanah 

akan berlangsung baik dan timbal baliknya akan memberikan dampak positif bagi kesuburan 

tanah. Meskipun sebagai penghasil senyawa-senyawa organik tanah dalam ekosistem tanah, 

namun tidak berarti berfungsi sebagai subsistem produsen. Tetapi, peranan ini merupakan 

nilai tambah dari mesofauna sebagai sub-sistem konsumen dan sub-sistem dekomposisi. 

 Sebagai sub-sistem dekomposisi, mesofauna tanah sebagai organisme perombak awal 

bahan makanan, serasah, dan bahan organik lainnya (seperti kayu dan akar), mengkonsumsi 

bahan-bahan tersebut dengan cara melumatkan dan mengunyah bahan-bahan tersebut. 

Mesofauna akan melumat bahan dan mencampurkan dengan sisa-sisa bahan organik lainnya, 

sehingga menjadi fragmen berukuran kecil yang siap untuk didekomposisi oleh mikroba 

tanah (Handayanto 1996). 

 Makrofauna tanah mempunyai peranan penting dalam dekomposisi bahan organik 

tanah dalam penyediaan unsur hara. Makrofauna tanah akan meremah remah substansi nabati 

yang mati, kemudian bahan tersebut dikeluarkan dalam bentuk kotoran. Butiran kotoran 

tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk kotoran pula, sebab kotoran organisme perombak ini 

juga akan ditumbuhi bakteri. Bahan-bahan ini akan dirombak oleh mikroorganisme, terutama 

bakteri, untuk diuraikan lebih lanjut dengan bantuan enzim spesifik sehingga terjadi proses 

mineralisasi (Arief 2001). 
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 Secara umum, keberadaan keanekaragaman hewan tanah pada tanah yang tidak 

terganggu seperti padang rumput, karena siklus hara berlangsung secara kontinu. Terdapat 

adanya suatu peningkatan nyata pada siklus hara, terutama nitrogen pada lahan-lahan yang 

ditambahkan mesofauna tanah sebesar 20 - 50 % (Coleman dan Crossley 1996). 

 Makrofauna tanah yang disebut saprofagus diantaranya adalah cacing tanah, termite, 

semut, dan millipede atau kaki seribu. Makrofauna ini tidak mempunyai peran melapuk 

bahan organik untuk dirinya sendiri saja, tetapi juga melapuk untuk merangsang serangan 

mikrobia hasil remahan makroorganisme tersebut. 

 Kondisi tanah asam yang miskin hara dengan ciri bahan organik yang berserabut akan 

didominasi oleh termite kecil, cacing enchytracid, dan collembolan yang berasosiasi dengan 

cendawan. Pada kondisi agak netral dengan bahan organik yang masak dan unsur hara tinggi, 

akan dijumpai organisme tanah golongan invertebrata dan kaki seribu yang berasosiasi 

dengan bakteri. Sedangkan pada tanah dengan pH netral, yang mendominasi adalah cacing 

(Handayanto 1996). 

 Arachnida pada umumnya sering dijumpai di lokasi terbuka. Padang rumput kaya 

akan laba-laba. Laba-laba pada umumnya predator bagi binatang kecil lainnya termasuk 

serangga (Wallwork 1970 dalam Latifah 2002).  

 Coleoptera (kumbang) merupakan binatang tanah yang tinggal di dalam ataupun di 

atas tanah dalam bentuk dewasa maupun larva (Kevan 1962; Raw 1967; dalam Latifah 2002). 

 Semut adalah bagian dari filum Arthropoda, kelas Insecta, dan Ordo Hymenoptera. 

Mereka adalah anggota family Formicidae yang terdiri atas 10.000 spesies. Semut tersebar 

luas di seluruh dunia. Sebagian besar semut hidup di dalam hutan subtropik dan tropis, 

bahkan di gurun-gurun (Hariyanti et.al. 2007). 

 Kehadiran, keberadaan, dan kegiatan biologis binatang-binatang tanah itu 

menyebabkan perubahan-perubahan fabrik tanah (perubahan ukuran, bentuk, dan susunan 

komponen padatan tanah) dan perubahan susunan tanah. Pengaruh-pengaruh binatang tanah 

yang terkait dengan manipulasi bahan-bahan tanah dan pengaturan proses-proses di dalam 

tanah, antara lain terdiri dari (Purwowidodo 1998): 

a. Pembentukan gumuk-gumuk (tumpukan tanah) 

b. Pencampuran bahan-bahan tanah 

c. Produksi bahan-bahan khusus, 

d. Pengendalian erosi, 

e. Pembuatan rongga dan lorong, 

f. Pembentukan dan penghancuran agregat/ped, 
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g. Pergerakan air dan udara, serasah tumbuhan, bangkai binatang, biota tanah, dan daur hara. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di hutan sekitar mata air di Lingsar  Lombok Barat.  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus- Desember  2016. 

3.2. Alat dan Bahan 

3.2.1. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian antara lain: 

a)Meteran (5 meter), 1.  buah. b) Bak plastik (30 x 30 cm), 6 buah 

c) Termometer wet and dry, 1 buah. d) Kantung plastik transparan (kapasitas 1 kg), 100 

lembar. e) Kertas label (25 x 25 mm), 1 set.  f) Centrifuge tube, 15 tabung 

g. Timbangan (kapasitas 2 kg), 1 buah.  h). Pinset, 1 buah 

i. Indikator pH (MERCK 1,0 – 14,0), 1 set.   j). Cangkul, 1 buah 

k. Tali raffia, 3 gulung kecil.   l). Gelas ukur, 1 buah 

m. Sarung tangan plastik, 1 pasang. n). GPS Garmin (tipe: GPSMap 60CS4), 1 buah 

o. Kamera digital, 1 buah.  p). Kaca pembesar (6 x 75 mm), 1 buah 

q. Alat tulis dan kalkulator. r) Haga meter.   s) Tabung dobel silinder. t) Linggis 

 

3.2.2. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian antara lain: 

a. Air suling (H2O) 

b. Alkohol 70% 

3.3. Jenis Data 

Data-data yang diambil dan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer: data yang diperoleh langsung dari lapangan, berupa nama jenis fauna tanah 

(mesofauna dan makrofauna) beserta jumlah jenisnya. 

b. Data Sekunder: data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi literatur, berupa 

kondisi umum lokasi penelitian, data iklim, curah hujan, suhu, dan kelembaban relatif 

lokasi penelitian. 

3.4. Metode Pengambilan Data 

3.4.1. Prosedur pengambilan fauna tanah di lapangan: 
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a. Membuat 15 petak pengamatan di hutan sekitar mata air Sarasuta, dengan ukuran petak 1 

m x 1 m yang ditempatkan secara acak. Hal ini sangat diperlukan agar data yang didapat 

lebih akurat dan bisa mewakili areal hutan tersebut. pengambilan data jenis dan jumlah 

fauna tanah, serta untuk analisis sifat fisik dan kimia tanah. 

b. Mengeruk secara cepat seluruh tanah dengan menggunakan cangkul pada kedalaman 0 - 10 

cm dan menempatkannya pada bak plastik. 

c. Menggoyang-goyangkan bak plastik dan menangkap fauna tanah yang terdapat pada tanah 

di bak plastik tersebut dan memasukkannya ke dalam kantung plastik transparan. 

d. Mengidentifikasi jenis (pada kategori famili) dan populasi fauna tanah yang tertangkap. 

e. Menetapkan indeks kekayaan jenis Margalef (Dmg), indeks keanekaragaman jenis (H’). 

 Penelitian biofisik ini akan  mengidentifikasi karakteristik tanah, vegetasi  di daerah 

resapan mata air dengan pengambilan sampel 3 kali ulangan (db=12) (Nasir, 2003),  

* Kondisi Geografi Lokasi 

Penelitian         
Gambar 3.1. Peta Administrasi Kecamatan    Lingsar 

 

1) Mengidentifikasi karakteristik tanah, vegetasi dan iklim di daerah 

    resapan mata air di    Lingsar. 

Pada prinsipnya suatu pohon terdiri atas daun, tajuk yang membentuk kanopi, cabang, 

batang dan akar. Kanopi dapat menyerap energi kinetik butiran hujan yang jatuh langsung 
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ke permukaan tanah sehingga dapat mengurangi erosi dan memelihara porositas tanah. Air 

dialirkan kebawah melalui cabang, batang dan akar yang selanjutnya masuk ke dalam 

tanah untuk mengisi akuifer-akuifer yang kosong. Selanjutnya serasah akan melindungi 

tanah dari hempasan langsung air hujan dan dapat menambah bahan organik tanah (BOT ) 

sehingga dapat menjaga karakteristik biofisik tanah. Sesuai dengan uraian diatas dan 

situasi di lokasi penelitian,pengambilan data dilakukan di tiga (3) tempat yaitu : 

a) Daerah yang mata airnya banyak merupakan hutan dengan pohon/kayu 

    yang besar dengan kanopi yang luas dan serasah yang cukup tebal. 

    b) Daerah dengan mata air sedang yang letaknya di daerah  perkebunan/ 

        agroforestri  

c) Daerah dengan mata air kurang (jumlah dan debitnya kecil) bahkan pada 

    musim kemarau airnya kering, terletak di daerah yang dikonversi menjadi  

    sawah dan kolam. 

Pada sub topik ini akan diteliti : 

             Karakteristik Biofisik di lokasi resepan mata air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 :  Bagan identifikasi karekteristik biofisisk tanah, vegetasi dan  

                     hidrologi  
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Untuk mengetahui karakteristik biofisik tanah di lokasi resapan mata air dilakukan 

beberapa tahapan:  

• Penentuan Titik Pengambilan contoh tanah : 

Penentuan titik pengambilan contoh tanah dilakukan secara acak sederhana, 

sehingga diperoleh masing-masing 3 titik di 3 lokasi mata air, yakni : 3 titik 

pengembilan sampel tanah di lokasi mata air Sarasuta-Sarasuake, 3 titik pengambilan 

sampel tanah di lokasi mata air Pure    Lingsar I dan 3 titik pengambilan sampel tanah di 

Pure    Lingsar II. 

• Pengambilan dan penyiapan contoh tanah : 

  Pengambilan contoh tanah pada daerah resapan mata air. Terlebih dahulu 

dilakukan pembuatan profil tanah untuk mengetahui batas lapisan-lapisan tanah. 

Contoh tanah utuh (undisturbed soil sample) digunakan untuk penentuan analisis sifat 

fisik tanah, kadar lengas, kemantapan agregat, tekstur, berat volume (BV), berat jenis, 

(BJ), porositas, permeabilitas dan C-organik tanah. 

Pengambilan contoh tanah utuh dilakukan dengan menggunakan metode ring 

sample, contoh tanah yang diambil adalah contoh tanah pada lapaisan atas (top soil) 

pada ke dalaman 0-20 cm, contoh tanah tak terusik dibungkus dengan kantong plastik 

dan diberi label, dimasukkan ke dalam kotak yang dilapisi busa agar tidak rusak 

dalam proses pengangkutan ke laboratorium.  

• Persiapan dan analisis contoh tanah di laboratorium : 

Contoh tanah utuh dipergunakan secara langsung untuk keperluan analisis langsung  

sifat fisik tanah yaitu, kadar lengas, kemantapan agregat, berat volume (BV), 

porositas, permeabilitas dan Contoh tanah tidak utuh dipergunakan untuk keperluan 

analisis sifat fisik tanah yaitu,  kadar lengas, tekstur, berat jenis (BJ) dan C-organik 

tanah. 

 

Karakteristik Vegetasi. 

Karakterisasi vegetasi dilakukan pada tiap sistem penggunaan lahan (SPL) yang 

berpotensi sebagai daerah resapan air. Pengambilan data vegetasi  dilakukan untuk empat 

kategori pertumbuhan vegetasi  yaitu pohon, tiang, pancang, dan semai (Fachrul, 2006). 

Petak contoh ditentukan berukuran 20 m x 20 m digunakan untuk pengambilan data tingkat 

pohon ( diameter lebih dari 20 cm), kemudian pada petak tersebut dibuat subpetak berukuran 

10 m x 10 m untuk pengambilan data tingkat tiang (diameter 10 - 20 cm), dan di dalam petak 
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10 x 10 m tersebut dibuat petak 5 x 5 m untuk pengambilan data tingkat pancang (diameter 

pohon < 10 cm, tinggi > 1,5 m), dan di dalam petak 5 x 5 meter tersebut dibuat petak  2 m x 2 

m untuk pengambilan data tingkat semai (seeding) untuk tinggi tumbuhan < 1,5 m dan 

tumbuhan bawah (herba/penutup tanah).  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3: Desain petak contoh untuk pengambilan data vegetasi 

 

Petak pengamatan ditempatkan dengan cara random pada bagian hulu  dari sumber 

mata air yang diduga berpontesi sebagai daerah resapan air. Jumlah petak pengamatan yang 

dibuat masing-masing sebanyak 3 petak tiap lokasi sehingga keseluruhan terdapat 9 petak 

contoh. Alat dan bahan yang digunakan antara lain hagameter, pita meter 100 m dan 2 m, tali 

rafia, kuadrat 2 x 2 m, patok kayu, kamera, alat tulis, kamera, dan perlengkapan herbarium.  

 Beberapa indikator atau karakteristik vegetasi yang diukur di lokasi penelitian antara 

lain komposisi jenis, nilai penting, penstratifikasi, tutupan kanopi, basal area, kerapatan dan 

indeks diversitas.   

 

Analisis Fauna Tanah 

1. Indeks Kekayaan Jenis Margalef 

 Nilai kekayaan jenis Margalef digunakan untuk mengetahui keanekaragaman jenis 

berdasarkan jumlah jenis pada suatu ekosistem (Magurran 1988 dalam Angreini 2002).            

                                                        S-1 

                                     DMg = ----------------- 

                                                      Ln N 

Keterangan: 

DMg = indeks kekayaan jenis Margalef 

S = banyaknya jenis fauna tanah yang tertangkap 

A 

C 

B 

                  C                      

D 
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N = populasi seluruh jenis fauna tanah yang tertangkap 

 

2. Indeks Keanekaragaman Jenis 

Keanekaragaman jenis ditentukan dengan menggunakan rumus 

Shannon Index of General Diversity (Misra, 1980), sebagai berikut: 

H’ = -Σ ( ln ) 

Keterangan: 

H’ = Indeks keanekaragaman jenis 

ni = INP jenis ke-i 

N = total INP 

Nilai H’ berkisar antara 1,5 – 3,5. Nilai H’ < 1,5 menunjukkan 

keanekaragaman yang rendah. Nilai 1,5 < H’ < 3,5 menunjukkan 

keanekaragaman sedang. Nilai H’ > 3,5 menunjukkan keanekaragaman 

yang tinggi (Magurran 1988 dalam Angreini 2002). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.2. Karakteristik Tanah, Vegetasi dan Iklim di Daerah   Resapan Ketiga Mata  

       Air di    Lingsar. 

 

4.2.1.  Karekteristik Tanah di Lokasi Penelitian           

Ordo tanah pada ketiga lokasi mata air (mata air Sarasute-Sarasuake, Pure    Lingsar I 

dan Pure    Lingsar II) secara garis besar dapat diidentifikasi sebagai tanah Inseptisol. Ordo 

tanah tersebut tergolong tanah-tanah yang masih muda dengan horizon yang baru 

berkembang tetapi belum sempurna Gambar 4.1. 

 

Profil Tanah di lokasi penelitian 

- Inseptisol merupakan tanah yang dapat 
memiliki epipedon okhrik dan horizon 
albik seperti pada tanah entisol.  

- Tanah ini mempunyai lapisan bagian 
atas yang tebal sampai sangat tebal, 
yaitu dari 130 cm sampai 5 meter bahkan 
lebih.  

- Sedangkan batas antara lapisan tidak 
begitu jelas. Warna dari tanah latosol 
adalah merah, coklat sampai kekuning-
kuningan.  

- Kandungan bahan organiknya berkisar 
antara 3-9 % tapi biasanya sekitar 5% 
saja.  

- Reaksi tanah berkisar antara,   pH 4,5 - 
6,5 yaitu dari asam sampai agak asam.  

- Tekstur seluruh solum tanah ini 
umumnya adalah liat, sedangkan 
strukturnya remah dengan konsistensi 
 adalah gembur. Dari warna bisa dilihat 
unsur haranya, semakin merah biasanya 
semakin miskin. 

Gambar 4.1. Profil tanah pada lokasi mata air Sarasuake (Lingsar) 

 

Pada lapisan tersebut secara visual tampak warna tanahnnya lebih kelam dari pada 

lapisan di bawahnya. Hal ini mengindikasikan status bahan organik yang  relatif lebih tinggi 
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pada lapisan-lapisan yang lebih atas. Pengkayaan bahan organik tanah, residu tanaman, 

dan tegakan vegetasi yang dipertahankan secara permanen menjadi penting untuk melihat 

terutama ketika ingin melihat pengaruh vegetasi terhadap parameter hidrologis berikutnya. 

 sedangkan Tabel 4.1. menujukkan karakteristik fisika tanah Inseptisol di ketiga lokasi 

mata air dan  Tabel 5.3. Lanjutan data fisika tanah di lokasi penelitian dapat dikemukakan, 

bahwa tanah bertekstur lempung berpasir (sandy loam) dengan kadar pasir mencapai lebih 

dari 24%. Fraksi pasir memiliki peran penting dalam penentuan tata air dalam tanah 

(hidrologi), seperti: laju infiltrasi (parameter yang menunjukkan kemudahan air memasuki 

permukaan tanah, perkolasi (pergerakan vertikal air dalam tanah), dan kemampuan tanah 

memegang air (water holding capacity). Ketiga parameter tersebut di lokasi mata air 

Sarasute-Sarasuake terpelihara secara baik oleh keberadaan bahan organik tanah yang 

nisbi tinggi (Gambar 5.4) terutama pada tanah lapisan atas (top soil, 0-20 cm), termasuk 

keberadaan seresah (sisa residu tanaman berupa daun-daun kering) yang mengonggok di 

atas permukaan tanah, lain halnya di lokasi mata air Pure    Lingsar I, tingkat kandungan 

bahan organiknya berkisar 2.58% dimana kemampuan tanah dalam memegang dan 

meloloskan air agak terhambat sehingga meningkatkan aliran permukaan (run off). 

Sedangkan di lokasi mata air Pure    Lingsar II dimana tingkat kandungan bahan organiknya 

yang paling rendah dibandingkan dengan lokasi mata air yang lain, yakni 1.85 %. kondisi ini 

diakibatkan oleh terjadinya alih fungsi lahan yang sebelumnya banyak terdapat vegetasi 

tegakan (berbagai jenis pohon) berubah menjadi kebun pisang, areal persawahan dan 

kolam-kolam (budidaya ikan air tawar). 
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Gambar 4.2. Peta Jenis Tanah Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat 

Pengkayaan bahan organik yang berasal dari residu tanaman merupakan salah satu 

keutamaan dari mempertahankan adanya vegetasi penutup lahan. Bahan organik memiliki 

peran penting terhadap ketiga gatra kesuburan tanah; kesuburan fisik, kimia dan biologi 

tanah. Gambar 5.4. menunjukkan variasi kadar bahan organik tanah pada ketiga tipe 

penutupan lahan, yaitu lahan yang mengalami konversi ke lahan pertanian, tipe agroforestri 

mono kultur (pohon manggis) oleh masyarakat, dan tipe semi hutan alami. 

Pada ketiga tipe lokasi mata air tersebut terbukti, bahwa tipe penutupan lahan semi 

hutan alamiah menghasilkan kadar bahan organik paling tinggi (3.15 %), diikuti agroforestry 

mono kultur dengan tanaman manggis (2.02 %) dan lahan konversi (1.85 %). Konsekwensi 

posistif dari keberadaan bahan organik, baik yang telah tercampur di dalam tanah, maupun 

yang teronggok berupa seresah di permukaan tanah tercermin pada tata air (pergerakan air) 

pada sistem lahan; seperti laju infiltrasi, perkolasi, rembesan dan jumlah air yang terpegang 

di dalam tanah.  
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Gambar 4.3. Kadar bahan organik di lokasi Sumber Mata Air 

Pengkayaan bahan organik yang berasal dari residu tanaman merupakan salah satu 

keutamaan dari mempertahankan adanya vegetasi penutup lahan. Bahan organik memiliki 

peran penting terhadap ketiga gatra kesuburan tanah; kesuburan fisik, kimia dan biologi 

tanah. Gambar 5.4 menunjukkan variasi kadar bahan organik tanah pada ketiga lokasi mata 

air, yaitu lahan yang didominasi oleh vegetasi tegakan yang beragam pada lokasi mata air 

Sarasute-Sarasuake dapat mengasilkan bahan organik yang tinggi dibandingkan pada 

lokasi mata air Pure Lingsar I dan Pure Lungsar II yang hanya didomonasi oleh satu jenis 

vegetasi tegakan, disampingitu juga perubahan penggunaan lahan yang sebelumnya 

merupakan daerah resapan berupa agrofrestri menjadi lahan pertanian serta intervensi dari 

penduduk yang tinggal di sekitar mata air sangat berpengaruh signifikan terhadap 

keberadaan kuantitas maupun kualitas mata air di lokasi tersebut. 

Rata-rata ketebalan seresah pada lokasi pengamatan, adalah 1.7 cm, yang 

diantaranya telah ditumbuhi tanaman perdu dan rerumputan. Seresah dan rerumputan di 

bawah kanopi pada lokasi mata air Sarasute-Sarasuake, merupakan formasi pelindung 

alamiah yang paling ideal untuk melindungi permukaan tanah dari pengaruh energi kinetik 

air hujan, aliran permukaan dan erosi, distribusi vertikal bahan organik mencapai lapisan 0-

20 cm. 

Hal ini terlihat pada ketiga tipe lokasi mata air tersebut, bahwa tipe penutupan lahan 
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semi hutan alami yaitu pada lokasi mata air Sarasute-Sarasuake menghasilkan kadar bahan 

organik paling tinggi (3.15 %), diikuti agroforestry mono kultur dengan tanaman manggis 

pada lokasi mata air Pure Lingasar I (2.02 %) dan lahan konversi pertanian pada lokasi mata 

air Pure Lingsar II (1.85 %). Gambar 5.4 yang menunjukkan keberadaan bahan organik 

pada lokasi mata air Sarasute-Sarasuake dapat menunjukkan konsekwensi posistif dari 

keberadaan bahan organik tersebut, baik yang telah tercampur di dalam tanah, maupun 

yang teronggok berupa seresah di permukaan tanah tercermin pada tata air (pergerakan air) 

pada sistem lahan; seperti laju infiltrasi, perkolasi, rembesan dan jumlah air yang terpegang 

di dalam tanah. Berbeda halnya dengan lokasi mata air Pure Lingsar I dan Pure Lingsar II 

dimana kadar bahan organiknya rendah sehingga berpengaruh terhadap penurunan kualitas 

beberapa sifat fisik tanah di lokasi mata air, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap 

keberlangsungan mata air yang merupakan tumpuan hidup masyarakat Desa Lingsar. 

Tabel 5.2 menunjukkan, bahwa rata-rata berat volume tanah (BV)   tanah pada lokasi 

mata air Sarasute-Sarasuake adalah 1.11-1.15  g/cm3, mengarah pada ciri tanah organik 

dengan BV ± 1 g/cm3. Berat jenis tanah (BJ) pada ketiga lokasi mata air relatif sama, yaitu 

2.08 g/cm3 dan 2.22 g/cm3, keduanya termasuk pada kisaran BJ tanah-tanah mineral secara 

umum. BV yang relatif rendah pada lokasi mata air Sarasute-Sarasuake inilah yang 

menyebabkan kapasitas infiltrasi tanah sedemikian tinggi, sehingga tidak terjadi aliran 

permukaan (run off) pada setiap kejadiah hujan.  

Tabel 4.1.Data Karakteristik Fisika Tanah di Lokasi Penelitian 

No Lokasi Mata Air 
Kadar 

Lengas (%) 
BV 

(g/cm3) 
BJ 

(g/cm3) 
Porositas 

(%) 

Permea 
bilitas 

(cm/jam) 

1 Sarasuta 5.57 1.11 2.13 33.47 6.55 

2 Sarasuake 1.80 1.15 2.08 44.44 82.23 

3 Pure    Lingsar I 6.89 1.17 2.22 46.90 23.61 

4 
Pure    Lingsar 
II 7.42 1.42 1.97 43.88 13.88 

           Sumber : Data primer 

Variasi BV yang besar, tetapi BJ relatif sama antar lokasi mata air (ke dalaman 0- 20) 

menyebabkan variasi porositas total tanah. Porositas total tanah pada lapisan 0-20 cm, yaitu 

33.47-43.88 %. Nilai porositas total yang diperoleh pada tanah bertekstur pasiran didominasi 
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oleh pori-pori makro, sehingga dapat menggambarkan dua hal, yaitu seberapa mudah tanah 

meloloskan air (berupa air gravitasi) dan kemampuan tanah menyimpan air (sebagai air 

tersedia bagi tanaman), yang menempati pori mikro.  

Tabel. 4.2. Lanjutan Data Fisika Tanah di Lokasi Penelitian 

N
o 

Lokasi Mata 
Air 

Kemantapan 
Agregat 

Tekstur 

Lempung Debu Pasir 
Kelas 

(%) Kelas (%) (%) (%) 

1 Sarasuta 81.57 
Sangat 
stabil 9.53 8.24 82.22 

Geluh pasiran 
 (sandy loam)  

2 Sarasuake 61.01 
Agak 
stabil 20.93 26.29 53.78 

Geluh pasiran  
(sandy loam)  

3 
Pure    
Lingsar I 47.45 

Tidak 
stabil 15.60 31.51 52.89 

Geluh pasiran  
(sandy loam)  

4 
Pure    
Lingsar II 54.02 

Agak 
stabil 18.20 29.80 52.00 

Geluh pasiran 
 (sandy loam)  

            Sumber : Data Primer 

Pori makro yang dominan memberikan manfaat pada kemudahan pergerakan air dan 

udara (aerasi tanah), namun kurang bermakna bagi penyediaan air bagi tanaman. 

Kontinyuitas pergerakan air hujan ke dalam tanah dikendalikan oleh kesinambungan pori 

tanah terutama pori makro dan peran bahan organik yang disuplai dari vegetasi sehingga 

berpengaruh terhadap porositas tanah.  

Permeabilitas tanah dapat menunjukkan kemampuan tanah meloloskan air. Tanah 

dengan permeabilitas tinggi dapat menaikkan laju infiltrasi sehingga menurunkan laju aliran 

permukaan. 

Tekstur tanah  merupakan sifat bawaan (inherent) tanah yang tidak bisa berubah 

oleh tipe penggunaan lahan, pada ketiga lokasi pengamatan ditemukan tekstur tanah relatif 

sama; sedangkan BV dan BJ merupakan parameter struktur tanah yang secara mudah 

dapat berubah sebagai akibat dari perubahan pada tanah karena faktor luar seperti 

penggunaan lahan, pengolahan tanah dan jenis vegetasi yang ada pada lahan. Tingkat 

kepadatan tanah (soil compaction) dengan mudah dikenali melalui perubahan BV tanah; 

tanah yang nilai BV-nya meningkat (Tabel 5.2) mengindikasikan mengalami pemadatan, 

sedangkan tanah-tanah yang BV-nya relatif rendah mengindikasikan perkembangan struktur 

baik, dimana pada sistem tanah tersedia ruang pori yang memadai, sehingga 
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memungkinkan  terjadi keseimbangan antara komponen padat, cair dan udara dalam tanah.  

Tanah yang memiliki ketiga komponen tersebut secara berimbang merupakan faktor yang 

sangat menunjang tujuan dari tindakan pengelolaan dan konservasi Mata Air di tiga lokasi 

penelitian. Kearifan lokal berbasis agroforestasi merupakan salah satu praktik konservasi 

tanah secara vegetatif guna mencapai kondisi tanah yang ideal; tanah subur secara fisik, 

kimia dan biologi. Keseimbangan tata air dan udara tanah merupakan syarat mutlak bagi 

terlaksananya aktivitas biota tanah, yang sangat berperan dalam proses daur hara secara 

alamiah dan sangat menunjang keberadaan debit mata air yang berada di lokasi penelitian.  

Dengan mengacu pada ulasan table 4.1 terlihat bahwa tingkat kepadatan tanah dan 

kesetabilan kelas agregat (table 4.2) di lokasi penelitian mengindikasikan bahwa tingkat 

degradasi lahan, seperti runoff, pemadatan tanah, porositas tanah melambat yang terjadi 

pada lokasi mata air Pure Lingsar I dan Pure Lingsar II terbilang tinggi sehinggga tingkat 

erosi pun tinggi, disamping itu penutupan lahan pada kedua lokasi mata air sudah berkurang 

akibat alih fungsi lahan sehingga memperparah tingkat kerusakan biofisik lahan pada 

daerah tersebut. Beberapa factor inilah yang menyebakan kuantitas di kedua lokasi mata air 

tersebut menurun. 

Berbeda halnya dengan lokasi mata air Sarasute-Saraswake yang dikelolaan oleh 

salah satu BUMD di kabupaten Lombok Barat yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Giri Menang yang aktif menjaga konservasi ekosistem di lokasi tersebut sehingga 

keberadaan ekosistem flora, faunanya maupun ekosistem (kondisi biofisik lahan) tetap 

terjaga, intervensi penduduk juga sangat minim di lokasi mata air Sarasute-Saraswake 

sehinngga sangat menunjang keberadaan dan keberlangsungan sumber mata air dengan 

baik. 

 

5.2.2. Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan juga merupakan faktor yang mempengaruhi infiltrasi dan 

hantaran hidrolik karena berkaitan dengan vegetasi dan teknik pengelolaan lahan. 
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Perbedaan jenis dan kerapatan vegetasi serta teknik pengelolaan lahan yang berbeda pada 

penggunaan lahan hutan dan kebun teh menyebabkan pengaruh yang berbeda terhadap 

infiltrasi dan hantaran hidrolik tanah. 

Vegetasi berperan menghalangi butiran air hujan supaya tidak langsung jatuh di 

permukaan tanah sehingga kekuatan menghancurkan tanah berkurang, menghambat aliran 

permukaan dan meningkatkan infiltrasi (Hardjowigeno, 2003). Hal tersebut didukung oleh 

Kartasapoetra (1989) yang mengemukakan bahwa adanya vegetasi menutupi atau 

melindungi tanah dari pukulan air hujan, akar-akarnya dapat meningkatkan stabilitas tanah 

dan tanaman, akarnya yang telah mati dapat menambah terbentuknya pori tanah dengan 

demikian infiltrasi meningkat. Pengelolaan lahan merupakan salah satu usaha meningkatkan 

produktifitas lahan dan secara tidak langsung pengelolaan lahan mempengaruhi infiltrasi 

dan hantaran hidrolik tanah. 

 

Gambar 4.4: Lokasi mata air Sarasute Sarasuake. Sumber : google earth 
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Gambar 4.5 : Lokasi mata air Pure    Lingsar I (Kemaliq) dan Pure    Lingsar II ( Aiq Mual)  

Sumber : google earth  
 

 
 

Penggunaan lahan dilihat dari foto udara (Gambar 5.5 dan Gambar 5.6) tampak di 

lokasi mata air Sarasute-Sarasuake dipadati oleh tanaman hutan, di sekitarnya merupakan 

areal persawahan baru dan terdapat pemukiman warga, sedangkan di lokasi mata air Pure    

Lingsar I dan Pure    Lingsar II didominasi oleh tanaman perkebunan (manggis, mangga dan 

pisang), persawahan, dan pemukiman warga sudah masuk di kawasan areal mata air, 

disampingitu mata air Pure    Lingsar I dan Pure    Lingsar II merupakan tempat diadakannya 

kegiatan upacara keagamaan dan budaya sosial lainnya. Sehingga banyak terjadi alih 

fungsi lahan dan konservasi mata air tidak dapat dilakukan secara maksimal. 
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Gambar 4.6:  Peta penggunaan lahan Kecamatan    Lingsar Lombok Barat 
 

 

5.2.3. Karekteristik Vegetasi di Lokasi Penelitian 

Vegetasi sebagai salah satu komponen wilayah resapan air berperan penting dalam 

menjaga kestabilan dan fungsi ekosistem, sehingga dapat memberikan jasa ekologi yang 

bermanfaat bagi manusia salah satunya adalah regulasi dan suplai air. Beberapa indikator 

atau karakteristik vegetasi yang diukur di lokasi penelitian antara lain komposisi jenis, nilai 

penting, penstratifikasi, tutupan kanopi, basal area, kerapatan dan indeks diversitas.  

Karakteristik vegetasi tinggi akan meningkatkan layanan ekosistem dalam regulasi dan 

suplai air. Peran hidrologis vegetasi suatu kawasan ditentukan oleh penutupan kanopi, 

struktur perakaran, produksi serasah dan arsitektur pohon (Maitre et al.1999, Zhang et 

al.2005, van Noordwijck 2004). 

5.2.3.1. Komposisi jenis 

Komposisi jenis merupakan susunan jenis tumbuhan yang membentuk suatu 
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vegetasi.  Hasil inventarisasi spesies tanaman di  ketiga lokasi penelitian  ditemukan 86 

spesies tanaman dengan komposisi stratum A (tinggi pohon lebih dari 30 meter) sebanyak 

10 spesies, stratum B (tinggi pohon antara 20 - 30 meter) sebanyak 28 spesies, stratum C 

(tinggi pohon antara 4 -20 meter dan stratum D (tinggi pohon antara 1-4 meter) ) sebanyak 

22 spesies serta stratum E (tinggi pohon antara 0 - 1 meter) ) sebanyak 26 spesies.  Jenis-

jenis vegetasi di lokasi penelitian merupakan  kombinasi tanaman kehutanan,  tanaman 

perkebunan, tanaman buah dan tanaman hias.  Komposisi spesies dan nilai penting untuk 

kategori stratum A dan stratum B dapat dilihat pada Tabel 5.4. 

Nilai penting merupakan parameter vegetasi yang diperoleh dari penjumlahan 

frekwensi relative, kerapatan relative dan dominasi relative jenis. Besarnya nilai penting 

mengindikasikan peran jenis yang bersangkutan dalam komunitasnya atau pada lokasi 

penelitian. Jenis yang mempunyai nilai penting terbesar dalam suatu komunitas tumbuhan 

atau vegetasi dikatakan sebagai jenis dominan (Arrijani 2006). Berdasarkan Tabel 5.4 

diketahui bahwa terdapat perbedaan komposisi vegetasi di ketiga lokasi penelitian. 

Perbedaan dapat dilihat pada jumlah spesies, jenis-jenis penyusun vegetasi maupun jenis 

dominan. Walaupun demikian terdapat dua jenis tanaman yang ditemukan di ketiga lokasi 

yaitu mangga dan rambutan.   

Perbedaan komposisi vegetasi karena perbedaan tipe pemanfaatan lahan. Lokasi 

Sarasute-Sarasuake pemanfaatan lahan berupa agroforestry kebun campuran. Di lokasi 

tersebut telah dilakukan revegetasi dengan tanaman introduksi seperti jati, mahoni dan 

mete. Pemanfaatan lahan di sumber mata air kemaliq adalah agroforestry berbasis manggis 

yang telah dilakukan sejak lama yang terlihat dari pohon manggis yang sudah berumur tua 

dan tetap terpelihara karena manggis merupakan salah satu komoditas penting di daerah    

Lingsar. 
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Tabel 4.3. Komposisi dan nilai penting vegetasi kategori stratum A dan stratum B di Lokasi 

penelitian 
 

No. Nama Lokal 
Nama spesies 

Sarasute- 
Sarasuake 

Pure    
Lingsar I 

Pure    
Lingsar 

II 

1 Beringin Ficus benjamina 116.83 - - 

2 Mahoni Switenia mahagoni 63.59 - - 

4 Paku pohon Cyathea sp. 5.85 - - 

6 Jati Tectona grandis 9.89 - - 

7 Nangka 
Arthocarpus 
heterophylla 5.86 - - 

8 Melinjo Gnetum gnemon 5.83 - - 

9 Jambu rata  Syzigium mollucana 5.83 - - 

10 Sirsak Anona muricata 5.83 10.81 - 

12 Kakao Theobroma cacao 7.14 - 9.60 

13 Sengon Paraserianthes falcataria 6.80 - - 

14 Jambu air Syzigium aquaea 5.98 - - 

15 Jambu mete Anacardium ocidentale 7.15 - - 

16 Paok odang. Buchanania sp. 5.84 - - 

17 Mitak  Alstonia scholaris 5.86 - - 

18 Jabon    Anthocepalus cadamba 8.49 - - 

19 Pinang Areca cathecu 14.28 18.61 - 

20 Mangga Mangifera indica 11.83 24.16 30.00 

21 Rambutan Nephelium lappaceum 7.14 13.23 64.77 

22 Manggis   Garcinia mangostana - 104.04 35.42 

23 Kelapa  Cocos nucifera - 12.86 40.55 

24 Trembesi   Samanea saman - 10.35 - 

25 Kamboja  Plumeria sp. - 9.28 - 

26 Mengkudu   Morinda citrifolia - 8.57 - 

27 Turi   Sesbania grdaniflora - 8.19 - 

28 Matoa  Pometia pinnata - 9.36 - 

29 Bambu galah  Dendrocalamus asper - 10.77 - 

30 Nusa indah Musaenda frondosa - 8.31 - 

31 Pisang Musa sp. - 51.46 63.04 

32 Durian Durio zibethinus - - 48.06 

33 Kesemek   Diospyros khaki - - 8.57 

  TOTAL  300 300 300 

  

Tipe vegetasi dan jenis dominan di masing-masing lokasi sumber mata air di lokasi 

penelitian adalah sebagai berikut.  

a. Lokasi Mata Air Sarasute-Sarasuake 
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Vegetasi daerah sekitar sumber mata air Sarasute-Sarasuake mempunyai jumlah 

spesies terbanyak dibanding dua lokasi lainnya. Di lokasi  tersebut terdapat 18 jenis 

tumbuhan dengan jenis yang mempunyai nilai penting tertinggi adalah beringin dengan INP 

116,8% dan kerapatan pohon  67 ph/ha,  kemudian diikuti  mahoni dengan INP 63,6% dan 

kerapatan  350 ph/ha. Tipe vegetasi di lokasi tersebut adalah agroforestry kebun campuran 

dengan terdapatnya jenis-jenis tanaman introduksi seperti jati, mahoni, kakao dan mete.   

Jenis tanaman yang menyusun vegetasi sekitar sumber mata air Sarasute-Saraswake 

didominasi oleh jenis-jenis tanaman kehutanan. Beberapa spesies tanaman buah-buahan 

juga ditemukan di lokasi tersebut antara lain mangga, rambutan, jambu air, jambu rata, 

sirsak dan nangka. Tumbuhan bawah terdiri dari  12 spesies  herba, dan  14 spesies semai/ 

anakan pohon.  

Berdasarkan besarnya nilai penting diketahui bahwa jenis yang dominan di lokasi 

mata air Sarasute-Sarasuake adalah beringin. Sebagai jenis dominan kedua spesies 

tersebut mempunyai peran ekologis penting dalam ekosistem daerah setempat, termasuk 

fungsi ekologis dalam mengendalikan tata air.  Sebagai spesies dominan di lokasi tersebut  

beringin berperan paling besar dalam mengendalikan fungsi-fungsi vegetasi dalam 

ekosistem, termasuk fungsi vegetasi dalam mengendalikan siklus hidrologi di daerah 

tersebut.   

Beringin termasuk dalam anggota marga Ficus, berdasarkan hasil penelitian Arrijani 

(2006) menunjukkan bahwa  jenis-jenis Ficus dan Rasamala sangat baik untuk konservasi 

mata air karena  memiliki nilai infiltrasi dan  produksi serasah yang tinggi di bawah tajuknya.  

Beringin memiliki karakteristik yang baik untuk konservasi tanah dan air secara vegetative 

sebagaimana yang dijelaskan oleh Bafdal et al. (2011) bahwa jenis vegetasi yang pendek, 

batang kuat, rimbun, daun kecil, dan perakaran kuat, panjang dan banyak umumnya baik 

untuk konservasi tanah secara vegetative.  Selanjutnya menurut  Soejono et al.(2013), 

beberapa jenis Ficus memperlihatkan karakteristik yang baik untuk restorasi dan kontrol 

daerah sumber air antara lain karena  system perakaran dalam dan melebar, membentuk 

percabangan yang rimbun dan posisi rendah, kanopi lebar dan rimbun.  
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Keberadaan vegetasi pada suatu area dapat mempengaruhi  keseimbangan ekologis 

diantaranya perbaikan sifat fisik, kimia dan biologi tanah serta pengaturan tata air. Akan 

tetapi pengaruhnya bergantung pada struktur dan komposisi vegetasi daerah tersebut  

(Arijani 2006).  Lokasi Sarasute-Sarasuake yang merupakan daerah dengan debit mata air 

paling besar  memiliki vegetasi paling beragam jika dilihat dari jumlah jenis dengan jenis 

dominan beringin dan mahoni. Kedua spesies tersebut mempunyai nilai penting yang cukup 

mencolok dibandingkan spesies yang lain, sedangkan jenis-jenis lainnya mempunyai nilai 

penting yang relative sama.    

Peran penting beringin di lokasi tersebut  tidak hanya dilihat dari peran ekologisnya 

dalam ekosistem karena jenis tersebut paling dominan berdasarkan Indeks Nilai Penting, 

luas tutupan kanopi dan total basal area, tetapi juga beringin mempunyai nilai  sosial religius  

di lokasi tersebut. Beringin merupakan pohon yang dilestarikan di lokasi tersebut karena 

beringin dipercaya sebagai penyimpan air dan dijadikan sebagai tempat persembahyangan 

oleh sebagian penduduk setempat. Sedangkan mahoni merupakan tanaman bernilai 

ekonomi karena kualitas kayu yang bagus dan banyak dikembangkan sebagai tanaman 

untuk revegetasi. 

b. Lokasi Mata Air Pure    Lingsar I (Mata Air Kemalik-Pancor Siwaq) 

Vegetasi di lokasi mata air Pure    Lingsar I merupakan agroforesty kebun 

pekarangan berbasis manggis. Jumlah speises yang ditemukan di Pure    Lingsar 1 

sebanyak 14 speies. Manggis merupakan jenis dominan dengan INP 104%  dan kerapatan  

125 ph/ha. Jenis lain yang banyak ditemukan di lokasi tersebut adalah pisang, mangga, dan 

rambutan.  Vegetasi di sekitar mata air Pure    Lingsar I didominasi oleh  tanaman buah-

buahan. Selain manggis sebagai tanaman utama di lokasi tersebut terdapat juga beberapa 

jenis tanaman seperti pisang, mangga, dan rambutan sebagai tanaman sela.  Tumbuhan 

bawah yang ditemukan  di Pure    Lingsar 1 sebanyak 16  spesies  herba,  13 spesies 

semak dan anakan pohon.  

Menurut Arrijani (2006) salah satu parameter/karakteristik vegetasi yang 

berpengaruh terhadap peran vegetasi dalam mengatur siklus hidrologi adalah model 
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arsitektur pohon penyusunnya. Dilihat dari arsitekturnya, manggis memiliki daun yang 

relative lebar, permukaan licin, dan mengumpul pada bagian permukaan kanopi. Kondisi 

kanopi yang demikian menyebabkan daya intersepsi kanopi rendah.  Berbeda dengan 

beringin yang mempunyai kanopi relative lebih lebar, rapat, dan daun berukuran lebih kecil. 

c. Lokasi Mata Air Pure    Lingsar II (Aik Mual) 

Lokasi mata air Pure    Lingsar II merupakan daerah resapan air dengan jumlah jenis 

paling sedikit untuk keseluruhan kelas vegetasi yang diamati.  Di lokasi tersebut ditemukan  

8  jenis tanaman dengan jenis dominan rambutan dan pisang masing-masing dengan INP 

64,77% dan 63,04%.  Kedua jenis tanaman tersebut juga memiliki kerapatan terbesar yaitu 

pisang 342 ph/ha, dan  rambutan 117 ph/ha.  Jumlah  spesies tumbuhan bawah baik untuk 

kategori semak dan herba di lokasi sumber mata air Pure    Lingsar II paling sedikit 

dibanding ketiga lokasi lainnya.   Tumbuhan bawah di lokas tersebut terdiri dari 3 spesies 

semak dan 9 spesies herba. Lokasi mata air Pure    Lingsar II merupakan kebun pekarangan 

yang dikombinasikan dengan kolam ikan  dengan tiga speises tanaman utama yaitu 

rambutan, pisang dan manggis. Kondisi vegetasi di lokasi dipengaruhi oleh pemanfaatan 

lahan oleh penduduk sekitar.    

5.2.3.2. Tutupan Kanopi 

Hasil penelitian (Nasution, 2002) menyatakan bahwa lahan yang ditutupi oleh 

vegetasi dengan kanopi yang rapat dan tersusun oleh struktur tanaman yang bertingkat 

(multistrata), memiliki kemampuan yang baik untuk menahan air hujan, sehingga benturan 

air hujan langsung ke tanah yang dapat merusak lapisan tanah dapat dicegah. Selain itu 

tanaman yang lebih rapat juga mampu meningkatkan bahan organik tanah lebih banyak, 

sehingga meningkatkan kesuburan tanah dan mendukung praktik pengelolaan lahan yang 

berkelanjutan (Suprayogo et al.2010). 

Salah satu karateristik vegetasi yang berperan penting dalam siklus hidrologi adalah 

arsitektur dan penutupan kanopi vegetasi (Arrijani 2006). Tutupan kanopi vegetasi di tiap 

lokasi ditentukan berdasarkan proyeksi luas tutupan kanopi masing-masing tanaman, 
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kemudian dikelompokkan menurut kelas vegetasi yaitu tingkat pohon, tingkat tiang, tingkat 

pancang, dan tingkat semai/herba (Fachrul, 2006).  

Persentasi tutupan kanopi vegetasi pada tiap-tiap kelas vegetasi di ketiga lokasi penelitian  

disajikan  pada Gambar 4.7 dibawah ini. 

 

Gambar 4.7. Persentase luas tutupan kanopi vegetasi di masing-masing lokasi penelitian 
 

       
 

Berdasarkan Gambar 4.7 diketahui bahwa secara keseluruhan tutupan vegetasi 

untuk tingkat pohon dan tingkat tiang paling  besar di sumber mata air Sarasute-Sarasuake, 

sedangkan tutupan vegetasi tingkat semai terbesar di lokasi sumber mata air Pure Lingsar I 

dengan persentase tutupan yang tidak jauh berbeda dengan sumber mata air Sarasute-

Sarasuake.  Luas tutupan kanopi pohon di ketiga lokasi sumber mata air berkisar antara 

16,25%-82,66%. Tutupan kanopi tingkat pohon tertinggi di sumber mata air Sarasute-

Sarasuake, kemudian diikuti  lokasi mata air Pure    Lingsar I dan terkecil di Pure    Lingsar 

II. 

  Vegetasi kategori tingkat tiang mempunyai tutupan kanopi antara 17,25-100% 

dengan luas tutupan terbesar di sumber mata air Sarasute-Sarasuake dan paling kecil di 

lokasi  mata air Pure Lingsar I, luas tutupan tumbuhan bawah/tingkat semai berkisar antara 

20-50%.  

Besarnya tutupan vegetasi tingkat pohon dan tingkat tiang di sumber mata air 
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Sarasute-Sarasuake karena tingkat kerapatan vegetasi yang tinggi dan ditemukannya 

pohon-pohon besar, bertajuk lebar dan rimbun seperti beringin dan mahoni.  Selain itu 

vegetasi di Pure    Lingsar I dan Pure    Lingsar II banyak ditemukan jenis-jenis  vegetasi 

yang tidak membentuk kanopi yang lebar seperti manggis, pisang, dan rambutan.  

Dengan persentase luas tutupan kanopi yang besar dapat diduga bahwa vegetasi di 

sumber mata air Sarasute-Sarasuake memiliki fungsi konservasi tanah dan air yang lebih 

baik. Menurut Budiastuti (2006), kanopi vegetasi yang rimbun dan rapat dapat mengurangi 

kecepatan tetesan air hujan yang mencapai permukaan tanah. Selanjutnya menurut Dong et 

al. (2007), penutupan kanopi vegetasi berperan dalam mengatur siklus hidrologi di daerah 

resapan air, mengurangi energi kinetik air hujan, menutup sebagian besar permukaan tanah 

dan mengurangi aliran permukaan. Pengaruh tutupan pohon terhadap aliran air  lainnya 

adalah  penyerapan  air dari berbagai lapisan tanah untuk proses transpirasi.  Serapan air 

oleh pohon akan mempengaruhi jumlah air yang dapat disimpan dari kejadian hujan 

berikutnya, sehingga selanjutnya akan mempengaruhi proses infiltrasi dan aliran permukaan 

(van Noordwijk et al. 2004). Tutupan kanopi yang kurang rapat menghasilkan lolosan air 

hujan dalam jumlah besar sehingga dapat mendispersi partikel-partikel tanah sehingga 

peluang penyumbatan pori-pori tanah meningkat. Kondisi demikian dapat menurunkan 

kemampuan suatu area meresapkan air (Budiastuti 2006).   

Persentase tutupan kanopi yang lebih besar di lokasi mata air Sarasute-Sarasuake 

akan lebih efektif dalam mengontrol erosi sebagaimana yang dikemukakan oleh Zhang et al. 

(2005) bahwa kanopi menyerap energi kinetik  butiran air hujan, menutup sebagaian besar 

tanah ketika curah hujan tinggi dan mengurangi aliran permukaan. Lebih lanjut Mariadi et 

al.(2014) menjelaskan bahwa tutupan kanopi vegetasi mengontrol tata air melalui intersepsi 

air hujan dan tertahan sebagai lapisan tipis air pada permukaan kanopi, sebagian jatuh 

sebagai air lolosan tajuk dan mengalir melalui aliran batang. 

5.2.3.3. Stratifikasi 

Stratifikasi merupakan struktur vertikal suatu vegetasi yang menggambarkan 



36 

 

pelapisan kanopi berdasarkan tinggi pohon.  Pelapisan kanopi vegetasi di ketiga lokasi 

pengamatan menunjukkan bahwa kelimpahan dan jumlah spesies tanaman bervariasi pada 

tiap strata di ketiga lokasi penelitian. Stratifikasi vegetasi di semua lokasi pengamatan tidak 

lengkap seperti startifikasi pada hutan tropis umumnya. (yaitu  stratum A (tinggi pohon lebih 

dari 30 meter), stratum B (tinggi pohon antara 20 - 30 meter), stratum C (tinggi pohon antara 

4 - 20 meter), stratum D (tinggi pohon antara 1 - 4 meter) dan stratum E (tinggi pohon antara 

0 - 1 meter), (Indrianto,2005), karena berdasarkan hasil pengukuran tinggi pohon di lokasi 

penelitian tidak ditemukan pohon dengan tinggi diatas 30 m yang merupakan pohon-pohon 

yang menempati strata A. Ketinggian pohon di lokasi penelitian berkisar antara 0.5-21 m dan 

tersebar pada strata B sampai strata E (Gambar 4.8). Pada Gambar tersebut dapat dilihat 

bahwa tidak ada pohon yang menempati strata A.     pelapisan kanopi vegetasi di lokasi 

penelitian tidak ada yang tingginya lebih dari 30 meter dan hanya terdiri dari empat (4) strata 

yaitu B, C, D, dan E. Kelimpahan dan jumlah spesies cenderung tinggi di tiga lapisan strata 

yaitu strata C, D, dan E, kecuali di Sarasute-Sarasuake ditemukan  tanaman yang  cukup 

melimpah pada strata B.  

 

 

(A)  
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(B) 

Gambar 4.8. (A) Kelimpahan pada tiap strata vegetasi di lokasi penelitian. 

(B) Jumlah spesies tanaman  pada tiap strata vegetasi di lokasi penelitian. 
 

 

Kelimpahan tanaman pada strata B dan C tertinggi di Sarasute-Sarasuake, 

sedangkan kelimpahan tanaman pada strata E (herba) tertinggi di Pure    Lingsar I. 

Keanekaragaman  spesies berdasarakan jumlah spesies tanaman pada strata B dan C  

tertinggi di Sarasute-Sarasuake, sedangkan  pada strata D keanekaragaman spesies hampir 

sama di ketiga lokasi (Gambar 5.9).  Jumlah spesies tanaman paling sedikit adalah pada 

strata B, Sedangkan jumlah spesies paling banyak pada strata E di Sarasute-Sarasuake dan 

Pure    Lingsar I,  dan pada strata D di Pure    Lingsar II.  Kelimpahan dan jumlah spesies 

tanaman yang tinggi pada strata B dan C di Sarasute-Sarasuake karena  di lokasi tersebut 

ditemukannya tanaman bertajuk tinggi yaitu beringin dan mahoni.  

Vegetasi di Sarasute-Sarasuake memiliki lapisan kanopi yang paling lengkap 

berdasarkan jumlah lapisan kanopi, kerapatan, dan kelimpahan tanaman pada tiap strata. 

Strata B ditempati oleh beringin, jati, mahoni, dan jabon. Strata C ditempati oleh beringin,  

mahoni, pinang, mangga, Cyathea, nangka, melinjo, jambu rata, sirsak, jati, rambutan, 

kakao, jambu air, Buchanania sp., mitak, jabon. Strata D ditempati oleh tanaman dengan 
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jumlah spesies paling banyak yaitu mangga, beringin, pinang, rambutan, Notophanax, 

puring, mangga, Ficus, palem kipas, dan suji.  Tanaman yang ditemukan pada strata E 

adalah  Sansivera, rumput-rumputan,  kaki kuda,  paku-pakuan, jotang,  sentro, kemangi 

hutan, dan Ageratum.   

Pure    Lingsar I terdiri dari tiga lapisan strata yaitu strata C, D, dan E. Jenis tanaman 

yang ditemukan pada strata C adalah manggis, sirsak, rambutan, trembesi, mangga, kelapa, 

matoa, pinang, bambu. Strata D ditempati oleh  waru,  majapahait,  bonsai, Ficus,   kumbi,  

Tevetia mahoni,   Rubus, singkong karet, pisang.  Sedangkan strata E ditempati  oleh 

kembang api-api, alamdana, singkong karet, sentro, Synedrella, Urena, Alternantera, 

rumput-rumputan, Boreria, dan  Ageratum. 

Pure    Lingsar II   memiliki lapisan strata yang sama dengan Sarasute-Sarasuake, 

yaitu empat lapisan strata. Perbedaannya di Pure    Lingsar II   hanya ditemukan satu jenis 

tanaman pada strata B yaitu durian. Strata C ditempati oleh manggis,  kesemek, kelapa, 

kakao, rambutan, mangga dan durian. Sedangkan Strata D ditemukan pisang, kelapa, saga, 

singkong dn pdanan. Strata E di Pure    Lingsar II  ditempati oleh Paspalum, Vernonia 

cinerea, Cyathula prostrate, Commelina, Ageratum, dan Elepahantopus scaber.  

Sumber mata air Sarasute-Sarasuake memiliki stratifikasi yang paling lengkap 

dibanding tiga lokasi penelitian lainnya. Kombinasi tanaman kehutanan, tanaman buah-

buahan, semak dan tanaman hias membentuk stratifikasi menyerupai hutan seperti yang 

terlihat di petak 2 dan 3.  Vegetasi multistrata dengan kanopi tanaman yang bertingkat 

seperti yang terlihat di lokasi Sarasute-Sarasuake menyebabkan  hanya sebagian kecil air 

hujan yang langsung menerpa permukaan tanah.  Tajuk tanaman yang berlapis dapat 

menahan air hujan sehingga  air hujan tidak langsung jatuh ke permukaan tanah.  Selain itu, 

pada sistem agroforestry multistrata, semakin kompleks strata maka dedaunan yang 

membentuk serasah semakin banyak sehingga dapat melindungi permukaan tanah. 

Yulistiarini dan Sofiah (2011) mengemukakan bahwa system stratifikasi yang hampir 

lengkap pada hutan, Eucaliptus dan bambu meningkatkan laju infiltrasi dan resapan air.  

Stratifikasi vegetasi berkaitan erat dengan luas tutupan kanopi. Kelimpahan spesies 
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yang tinggi pada strata B dan C di Sarasute-Sarasuake membentuk tutupan kanopi yang 

besar karena pohon yang menempati strata B dan C adalah pohon yang bertajuk tinggi dan 

kanopi lebar. Budiastuti dan Sumani (tanpa tahun) mengemukakan bahwa bertambahnya 

tinggi tajuk mencerminkan pertumbuhan jumlah cabang dan ranting.  

5.2.3.4. Basal Area dan Kerapatan Vegetasi   

Basal area atau luas bidang dasar terbentuk sebagai hasil aktifitas pertumbuhan 

sekunder batang yang terjadi secara simultan dengan pertumbuhan primer akar dan tajuk 

pohon. Oleh karena itu, ukuran basal area dapat mengindikasikan luas perakaran tanaman. 

Sistem perakaran juga berkaitan dengan kerapatan vegetasi. Semakin tinggi kerapatan 

vegetasi maka semakin banyak daya dukung akar, semakin bertambah usia vegetasi 

semakin bertambah panjang akar dan bertambah tunjangnya dalam meningkatkan aktivitas 

biota tanah.   

Pengukuran basal area dilakukan pada tingkat pohon dan tingkat tiang. Hasil 

pengukuran basal area di ketiga lokasi  penelitian memperlihatkan bahwa total basal area 

vegetasi terbesar di Sarasute-Sarasuake dengan nilai relative tinggi dibanding dua lokasi 

lainnya. Sedangkan total basal area vegetasi di Pure    Lingsar I dan Pure    Lingsar II  

nilainya tidak jauh berbeda. Total basal area yang besar di Sarasute-Sarasuake karena di 

lokasi tersebut terdapat pohon beringin yang memiliki diameter batang yang besar.   

Kerapatan vegetasi untuk tingkat pohon dan tingkat tiang di Sarasute-Sarasuake dan Pure    

Lingsar II memperlihatkan nilai yang sama tetapi basal area sangat jauh berbeda, 

sedangkan di Pure    Lingsar I kerapatan vegetasinya lebih rendah.  

Tabel 4.4. Kerapatan Vegetasi dan Basal Area di lokasi penelitian 

Lokasi  Kerapatan  pohon/ha 
Basal area (m2) / 

luas petak contoh 

Sarasute-Sarasuake 650 26.75 

Pure    Lingsar I 441 2.76 

Pure lingsar II 650 0.46 

Sumber: Data Primer 
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Total basal area yang besar di Sarasute-Sarasuake menunjukkan bahwa system 

perakaran  yang luas di lokasi tersebut. Akar tanaman berperan dalam memperbesar 

kapasitas infiltrasi tanah, memperbaiki porositas tanah dan stabilisasi agregat tanah. Akar 

juga berperan dalam pengambilan/penghisapan air tanah yang  selanjutnya diuapkan 

melalui daun dan digunakan untuk fotosintesis. Pengambilan /penghisapan air oleh akar 

dapat meningkatkan daya isap tanah akan air ketika musim hujan, dengan demikian 

kapasitas infiltrasi meningkat. 

Mahoni merupakan jenis vegetasi yang memiliki tingkat kerapatan paling besar di 

Sarasute-Sarasuake. Menurut Murniati (2010) mahoni mempunyai indeks kedangakalan 

akar yang rendah dan shoot root yang tinggi, artinya jenis tersebut mempunyai perakaran 

yang dalam dan vertikal.  Berbeda dengan kerapatan vegetasi di Pure    Lingsar I dan Pure    

Lingsar II, kerapatan tertinggi adalah pisang. Pisang merupakan tanaman monokotil yang 

membentuk system perakaran dangkal dan relatif kecil. Jenis tanaman di Sarasute-

Sarasuake adalah tanaman keras; selanjutnya Wiwoho (2008) menyebutkan  bahwa akar 

tanaman keras memiliki kemampuan penetrasi ke lapisan tanah yang lebih dalam yang 

menyebabkan terbentuknya rongga-rongga dalam tanah, mengurangi pemadatan tanah dan 

meningkatkan laju infiltrasi.   

Tabel 4.5. Luas basal Area dan Debit Mata Air di lokasi penelitian 
 

Lokasi Penelitian  
Basal area (m2) / 

luas petak contoh 
Debit Mata Air (l/dt) 

Sarasute-Sarasuake 26.75 68.3 

Pure LingsarI 2.76 56.0 

Pure lingsar II 0.46 22.6 

Sumber: Data Primer diolah 
 

Kedalaman system perakaran berperan penting dalam siklus hidrologi yang dapat 

mempengaruhi resapan air (Maitre et al.2005). Sistem perakaran mempengaruhi struktur 

dan porositas tanah (Hairiah et al.2000), mencegah erosi dan meningkatkan infiltrasi (Bafdal 
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et al.2011), yang selanjutnya akan mempengaruhi perkolasi air ke lapisan tanah (Suprayogo 

et al.2004). Daerah sekitar sumber mata air di lokasi Pure    Lingsar II banyak ditumbuhi 

oleh pisang dan rambutan. Pisang termasuk tumbuhan monokotil dengan system perakaran 

serabut yang relative kecil dan  dangkal sehingga tidak mampu meningkatkan perkolasi air 

ke lapisan tanah yang lebih dalam. Sedangkan lokasi sumber mata air Sarasute-Sarasuake 

didominasi oleh tumbuhan-tumbuhan dengan perakaran dalam dengan basal area yang 

besar dan kerapatan tinggi sehingga lebih efektif dalam meningkatkan fungsi sebagai 

daerah resapan air. 

Adanya perbedaan basal area dan keragaman vegetasi di setiap lokasi mata air, 

memberikan gambaran tersendiri. Pada Gambar 5.10 memperlihatkan adanya hubungan 

positif antara basal area dengan debit mata air. Hal ini dapat dijelaskan bahwa makin besar 

basal area menggambarkan perakaran yang makin kokoh, tutupan kanopi yang makin luas, 

seresah dan bahan organik yang dihasilkan makin banyak sehingga kemampuan untuk 

mengurangi energi kinetik air hujan juga tinggi, kemampuan mengurangi aliran permukaan 

juga makin tinggi dan tentu air yang terserap sebagai infiltrasi dan perkolasi juga makin 

tinggi dan akhirnya muncul sebagai mata air.  

 

Gambar   4.9   : Grafik Hubungan Basal Area dan Debit Mata Air di Lokasi Penelitian  

Sumber  : Data primer diolah 
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5.2.3.5.Diversitas Jenis 

Kondisi vegetasi meliputi komposisi dan diversitas jenis dapat digunakan sebagai 

indikator kelestarian sumber daya daerah aliran sungai, khususnya dalam kaitannya dengan 

konservasi tanah dan air (Maitre et al.2014). Hasil perhitungan indeks diversitas vegetasi di 

masing-masing lokasi penelitian disajikan pada Gambar 5.10a. Berdasarkan kriteria menurut 

Ferianita (2012) indeks diversitas vegetasi di lokasi penelitian termasuk kategori sedang 

sampai tinggi. Vegetasi di lokasi mata air Sarasute-Sarasuake memiliki diversitas tertinggi 

baik dilihat dari jumlah jenis penyusun vegetasi maupun dari besarnya indeks diversitas 

jenis. Indeks diversitas vegetasi di lokasi tersebut termasuk kategori tinggi (H’ = 4.59). 

Walaupun besarnya indeks diversitas dan jumlah jenis tidak jauh berbeda dengan di lokasi 

Pure    Lingsar I (Kemalik). Indeks diversitas dan jumlah spesies terrendah terdapat di lokasi 

sumber mata air Pure  Lingsar II. Vegetasi di lokasi tersebut tercatat sebanyak 11 jenis 

dengan indek diversitas rendah yaitu sebesar 2.29. Indeks diversitas Shannon-Wiener (H’) 

merupakan salah satu indeks diversitas yang umum digunakan untuk mengevaluasi 

diversitas vegetasi. Besarnya indeks diversitas ditentukan oleh kekayaan atau jumlah 

spesies dan distribusi kelimpahan masing-masing spesies dalam tegakan (Eswani et 

al.2014).  
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Gambar 4.10: Grafik indeks diversitas dan jumlah spesies  tanaman di masing-masing lokasi 

penelitian. 
 

                
 

Indeks diversitas vegetasi merupakan salah satu karakteristik vegetasi yang 

mempunyai makna penting dalam pengaturan tata air suatu kawasan. Vegetasi  di  sumber  

mata air Sarasute-Sarasuake dengan indeks diversitas tertinggi mempunyai jumlah spesies 

dan kelimpahan pohon yang paling tinggi dari ketiga lokasi penelitian. Jumlah spesies dan 

kelimpahan yang tinggi akan membentuk  tutupan kanopi yang lebih besar dan produksi 

serasah yang lebih banyak. Keanekaragaman spesies yang tinggi juga menyebabkan 

stratifikasi yang lebih kompleks seperti yang terlihat pada Gambar 5.9., karena  perbedaan 

ketinggian dan bentuk tumbuh masing-masing spesies penyusun vegetasi. Vegetasi dengan 

indeks diversitas terendah seperti yang terlihat di Lokasi Pure Lingsar II mempunyai jumlah 

spesies paling sedikit, jumlah spesies yang kecil diduga mempengaruhi kecilnya debit mata 

air di lokasi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian terdapat kecendrungan semakin  tinggi 

indeks diversitas vegetasi, maka debit mata air di lokasi tersebut semakin besar. 

Diversitas sebagai indikator karakteristik vegetasi mempunyai dua komponen yaitu 

evenness dan richnes (Stirling & Wilsey, 2001). Evennes tinggi dapat meningkatkan 

resistensi invasi, jumlah produktivitas organisme bellow-ground, dan mengurangi kecepatan 

kepunahan tanaman (Wilsey & Polley, 2002; Smith 2004).  Organisme below-ground 

berperan penting dalam memperbaiki struktur dan kesuburan tanah, selanjutnya dapat 

memperbaiki porositas tanah dan infiltrasi.    

5.2.36. Fauna Tanah 

 

Keanekaragaman jenis ditentukan dengan menggunakan rumus 

Shannon Index of General Diversity (Misra, 1980), sebagai berikut: 

H’ = -Σ ( ln ) 

Keterangan: 

H’ = Indeks keanekaragaman jenis 
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ni = INP jenis ke-i 

N = total INP 

Nilai H’ berkisar antara 1,5 – 3,5. Nilai H’ < 1,5 menunjukkan 

keanekaragaman yang rendah. Nilai 1,5 < H’ < 3,5 menunjukkan 

keanekaragaman sedang. Nilai H’ > 3,5 menunjukkan keanekaragaman 

yang tinggi (Magurran 1988 dalam Angreini 2002). 

Keanekaragaman serangga tanah dihitung menggunakan indeks keanekaragaman 

Shannon Wiener ( Nolan, 2005 dalam Halli et al., 2014). 

 

Keterangan  

H’  = Indeks Diversitas Famili 

s  = Jumlah Famili 

Pi = Jumlah Individu Tiap family  

 

Tabel 4.6. Indeks Keanekargaman Ordo Stasiun 1 ( Mata Air Sarasuta) 

No Ordo Jumlah Spesies Pi LNPi H' 

1 Ordo Hymenoptera 400 0,52 0,65 0,34 

2 Ordo Acari 14 0,02 4,00 0,07 

3 Ordo Aranae 29 0,04 3,27 0,12 

4 Ordo Coleoptera 40 0,05 2,95 0,15 

5 Ordo Dermaptera 6 0,01 4,85 0,04 

6 Ordo Diptera 4 0,01 5,25 0,03 

7 Ordo Hemiptera 15 0,02 3,93 0,08 

8 Ordo Orthoptera 17 0,02 3,80 0,08 

9 Ordo Colembola 231 0,30 1,19 0,36 

10 Ordo Anelida 2 0,00 5,94 0,02 

11 Ordo Crusatacea 5 0,01 5,03 0,03 

Jumlah  763  
 

 

Tabel 4.7. Indeks Keanekargaman Ordo Stasiun 2 (Mata Air Saraswaka) 

NO Ordo JumlahSpesies Pi LNPi H' 

1 Ordo Hymenoptera  120 0,31 1,18 0,36 

2 Ordo Acari 9 0,02 3,77 0,09 

3 Ordo Aranae 17 0,04 3,14 0,14 

4 Ordo Coleoptera 16 0,04 3,20 0,13 

5 Ordo Dermaptera 40 0,10 2,28 0,23 
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6 Ordo Diptera 33 0,08 2,47 0,21 

7 Ordo Hemiptera 7 0,02 4,02 0,07 

8 Ordo Lepidoptera 2 0,01 5,28 0,03 

9 Ordo Orthoptera 12 0,03 3,48 0,11 

10 Ordo Tysanoptera 1 0,00 5,97 0,02 

11 Ordo Blatodea 1 0,00 5,97 0,02 

12 Ordo Colembola 129 0,33 1,11 0,37 

14 Crusatacea 4 0,01 4,58 0,05 

Jumlah Total 391  
 

 

Tabel 4.8. Indeks Keanekargaman Ordo Stasiun 3 (Mata Air Kemalik) 

NO Ordo JumlahSpesies Pi LNPi H' 

1 Ordo Hymenoptera  83 0,40 0,91 0,37 

2 Ordo Aranae 24 0,12 2,15 0,25 

3 Ordo Dermaptera 2 0,01 4,64 0,04 

4 Ordo Diptera 27 0,13 2,04 0,27 

5 Ordo Hemiptera 7 0,03 3,39 0,11 

6 Ordo Orthoptera 18 0,09 2,44 0,21 

7 Ordo Colembola 46 0,22 1,50 0,33 

Jumlah Total 207  
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kelimpahan relative menurut Megurran (1987) dalam Ernawati dan  Kuhono (2010), 

yaitu: 

KR :  

Keterangan : 

KR  : Kelimpahan Relatif  

Ni : Jumlah Individu Pada i Famili 

N  : Jumlah Individu 

 

 

Tabel 4.9.Kelimpahan Relatif Ordo Stasiun 1 (Mata Air Sarasuta) 

No Ordo 

Jumlah 

Spesies (Ni)  KR 

1 Ordo Hymenoptera  400 52,42 

2 Ordo Acari 14 1,83 

3 Ordo Aranae 29 3,80 

4 Ordo Coleoptera 40 5,24 

5 Ordo Dermaptera 6 0,79 

6 Ordo Diptera 4 0,52 

7 Ordo Hemiptera 15 1,97 

8 Ordo Orthoptera 17 2,23 

9 Ordo Colembola 231 30,28 

10 Anelida 2 0,26 

11 Crusatacea 5 0,66 

Jumlah Total (N)  763  
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Tabel 4.10. Kelimpahan Relatif Ordo Stasiun 2 (Mata Air Saraswaka) 

NO Ordo 

JumlahSpesies 

(Ni) KR 

1 Ordo Hymenoptera  120 30,69 

2 Ordo Acari 9 2,30 

3 Ordo Aranae 17 4,35 

4 Ordo Coleoptera 16 4,09 

5 Ordo Dermaptera 40 10,23 

6 Ordo Diptera 33 8,44 

7 Ordo Hemiptera 7 1,79 

8 Ordo Lepidoptera 2 0,51 

9 Ordo Orthoptera 12 3,07 

10 Ordo Tysanoptera 1 0,26 

11 Ordo Blatodea 1 0,26 

12 Ordo Colembola 129 32,99 

14 Crusatacea 4 1,02 

Jumlah Total (N) 391 
 

 

 

Tabel 4.11. Kelimpahan Relatif Ordo Stasiun 3 (Mata Air Kemalik) 

NO Ordo 

Jumlah 

Spesies (Ni) KR 

1 Ordo Hymenoptera  83 40,10 

3 Ordo Aranae 24 11,59 

5 Ordo Dermaptera 2 0,97 

6 Ordo Diptera 27 13,04 

7 Ordo Hemiptera 7 3,38 

9 Ordo Orthoptera 18 8,70 

12 Ordo Colembola 46 22,22 

Jumlah Total (N) 207  
 

 

Pembahasan 

 Semua stasiun pada lokasi penelitian ini memiliki indeks keragaman yang rendah 

yaitu  (H’ < 1,5), selanjutnya banyak ordo fauna tanah di 3 stasiun memiliki jumlah yang 

berbeda. Demikian juga halnya dengan jumlah individu dan kelimpahan relatif berturut-turut  

terbesar di  lokasi 1 (mata air Sarasuta) diikuti oleh lokasi 2 (mata air saraswaka) dan terkhir 

di lokasi 3 (mata air Kemalik). Hal ini sesuai dengan karakteristik vegetasi di masing-masing  
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lokasi penelitian yang sangat menentukan kadar bahan organik tanah di tiap lokasi. 

BAB V 

KESIMPULAN 

Beberapa kesimpulan  yang dapat ditarik antara lain : 

1. Semua stasiun pada lokasi penelitian ini memiliki indeks keragaman yang rendah yaitu  

(H’ < 1,5). 

2. Jumlah ordo fauna tanah yang ditemukan pada tiap lokasi penelitian berbeda-beda yaitu 

di mata air Sarasuta 11 ordo, di mata air Saraswaka 14 ordo dan di mata air kemalik 

sejumlah 7 ordo. 

3. Kelimpahan Relatif tertinggi yaitu ordo Hymenoptera dan terendah yaitu ordo Annelida 
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