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ABSTRAK  

Invertebrata tanah memainkan peran yang signifikan, dalam menyampaikan jasa ekosistem oleh tanah pada plot dan 

landskape. Peranannya aktif dalam interaksi dalam perkembangan fisika tanah, kimia dan fungsi ekosistem menunjukkan 

hubungan yang sangat kompleks dan belum banyak diketahui dengan pasti. 
 

Akan tetapi telah banyak dilaporkan bahwa penurunan diversitas dan perubahan peran makrofauna tanah 

terjadi akibat perubahan sistem penggunaan lahan. Tujuan penulisan paper ini untuk mengetahui peranan 

fauna tanah bagi ekosistem dengan melakukan kajian pustaka. Peranan fauna tanah aktif dalam interaksi  
dalam perkembangan fisika tanah, kimia dan proses bio masing-masing oleh karena itu penting untuk menjaga diversitas fauna 

tanah tersebut. 
 

Kata kunci: fauna tanah, peranan, kelompok, diversitas 
 
 
 

I.  PENDAHULUAN  
Fauna tanah adalah fauna yang hidup di tanah, baik yang hidup di permukaan tanah maupun yang 

terdapat di dalam tanah (Suin,1997). Proses dekomposisi dalam tanah tidak akan mampu berjalan cepat 

bila tidak ditunjang oleh kegiatan makrofauna tanah. Keberadaan mesofauna tanah dalam tanah sangat 

tergantung pada ketersediaan energi dan sumber makanan untuk melangsungkan hidupnya, seperti bahan 

organik dan biomassa hidup yang semuanya berkaitan dengan aliran siklus karbon dalam tanah. Jika 

ketersediaan energi dan hara bagi mesofauna tanah tersebut cukup, maka perkembangan dan aktivitas 

mesofauna tanah akan berlangsung baik dan timbal baliknya akan memberikan dampak positif bagi 

kesuburan tanah. Dalam sistem tanah, interaksi biota tanah tampaknya sulit dihindarkan karena biota 

tanah banyak terlibat dalam suatu jaring-jaring makanan dalam tanah (Arief, 2001). 
 

Keanekaragaman hayati tanah memegang peranan penting dalam memelihara keutuhan dan fungsi suatu 

ekosistem. Ada tiga alasan utama untuk melindungi keanekaragaman hayati tanah, yaitu : (a) secara ekologi; 

dekomposisi dan pembentukan tanah merupakan proses kunci di alam yang dilakukan oleh organisme tanah 

dan berperan sebagai’pelayan ekologi’ bagi eksistensi suatu ekosistem, (b) secara aplikatif; berbagai jenis 

organisme tanah telah dimanfaatkan dalam berbagai bidang misalnya pertanian, kedokteran dan sebagainya, 

dan (c) secara etika; semua bentuk kehidupan, termasuk biota tanah memiliki nilai keunikan 
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yang tidak dapat digantikan (Hagvar, 1998).  

Tujuan penulisan paper ini untuk mengetahui peranan fauna tanah bagi ekosistem dengan melakukan 

kajian pustaka. 

 

II. PERAN FAUNA TANAH  
Invertebrata tanah memainkan peran yang signifika dalam menyampaikan jasa ekosistem oleh tanah pada plot dan 

landskape. Peranannya aktif dalam interaksi 
 
dalam perkembangan fisika tanah, kimia dan proses b bahwa invertebrata mungkin merupakan indikator terbaik dari 

kualitas tanah. Invertebrata tanah juga 
 
merupakan sumberdaya yang perlu diatur dengan baik untuk meningkatkan pelayanan ekosistem (Lavelle, 

et al. 2006). 
 

Biota tanah diketahui memegang peranan yang sangat penting karena dapat mendekomposisi sisa 

tanaman dan melepaskan unsur-unsur hara ke dalam tanah menjadi bentuk yang tersedia bagi tanaman. Proses 

tersebut dipengaruhi oleh mikroba dalam biomasa tanah dan komposisinya, juga tergantung pada kualitas dan 

input serasah yang dihasilkan tanaman itu sendiri. Pengaruh kehadiran kelompok invertebrata seperti 

dekomposer terhadap pertumbuhan tanaman antara lain adalah: 1) mengatur kelimpahan dan komposisi 

mikroba tanah, 2) mengatur proses pelepasan unsur-unsur hara dan pertukarannya, 3) mengatur kompetisi di 

antara tumbuhan, serta 4) redistribusi bahan organik dan hara (Bourne et al., 2008). Berbagai jenis organisme 

tanah yang umumnya termasuk anggota invertebrata telah banyak dilaporkan memegang peranan penting 

dalam proses-proses yang terjadi di dalam ekosistem, terutama di daerah tropis (Lavella et al., 1994). 

Dijelaskannya bahwa makrofauna tanah (fauna > 2 mm) merupakan bagian dari biodiversitas 
 
tanah yang berperan penting dalam perbaikan sifak f dan humifikasi. Dalam proses dekomposisi bahan org proses 

fragmentasi (comminusi) serta memberikan fasilitas lingkungan (mikrohabitat) yang lebih baik bagi 

 
proses dekomposisi lebih lanjut yang dilakukan oleh kelompok mesofauna dan mikro fauna tanah serta 

berbagai jenis bakteri dan fungsi. 

 

III. PENGELOMPOKKAN FAUNA TANAH  
Organisme tanah dapat dikelompokkan berdasarkan pendekatan taksonomi dan fungsionalnya. 

Brussard (1998) membedakan tiga kelompok fungsional organisme tanah, yaitu biota akar, dekomposer 

dan ecosystem engineer. Fauna tanah berdasarkan kondisi ukurannya panjang tubuhnya (Wallwork, 1970 

dalam Coleman, et al., 2004) terbagi atas tiga yaitu mikrofauna tanah (0,02-0,16 mm) contoh protozoa; 

mesofauna tanah (0,32-10,4 mm) contohnya Insekta, Opiliones, Chelonethi, Diplura, Protura, Collembola, 

Araneida, Acari, Diplopoda, Tardigrada, Isopoda, Rotifera, Mollusca, Enchytraeidae, Nematoda: dan 

makrofauna tanah (10,4-83,2 mm) misalnya Chilapoda, Insectivora, Lumbricidae. Sedangkan Sugiyarto 

(2000) membedakan makrofauna tanah yang aktif di permukaan tanah dan di dalam tanah. 
 

Lavelle (1994), membagi fauna tanah berdasarkan ukuran diameternya menjadi 3 kelompok yaitu: 

mikrofauna (diameter <0,22 mm), mesofauna (diameter 0,2-2,0 mm) dan makrofauna (diameter > 2,0 mm). 

Jouquet et al., (2006) mengelompokkan rayap, semut dan cacing tanah sebagai golongan ‘soil engineers’ yang 

sangat penting karena perannya terhadap daya dukung tanah dan pengaruhnya pada ketersediaan 

sumberdaya bagi organisme lain, termasukecosystemengineersmikroorgan 
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menurut Jones et al. (1994) dalam Jouquet et al., (2006) adalah organisme yang secara langsung atau tidak langsung 

mengatur ketersediaan sumberdaya untuk s biotik dan abiotik. 

 
Struktur dan komposisi organisme tanah, terutama makroinvertebrata, sangat tergantung pada 

kondisi lingkungannya. Decaen et al. (1998) melaporkan bahwa terdapat dua faktor lingkungan yang 

sangat berpengaruh terhadap komunitas makroinvertebrata tanah, yaitu: (a) struktur vegetasi yang 

menentukan keragaman mikrohabitat dan kondisi/tingkah laku makroinvertebrata dan (b) produksi dan 

kualitas serasah yang tergantung pada karakter vegetasinya serta populasi organisme herbivora. 

 

IV. DIVERSITAS FAUNA TANAH  
Diversitas makrofauna tanah dan fungsi ekosistem menunjukkan hubungan yang sangat kompleks 

dan belum banyak diketahui dengan pasti. Akan tetapi telah banyak dilaporkan bahwa penurunan 

diversitas dan perubahan peran makrofauna tanah terjadi akibat perubahan sistem penggunaan lahan 

seperti ekosistem hutan menjadi ekosistem pertanian. Tanah-tanah yang terdegradasi juga menunjukkan 

penurunan kompleksitas dan biomassa fauna tanah (Lavelle et al., 1994). 
 

Sugiyarto (2000) melakukan penelitian keanekaragaman makrofauna tanah pada berbagai umur 

tegakan sengon di Jatirejo, kabupaten Kediri dengan hasil ditemukannya sejumlah 27 spesies makrofauna  
tanah di dalam tanah dan 26 spesies makrofaunaMolusca,  pe  
Annelida dan Arthropoda. Pontoscolex sp (Ordo: Olygochaeta) merupakan spesies dengan nilai penting 

tertinggi dari dalam tanah, sedangkan Lobopelta ocellifera (Ordo: Hymenoptera) merupakan spesies 

dengan nilai penting tertinggi dari kelompok makrofauna permukaan tanah. Pengaruh umur tegakan 

sengon terhadap keragaman struktur komunitas makrofauna tanah relatif kecil, yaitu dengan rata-rata 

nilai indeks similaritas sebesar 58% untuk kelompok makrofauna di dalam tanah dan 72% untuk kelompok 

makrofauna permukaan tanah. Keanekaragaman makrofauna tanah di dalam tanah menunjukkan korelasi 

relatif tinggi dengan kandungan bahan organik tanah, dominansi vegetasi bawah dan kelembaban tanah: 

sedangkan makrofauna tanah permukaan menunjukkan korelasi tinggi dengan penetrasi cahaya matahari. 
 

Bahan organik tanaman mempengaruhi jumlah individu makrofauna tanah dengan jumlah individu 

tertinggi pada perlakuan bahan organik tanaman yang lambat terdekomposisi, yaitu jagung diikuti sengon, 

rumput gajah, ubijalar dan pepaya. Setiap jenis makrofauna tanah menunjukkan respon yang berbeda terhadap 

perlakuan bahan organik tanaman maupun intensitas cahaya. Kaki seribu sangat dipengaruhi oleh oleh macam 

bahan organik, sedangkan gangsir tidak. Intensitas cahaya berpengaruh terhadap populasi berbagai jenis 

makrofauana tanah, semakin tinggi intensitas cahaya populasi makrofauna tanah cenderung populasi 

makrofauna tanah cenderung semakin menurun (Sugiyarto, et al., 2007). 
 

Inokulasi cacing tanah Pontoscolex corethrurus Fr. Mull dengan jumlah kepadatan 4, 8, dan 12 individu ke 

dalam pot dapat menyebabkan peningkatan respirasi mikroorganisme tanah, tingkat dekomposisi selulosa, 

serta menurunnya kadar C organik tanah. Di samping itu inokulasi cacing tanah dapat memperbaiki kondisi 
 
fisika kimia tanah yang ditandai dengan meningkat hara tanah. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan tanaman kacang 

hijau meningkat pada tanah yang  
diinokulasi cacing tanah (Adianto, et al., 2004).  

Pengamatan yang dilakukan pada enam lokasi yaitu hutan campuran tanaman budidaya, hutan 

tanaman pinus, hutan alam jauh dari sungai, hutan bambu, hutan alam dekat sungai dan hutan alam di 
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sebelah atas sungai. Didapatkan hasil diversitas hewan permukaan tanah tertinggi ditemukan pada hábitat 

hutan pinus dengan nilai indeks diversitas 0,63 dan terendah pada hábitat tanaman budidaya dengan 

indeks nilai diversitas 0,36 (Sugiyarto, et al., 2002). 
 

Pola tanam agroforestri berpengaruh negatif terhadap keragaman makrofauna tanah. Pengolahan 

tanah yang lebih intensif dan penggunaan bahan kimia (pupuk anorganik) untuk memelihara tanaman 

pertanian diduga menjadi penyebab rendahnya diversitas makrofauna tanah pada lahan berpola 

agroforestri. Intensitas pengelolaan lahan pada lahan berpola agroforestri diduga juga menyebabkan 

perubahan keseimbangan populasi dari beragam jenis menjadi lebih sedikit jenis bahkan terjadi dominasi 

jenis-jenis tertentu (Wahyuningtyas, 2009). 

 

V. HASIL PENELITIAN BALAI PENELITIAN KEHUT BANJARBARU) 

 
Berdasarkan kajian hasil penelitian dari BPK Banjarbaru diversitas fauna tanah pada berbagai pola 

tanam dapat dilihat pada tabel berikut. 

 
Tabel 1. Diversitas fauna tanah pada berbagai pola tanam 

 
No. Pola Tanam Diversitas fauna tanah Dominasi fauna tanah 

    

1. Jelutung rumput 1,23 Formicidae, isotera, milipede 
    

2. Jelutung sayur 1,22 Formicidae 
    

3. Jelutung salak 1,17 Formicidae 
    

4. Jelutung jeruk 1,34 Oligochaeta, milipede 
    

5. Jelutung karet 0,82 Oligochaeta, formicidae 
    

6. Jelutung rambutan 1,01 Formicidae 
    

7. Jelutung nanas 1,26 Oligochaeta, blattidae 
    

8. Jelutung monokultur klampangan 1,28 Formicidae, oligochaeta 
    

9. Hutan sekunder 1,45 Formicidae 
    

10. Jelutung monokultur hampangin 1,39 Laba-laba 
    

11. Lahan kosong 1,89 Formicidae 
    

12. Jelutung monokultur jekan 0,55 Oligochaeta 
    

13. Jelutung monokultur jabiren 1,26 Oligochaeta 
    

14. Mahoni murni 1,96 Isopoda 
    

15. Mahoni campuran 1,59 Chilapoda 
    

16 Mahoni rumput 1,82 Laba-laba 
    

17. Lahan kosong 2,05 Isopoda 
    

 
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa diversitas fauna tanah berbeda pada tipe penggunaan lahan. 

Tabel di atas menunjukkkan kecenderungan semakin intensif pengolahan lahan akan menurunkan 

diversitas fauna tanah. Hal ini sesuai dengan penelitian Sugiyarto, et al., 2002 menyatakan bahwa indeks 

diversitas habitat tanaman budidaya lebih rendah dibanding pada habitat hutan tanaman karena adanya 

pengolahan lahan yang intensif. 
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VI. PENUTUP  

Fauna tanah mempunyai peran dalam kelangsungan ekosistem lahan. Pengelolaan lahan perlu 

memperhatikan keberadaan dan keanekaragaman fauna tanah. Keanekaragaman hayati tanah 

memegang peranan penting dalam memelihara keutuhan dan fungsi suatu ekosistem. 
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