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BAB II  

KELIMPAHAN, COLLEMBOLA DAN ALIH FUNGSI LAHAN 

A. Kelimpahan 

Kelimpahan adalah jumlah yang dihadirkan masing-masing spesies dari 

seluruh individu dalam komunitas (Campbell, 2010, hlm. 385). Kelimpahan 

mengacu kepada jumlah spesies atau jenis – jenis struktur dalam komunitas 

(Michael, 1984, hlm. 227). Sehingga kelimpahan dapat diartikan dengan 

jumlah individu di wilayah tertentu yang tercuplik per satuan luas atau per 

satuan volume. Semakin tinggi kelimpahan suatu individu maka akan semakin 

bervariasi individu yang berada di ekosistem tersebut. 

Kelimpahan jenis merupakan jumlah individu per jenis dan kelimpahan 

relatif mengacu pada kemerataan distribusi individu diantara jenis dalam suatu 

komunitas (Husamah et al, 2017, hlm. 90) Faktor yang memengaruhi 

kelimpahan suatu organisme yaitu interaksi antara faktor biotik dan abiotik. 

Menurut Gullan, P. J dan Cranston, P. S (2010, hlm. 422) regulasi kelimpahan 

dan persebaran spesies serangga sangat dipengaruhi oleh aktivitas musuh alami 

yaitu predator, parasit, patogen, atau pesaing. Namun tidak dapat dipungkiri 

manusia sebagai salah satu faktor biotik memengaruhi kelimpahan suatu 

organisme dalam aktivitasnya seperti pengolahan tanah yang merusak habitat 

organisme tanah sehingga memengaruhi kelimpahan organisme tersebut.  

Kelimpahan suatu organisme dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

Kelimpahan =  
total jumlah dari individu − individu dari satu spesies

jumlah dari kuadrat yang terdapat hewan yang tercuplik
 

(Michael, 1984, hlm. 58) 

Menurut Trianto, Manap dan Fajri Marisa, 2020, hlm. 108 menyatakan 

bahwa kelimpahan organisme tanah yang tinggi dapat menjaga kestabilan 

keadaan suatu ekosistem seperti kesuburan tanah. Melalui pengukuran 

kelimpahan suatu organisme seperti Collembola dapat menjadi sebuah 

indikator apakah ekosistem tersebut stabil atau tidak dengan kelimpahan 

sebagai tolak ukur. Karena organisme tanah melakukan aktivitas hidupnya 
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ditentukan oleh faktor abiotik, biotik, serta cara pengolahan tanah yang dapat 

memengaruhi salah satunya kelimpahan spesies organisme tanah tersebut 

(Wallwork, 1970 dalam Habwandi, 2017). Sehingga kelimpahan organisme 

tanah tersebut bersifat dinamis atau selalu berubah akibat adanya faktor-faktor 

yang memengaruhinya. 

B. Collembola 

1. Karakteristik Collembola 

Nama ilmiah springtail diperkenalkan oleh Lubbock (1873), dimana 

Collembola berasal dari kata Yunani colle yang berarti lem dan embolon 

yang berarti piston (Hopkin, S. P, 1997, hlm. 2). Collembola atau yang 

dikenal dengan springtail (ekorpegas) memiliki organ mirip ekor yang 

terletak di ujung abdomen yang fungsinya sebagai organ gerak dengan 

cara kerja seperti pegas. Collembola dapat hidup di habitat di air tawar, air 

laut, darat (terestrial), dan daerah bersalju. Suhardjono et al., (2012, hlm. 

20) mengatakan, Collembola umumnya berukuran tubuh kecil, panjang 

berkisar 0,1 – 9 mm dengan bentuk tubuh bervariasi mulai dari gilik, oval, 

bundar, atau pipih dorso-ventral. Selengkapnya mengenai Collembola 

dapat dilihat melalui link berikut https://youtu.be/HL5tLTkxuOI (Youtube: 

Ant Lab, “The Extremely Fast Animals in Your Yard-Springtails”, 2022). 

 

Gambar 2.1 Contoh spesies Collembola (Homidia sauteri) 

(Sumber: Bradford, A., www.collembola.org, 2008) 

Bagian tubuh dibedakan menjadi tiga bagian yaitu kepala, toraks, 

dan abdomen (Gambar 2.2). Pada bagian kepala terdapat bagian mulut, 

sepasang mata, sepasang organ pasca-antena (opa), sepasang antena, dan 

organ sensori lainnya. Pada bagian toraks terdiri dari 3 ruas yaitu 

protoraks, mesotoraks, dan metatoraks dengan setiap ruas toraks pada 

bagian ventral dilengkapi sepasang tungkai. Tiga pasang kaki pada toraks 

masing-masing dibagi menjadi dua subkoksa, koksa, trokanter, femur, 
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tibiotarsus, dan pretarsus (Widyawati, 2008, hlm. 5). Pada bagian 

abdomen terdiri dari 6 ruas dengan ukuran yang hampir sama, ruas 

abdomen ke – 1 sampai 4 disebut bagian pregenitalia yang terdapat tabung 

ventral (kolofor), retinakulum, dan furka. Furka terdiri dari bagian basal, 

manubrium, sepasang dens, dan mukro berduri atau berlamela. Sedangkan 

pada ruas ke – 5 bagian genitalia terdapat celah genital jantan atau betina, 

dan ruas ke – 6 pascagenitalia terdapat celah anal (Suhardjono et al., 2012, 

hlm. 24; Greenslade 1996 dalam Widyawati, 2008, hlm. 5). 

 

Gambar 2.2 Morfologi Collembola 

(Sumber: Widyawati 2008; Greenslade 1996) 

 Morfologi dari Collembola secara rinci terdapat sebagai berikut: 

a. Permukaan Tubuh 

Permukaan tubuh Collembola bervariasi, mulai dari permukaan 

licin, tidak rata (granulat), mulus, dan ada juga yang dilengkapi seta 

biasa, seta makro, mata palsu (pseudoselus) sensillum, rambut, duri, 

sisik, atau modifikasi lainnya (Suhardjono et al., 2012, hlm. 22). 

Keadaan permukaan tubuh Collembola ini tergantung pada tiap 

kelompok taksonnya. Setiap takson memiliki ciri khas tersendiri yang 

dapat dikenali atau dibedakan antara kelompok takson. 

b. Kepala 

Kepala Collembola berbentuk seperti kapsul, hampir berbentuk 

segi lima jika dilihat dari bagian dorsal. Setiap takson organ pada 

kepala memiliki bentuk yang berbeda-beda bahkan ada yang organnya 

tidak lengkap seperti tidak bermata seperti Cyphoderus. Selain itu 
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beberapa takson mengalami modifikasi dan reduksi di bagian organ-

organ tertentu seperti mulut (Suhardjono et al., 2012, hlm. 24). 

c. Mulut 

 

Gambar 2.3 Struktur mulut Collembola (Superodontella sp.) 

tampak lateral 

(Sumber: Suhardjono et al., 2012) 

Mulut pada Collembola termasuk kelompok entognatus atau 

terlindung di dalam rongga mulut dan terletak di bagian anterior. 

Kebanyakan spesies Collembola memiliki tipe mulut pengunyah 

tetapi beberapa mengalami modifikasi menjadi mulut pengisap, 

seperti kelompok Odontellidae. Bagian mulut terdiri atas 5 komponen 

utama, yaitu bagian depan atau labrum disebut juga bibir atas dan 

dibagian belakang terdapat sepasang mandibel, lalu maksila, serta 

labium atau disebut juga bibir bawah, dan hipofaring (Hopkin, S. P, 

1997, hlm. 50; Suhardjono et al., 2012, hlm. 25). 

d. Mata 

 

Gambar 2.4 Contoh susunan dan jumlah oselus (mata) pada 

Xynella 

(Suhardjono et al., 2012) 
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Collembola mempunyai mata tunggal yang disebut oselus 

dengan jumlah bervariasi dari 0 – 8, letaknya bergerombol atau agak 

terpencar di sisi kanan hingga kiri kepala. Spesies Collembola yang 

berhabitat di dalam tanah seperti Isotomiella tidak memiliki mata 

karena tidak diperlukan sehingga organ penglihatannya mereduksi 

(Suhardjono et al., 2012, hlm. 29). 

d. Organ Pasca-Antena (OPA) 

 

Gambar 2.5 Bentuk organ pasca-antena (opa) pada Desoria 

tridentata 

(Sumber: Suhardjono et al., 2012) 

Organ pasca-antena (opa) adalah organ sensori yang letaknya 

berada diantara mata dan pangkal ruas. Menurut Hopkin, S. P (1997, 

hlm. 47) organ ini peka terhadap bau, kelembapan, dan suhu. Bentuk 

dari opa sendiri bervariasi yaitu bulat, lonjong, cakram, lamella, serta 

ukuran yang bervariasi pula (Suhardjono et al., 2012, hlm. 30). 

e. Antena 

Antena berada di bagian depan opa yang terdiri dari 4 hingga 6 

ruas namun beberapa takson mengalami modifikasi seperti penyatuan 

atau pembagian ruas sehingga terlihat beruas banyak (Gullan, P. J & 

Cranston, P. S, 2010, hlm. 487; Suhardjono et al., 2012, hlm. 30). Pada 

antena terdapat struktur sensorium di bagian ujung dan kadang 

terdapat rambut sensori dan reseptor (Suhardjono et al., 2012, hlm. 

56). 
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f. Toraks 

Toraks terbagi menjadi 3 ruas yaitu protoraks, mesotoraks, dan 

metatoraks. Adanya struktur tambahan pada beberapa kelompok 

takson seperti seta, makroseta, mikroseta, atau sisik pada famili 

Neanuridae (Suhardjono et al., 2012, hlm. 32). Terdapat 3 pasang kaki 

yang masing-masing dibagi menjadi dua subkoksa, koksa, trokanter, 

femur, tibiotarsus, dan pretarsus. Pada tibiotarsus terdapat rambut 

panjang, bagian ujung membulat (klavata) dari kelenjar basal 

epidermis menghasilkan sekresi untuk menempel pada permukaan 

yang licin, serta pretarsus terdapat cakar tunggal dan imbuhan 

empodial (unguiculus) (Hopkin, S. P, 1997, hlm. 48; Greenslade, 1996 

dalam Widyawati, 2008, hlm. 5). 

g. Abdomen 

 

Gambar 2.6 Struktur ruas-ruas abdomen 

(Sumber: Suhardjono et al., 2012) 

Ruas pertama abdomen disebut juga kolofor (ventral tube) yang 

memiliki peran keseimbangan cairan dan elektrolit serta alur kanal 

pada kolofor merupakan tempat mengalirnya sekresi kelenjar kepala 

yang digunakan untuk menempel pada permukaan yang licin (perekat) 

dan sebagai sumber cairan perawatan (Hopkin, S. P, 1997, hlm. 48; 

Gullan, P. J & Cranston, P. S, 2010, hlm. 487; Suhardjono et al., 2012, 

hlm. 35). Ciri abdomen pada ruas kedua dapat terlihat tata letak seta 

pada bagian dorsal dan ventral.  
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Gambar 2.7 Letak organ-organ pada ruas abdomen 

(Sumber: Suhardjono et al., 2012) 

Ruas ketiga pada abdomen terdapat tenaculum atau disebut juga 

retinakulum yang berfungsi sebagai penjepit organ furkula yang 

berada pada ruas abdomen ke empat (Hopkin, S. P, 1997, hlm. 49). 

Pada ruas abdomen ke empat terdapat organ furkula atau furka (spring 

organ) yang berfungsi sebagai alat peloncat seperti per dan beberapa 

spesies memiliki panjang furka hingga 10 cm. Secara garis besar furka 

terdiri dari tiga ruas yaitu manubrium pada bagian pangkal lalu diikuti 

sepasang lengan atau yang disebut dens yang disetiap ujungnya 

terdapat mukro dengan struktur seperti kuku (Suhardjono et al., 2012, 

hlm. 37; Gullan, P. J & Cranston, S. P, 2010, hlm 487).  

Pada ruas ke lima abdomen terdapat lubang genitalia jantan atau 

betina (Hopkin, S. P, 1997, hlm. 50). Sedangkan pada ruas terakhir 

yaitu ruas ke enam menurut Leinaas (1988 dalam Hopkin, S.P, 1997, 

hlm. 50) terdapat ujung saluran pencernaan terbuka melalui anus yang 

memiliki tiga kantung reversible yang fungsinya tidak diketahui. 

2. Cara Hidup Collembola 

Metamorfosis Collembola berlangsung secara tidak sempurna atau 

ametamorfosis (ametabola) dengan mengalami pergantian kulit sebanyak 

5 – 6 kali untuk menjadi dewasa kecuali Mesaphorura krauberri hanya 3 

kali (Hopkin, S.P, 1997 dalam Suhardjono et al., 2012, hlm. 49). 

Collembola secara umum berumur pendek sekitar satu hingga tiga bulan, 

namun beberapa dapat hidup satu hingga dua tahun hingga lebih seperti 

spesies Pseudosinella decipiens yang mampu hidup 5 tahun 7 bulan 

(Greenslade, 1996 dalam Widyawati, 2008, hlm. 6). 
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Sebagian besar Collembola hidup di dalam tanah, permukaan tanah, 

serasah yang membusuk, kotoran binatang, sarang binatang, dan liang-

liang. Pada vegetasi, Collembola dapat ditemukan di rerumputan, semak, 

perdu, sampai di tajuk pohon yang tinggi (Suhardjono et al., 2012, hlm. 

68). Setiap tipe habitat memiliki faktor – faktor yang berpengaruh terhadap 

kehadiran Collembola. 

3. Habitat Collembola 

Collembola memiliki berbagai jenis habitat, namun sebagian besar 

Collembola hidup pada daerah lembab yang berkaitan dengan tanah. 

Berdasaran habitatnya Collembola tanah dikelompokkan menjadi eudafik 

(hidup di dalam tanah), hemieudafik (hidup di permukaan tanah dan 

serasah), dan edafik atau atmobiotik (hidup di permukaan dan pada 

vegetasi) (Suhardjono et al., 2012, hlm. 71). Sehingga Collembola ini 

dapat dijumpai dimana-mana mulai dari dalam tanah hingga pada tajuk 

pada vegetasi.  

   

Gambar 2.8 Habitat Collembola pada daun, dan ranting 

(Pogonognathellus longicornis, Bourletiella viridescens) 

(Sumber: Brian, 2007; Ransom, T., 2009, www.collembola.org) 

Menurut Glime, J. M (2017, hlm. 28) kanopi tertutup mendukung 

kepadatan Collembola lebih tinggi di lapisan tanah atas dibandingkan pada 

tajuk yang kering di bawah kanopi terbuka. Hal ini dikarenakan 

Collembola cenderung menyukai habitat yang lembab dibandingkan yang 

kering karena mendukung aktivitasnya. Selain itu beberapa Collembola 

pun hidup pada lumut serta hidup bersama dengan semut dalam sarangnya 

(Glime, J. M., 2017, hlm 2; Suhardjono et al., 2012, hlm. 68). Habitat 

Collembola pada lumut dan sarang semut ini membantunya menjaga 

kelembapan. 
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Gambar 2.9 Habitat Collembola pada lumut dan sarang semut 

(Orchesella spectabilis, Cyphoderus albinus) 

(Sumber: Keresztes, G., 2008; Cornwall, N. J., 2007, 

www.collembola.org) 

4. Klasifikasi Collembola 

Menurut Suhardjono et al (2012, hlm 137) klasifikasi baru 

Collembola adalah kelas yang memiliki empat ordo yaitu Poduromorpha, 

Entomobryomorpha, Symphypleona, dan Neelipleona. 

a. Ordo Poduromorpha 

Ordo ini memiliki bentuk tubuh gilig dengan warna tubuh yang 

bervariasi mulai dari putih, merah, hingga biru tua kehitaman 

(Suhardjono et al., 2012, hlm 144). Ordo Poduromorpha diwakili oleh 

Collembola dengan tubuh memanjang, thoraks dengan tiga segmen 

terpisah dan protoraks dengan seta, anggota ordo ini sekitar 3400 

spesies yang terdapat di semua wilayah zoogeografis (de Lima, E.C.A 

et al., 2021, hlm 1; Suhardjono et al., 2012, hlm. 144).  

1) Famili Hypogastruridae 

Banyak spesies Collembola berasal dari Hypogastruridae 

sehingga merupakan famili yang cukup besar karena persebaran 

yang luas (kosmopolit) yang kebanyakan habitat hidupnya yaitu 

pada humus atau lapisan atas tanah. Ciri khas famili ini memiliki 

lempeng molar yang bergranulat pada mandibel, permukaan 

tubuh berkerut dengan granula dan memiliki warna tubuh gelap 

seperti biru tua, kelabu, hingga kehitaman namun ada juga yang 

tidak berwarna atau berwarna putih (Christiansen, K.A et al., 

2009, hlm. 208; Suhardjono et al., 2012, hlm. 147). 
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Gambar 2.10 Famili Hypogastruridae (contoh genus 

Ceratophysella) 

(Sumber: Cornwall, N. J., www.collembola.org, 2007) 

Genus dari famili ini diantaranya yaitu Acherontiella, 

Thibaudylla, Willemia dengan genus terbesar adalah 

Ceratophysella (102 spesies), Hypogastrura (136 spesies), dan 

Xenylla (125 spesies) (Hopkin, S.P, 1997, hlm. 30; Suhardjono et 

al., 2012, hlm. 147-151). 

2) Famili Neanuridae 

Famili Neanuridae memiliki tubuh gemuk, berwarna merah 

hingga biru kehitaman, tidak memiliki furkula, dan memiliki 

granulat seperti duri pada permukaan tubuhnya (Christiansen, 

K.A et al., 2009, hlm. 208; Widrializa, 2016, hlm. 39). Ciri 

khasnya yaitu mandibel yang mereduksi atau hanya bagian 

lempeng molarnya saja yang mereduksi, serta memiliki kerucut 

mulut lancip, dan semua anggota famili ini hidup di daerah 

lembab seperti tanah lembab di bawah kulit kayu atau batu 

(Suhardjono et al., 2012, hlm. 155). 

 

Gambar 2.11 Famili Neanuridae (contoh genus Paralobella) 

(Sumber: Deharveng, L., www.collembola.org, 2002) 

Menurut Hopkin, S.P (1997, hlm. 31) dan Suhardjono et al 

(2012, hlm. 155-172) famili ini memiliki 1160 spesies dengan 

genus Neanurinae memiliki spesies paling banyak yaitu 606 
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spesies, lalu Psedachorutes (367 spesies), Anurida (68 spesies), 

sisanya tersebar pada genus Cephalachorutes, Micranurida, 

Oudemansia, Ceratrimeria, Pseudachorudina, Pseudanurida, 

Denisimeria, Friesea, Deuterobella, Coecoloba, Hyperlobella, 

Lobella, Paralobella, Propeanura, Sulobella, Achorutes, Anura, 

Blasconura, Inameria, Gnatholonche, Paleonura, Siamanura, 

Pronura, Paranura,  dan Vitronura. 

3) Famili Brachystomellidae 

Ciri khas dari famili ini yaitu pada bagian mulutnya tidak 

dilengkapi mandibel dan mempunyai empat gerigi maksila 

tumpul. Bentuk tubuh sedikit melebar berwarna kelabu tua gelap 

atau biru tua dengan panjang sekitar 0,5 – 2 mm dan berhabitat di 

tanah lembab (Suhardjono et al., 2012, hlm. 178). 

 

Gambar 2.12 Famili Brachystomellidae (contoh genus 

Brachystomella) 

(Sumber: Murray, A., www.collembola.org, 2012) 

Terdapat 14 genus yang diketahui dengan genus terbesar 

yaitu Brachystomella (61 spesies) yang merupakan satu-satunya 

genus yang dapat dijumpai di Indonesia (Hopkin, S.P, 1997, hlm. 

29).  

4) Famili Odontellidae 

Ciri khas dari famili Odontellidae yaitu pada bagian mukro 

memiliki tiga lamel (trilamelat), tubuh silindris, berwarna biru, 

antena kerucut, dan hidup di serasah humus atau lapisan tanah 

bagian atas (Christiansen, K.A et al., 2009, hlm. 208; Widyawati, 

2008, hlm. 68; Suhardjono et al., 2012, hlm. 180). 



19 
 

 
 

 

Gambar 2.13 Famili Odontellidae (contoh genus Odontella) 

(Sumber: Murray, A., www.collembola.org, 2014) 

Menurut Hopkin, S.P (1997, hlm. 34) genus terbesar pada 

famili ini yaitu genus Odontella dengan 22 spesies terbatas pada 

wilayah “austral” (Amerika Selatan, Australia, Selandia Baru) 

dan genus Superodontella (48 spesies) dengan distribusi 

kosmopolitan. 

5) Famili Onychiuridae 

Famili ini memiliki bentuk tubuh gilik, langsing kecil, 

berwarna putih, serta tidak memiliki mata, pigmen, dan furkula. 

Ciri khasnya yaitu memiliki organ sensori (pseudoselus) yang 

mengeluarkan cairan toksik pada ruas antena III serta banyak 

ditemukan di habitat serasah dan tanah pada daerah beriklim 

sedang (Suhardjono et al., 2012, hlm. 182; Widrializa, 2016, hlm. 

40). 

 

Gambar 2.14 Famili Onychiuridae (contoh genus 

Protaphorura) 

(Sumber: Murray, T., www.collembola.org, 2011) 

Genus Onychiurinae dan Tullbergiinae tersebar luas di 

seluruh dunia, genus yang lainnya yaitu Allaphorura, 

Onychiurus, Deuteraphorura, Thalassaphorura, Protaphorura, 

Mesaphorura, Fissuraphorura, dan Prabhergia (Hopkin, S.P, 

1997, hlm. 34; Suhardjono et al., 2012, hlm. 182-187). 
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b. Ordo Entomobryomorpha 

Menurut Suhardjono et al (2012, hlm. 190) ordo ini memiliki 

tubuh gilik, langsing dengan ukuran dan warna yang bervariasi, ciri 

utamanya yaitu tidak ada seta pada ruas pertama toraks dan tidak 

mengalami kitinasi sehingga dari dorsal hanya tampak mesotoraks 

dan metatoraks. Ciri khas lainnya yaitu furka atau furkula terdiri dari 

tiga bagian yaitu manubrium, dens, dan murko yang berkembang baik 

sehingga memberikan kemampuan untuk melompat (Christian & 

Vollenkle, 1979 dalam Yahyapour, E. et al., 2019, hlm 307). 

1) Famili Isotomidae 

Isotomidae merupakan famili yang paling bervariasi di ordo 

Entomobryomorpha dengan ciri khas tubuh tanpa sisik dan 

panjang ruas abdomen sama. Berbentuk gilik, ukuran dan warna 

tubuh bervariasi mulai dari putih, biru tua, hingga abu-abu gelap 

dengan habitat di serasah dan di dalam tanah (Soto-Adames, F.N 

et al., 2008, hlm. 504; Suhardjono et al., 2012, hlm. 193). 

 

Gambar 2.15 Famili Isotomidae (contoh genus Proisotoma) 

(Sumber: Kamsteeg, G., www.collembola.org, 2019) 

Famili ini memiliki sekitar 1028 spesies dengan genus 

diantaranya Archisotoma, Axelsonia, Clavisotoma, Cryptopygus, 

Folsomides, Folsomia, Folsomina, Isotomodes, Isotomiella, 

Isotomurus, Proisotoma, Micrisotoma, Psammisotoma, 

Subisotoma, Pseudisotoma, dan Hemisotoma (Hopkin, S.P, 1997, 

hlm. 36; Suhardjono et al., 2012, hlm. 193-207). 

2) Famili Coenaletidae 

Famili ini memiliki ciri tubuh tanpa pigmen, sklerotin kuat, 

dorsoventral rata, segmen perut ke III-IV menyatu dengan 

segmen V-VI berbeda, dan mandibula yang khas dengan pelat 
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geraham yang berkembang baik tetapi dengan satu gigi apikal 

(Soto-Adames, F.N et al., 2008, hlm. 506). 

 

Gambar 2.16 Famili Coenaletidae (contoh genus Coenaletes) 

(Sumber: Palacios-Vargas J. G., www.collembola.org, 2000) 

Spesies dari famili ini pernah ditemukan sebanyak 2 spesies 

dari genus Coenalestes, yaitu Coenaletes vangoethemi dari Papua 

Nugini dan Coenaletes caribaeus dari Guadeloupe di Karibia 

(Hopkin, S.P, 1997, hlm. 35). 

3) Famili Entomobryidae 

Famili Entomobryidae merupakan famili Collembola yang 

paling beragam atau kadang disebut slender springtails (Bellinger 

et al., 1996-2018; Soto-Adames et al., 2008 dalam Yahyapour, E. 

2019, hlm. 308). Ciri khasnya yaitu tidak memiliki organ pasca-

antena, memiliki alat pelengkap yang panjang (antena, kaki, 

furkula dll), tubuhnya berseta, dan beberapa spesies setanya 

bersilia atau di sebut botriothrica dengan pola unik pada tiap sisi 

segmen perut ke 3-4 (Soto-Adames et al., 2008, hlm. 507; 

Suhardjono et al., 2012, hlm. 213; Zhang, Feng et al., 2019, hlm. 

249). 

 

Gambar 2.17 Famili Entomobryidae (contoh genus 

Entomobrya) 

(Sumber: Tsukiji, T., www.collembola.org, 2008) 



22 
 

 
 

Memiliki sekitar 2.000 spesies di dunia menjadikan 

Entomobryidae super famili terbesar dari Collembola, spesies 

terbesar ditemukan dengan ukuran 5 – 10 mm (Soto-Adames et 

al., 2008, hlm. 208; Bellinger et al., 1996-2019 dalam Zhang, 

Feng et al., 2019, hlm. 249). Sebagian besar habitat hidupnya di 

gua-gua sehingga bersifat troglobite, serasah daun, permukaan 

tanah, di atas dan di bawah kulit pohon, atau kanopi hutan 

(Hopkin, S.P, 1997, hlm. 36; Gullan, P. J dan Cranston, S. P, 

2010, hlm. 255). Genus dari famili ini diantaranya 

Entomobryinae (1130 spesies), Orchesellinae (235 spesies), 

Entomobrya (217 spesies), Pseudosinella (247 spesies), 

Lepidocyrtus (185 spesies), sisanya terdapat genus Acrocyrtus, 

Ascocyrtus, Alloscopus, Dicranocentrus, Heteromurtrella, 

Heteromurus, Rambutsinella, Coecobrya, Homidia, Sinella, 

Willowsia, Lepidocyrtoides, Lepidosira, Lepidosinella, dan Seira 

(Hopkin, S.P, 1997, hlm. 36; Suhardjono et al., 2012, hlm. 214-

229). 

4) Famili Paronellidae 

Menurut Suhardjono et al (2012, hlm. 234) famili ini 

memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi dengan ciri-ciri 

tubuh berukuran panjang 2-8 mm, warna bervariasi dan ada yang 

memiliki pola, memiliki mata, berpigmen, dan furkula ada yang 

panjang/pendek. Sebagian besar spesies hidup di pohon, semak, 

epifit, rerumputan, atau di lapisan permukaan serasah daun 

(Greenslade, 1994 dalam Hopkin, S.P, 1997, hlm. 37). 

 

Gambar 2.18 Famili Paronellidae (contoh genus Lepidonella) 

(Sumber: Deharveng, L. & Bedos, A., www.collembola.org, 

2010) 
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Genus dari Paronellidae saat ini terdiri dari 24 genus dan 

sekitar 409 spesies diantaranya genus Bromacanthus, 

Callyntrura, Lepidonella, Metacoelura, Dicranocentroides, 

Pseudoparonella, dan Salina yang dapat ditemukan di Indonesia 

(Bellinger et al., 1996-2017 dalam Bellini, B.C & Nikolas, G. C, 

2017, hlm 151; Suhardjono et al., 2012, hlm. 234-241). 

5) Famili Cyphoderidae 

Famili ini memiliki warna tubuh putih, ukuran panjang 

bervariasi, tidak memiliki mata, dengan ciri khas pada furkula, 

dan ruas abdomen IV lebih panjang dari abdomen III. Habitat dari 

famili ini yaitu di dalam tanah dan sering menempati sarang 

semut atau rayap, karena habitatnya ini anggota famili ini buta 

dan berpigmen buruk (Suhardjono et al., 2012, hlm. 246; 

Christiansen, K.A et al., 2009, hlm. 208). 

 

Gambar 2.19 Famili Cyphoderidae (contoh genus 

Cyphoderopsis) 

(Sumber: Mandal, G. P., www.collembola.org, 2019) 

Genus terbesar dari famili ini yaitu Cyphoderus (60 spesies) 

yang terdistribusi di seluruh dunia, sedangkan genus lainnya yaitu  

Cephalophilus, Cyphoderopsis, Mimoderus, dan Serroderus 

(Suhardjono et al., 2012, hlm. 246-249; Hopkin, S.P, 1997, hlm. 

35). 

6) Famili Oncopoduridae 

Anggota famili memiliki ukuran tubuh bervariasi dan 

hampir semua spesiesnya memiliki tubuh bersisik hialin serta seta 

yang bersilia multilateral. Famili ini berhabitat di tanah, serasah 

daun dan gua-gua. Famili kecil ini terdiri dari 2 genus yaitu genus 
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Harlomillsia (1 spesies) dan Oncopodura (39 spesies) 

(Suhardjono et al., 2012, hlm. 251; Hopkin, S.P, 1997, hlm. 37).  

 

Gambar 2.20 Famili Oncopoduridae (contoh genus 

Oncopodura) 

(Sumber: Murray, A., www.collembola.org, 2014) 

7) Famili Tomoceridae 

Famili ini memiliki tubuh mulai dari ukuran dan warna 

yang beragam dengan ciri khas adanya mukro berambut, dens 

yang rata dilengkapi spina-spina kecil pada furkula yang 

sempurna (Suhardjono et al, 2012, hlm. 253). Genus terbesar 

yaitu Tomocerus (47 spesies), genus ini dapat ditemukan di 

Indonesia yang memiliki habitat di tempat lembab seperti di gua-

gua (Hopkin, S.P, 1997, hlm. 38). 

 

Gambar 2.21 Famili Tomoceridae (contoh genus Tomocerus) 

(Sumber: Murray, T., www.collembola.org, 2007) 

c. Ordo Symphypleona 

Ordo ini memiliki ciri yang sangat khas yaitu tubuh yang 

berbentuk bulat, warna dan ukuran tubuh bervariasi, antena 4 ruas, 

hampir semua mempunyai furka dengan ruas toraks dan abdomen 

bersatu hanya ruas abdomen VI yang terpisah (Suhardjono et al., 

2012, hlm. 255). Ordo ini dapat hidup baik di tempat lembab seperti 

permukaan atau di dalam gua, dan serasah daun (Baquero, Enrique et 

al., 2021, hlm. 1). 



25 
 

 
 

1) Famili Sminthurididae 

Famili ini memiliki bentuk globular khas yang terbentuk 

oleh pembesaran dan penyatuan segmen toraks posterior dan 

abdomen anterior, sebagian besar anggota famili ini pun pelompat 

yang luar biasa dan memiliki tabung perut yang mencolok. Pada 

jantan memiliki segmen antena II dan III yang dimodifikasi 

menjadi penjepit untuk perilaku kawin seksual dan jantan lebih 

kecil dari betina. (Hopkin, S.P, 1997, hlm. 31-41; Betsch 1980 

dalam Ferreira, A.S et al., 2021, hlm. 1). 

 

Gambar 2.22 Famili Sminthurididae (contoh genus 

Sminthurides) 

(Sumber: Picard, J., www.collembola.org, 2017) 

Berhabitat terutama di serasah daun, vegetasi rendah, 

permukaan air tawar yang tenang, dan berlimpah di pohon 

terutama pada kanopi hutan tropis lembab. Famili ini terdiri dari 

genus Sminthurides, dan Sphaeridia yang dapat ditemukan di 

Indonesia (Hopkin, S.P, 1997, hlm. 39; Suhardjono et al., 2012, 

hlm. 259-260). 

2) Famili Arrhopalitidae 

Famili ini memiliki ciri tubuh yang berukuran kecil kurang 

dari 1,5 mm, warna cukup bervariasi, ruas antena IV lebih 

panjang dari ruas III, abdomen I dan VI jelas, dan sebagian 

spesiesnya memiliki duri kutikula pada segmen perut ke-VI 

(Widrializa, 2016, hlm. 46; Vargovitsh, R.S & Morteza 

Kahrarian, 2020, hlm. 339). Genus yang ditemukan di Indonesia 

terdiri dari genus Arrhopalites, dan Collophora yang memiliki 

habitat di tanah lembab, humus, dan gua-gua (Suhardjono et al., 

2012, hlm. 261-262). 
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Gambar 2.23 Famili Arrhopalitidae (contoh genus 

Arrhopalites) 

(Sumber: Cheung, D. & Schmidt, J., www.collembola.org, 

2005) 

3) Famili Katiannidae 

Anggota famili Katiannidae memiliki ukuran tubuh sangat 

kecil dan berbentuk bulat, biasanya memiliki warna yang cerah 

atau kuat. Segmen tubuh menyatu dan dibedakan menjadi kepala, 

perut besar (dari toraks pertama hingga segmen perut IV), segmen 

perut V dan VI jelas (Palacios-Vargas et al., 2012; Betsch 1980 

dalam Palacios-Vargas & Vacaflores-Argandona, 2020, hlm. 

201). 

 

Gambar 2.24 Famili Katiannidae (contoh genus Katianna) 

(Sumber: Bouffler, E., www.collembola.org, 2014) 

Genus Sminthurinus, Katianna, dan Stenognatellus 

merupakan genus yang paling spesifik yang tersebar sangat luas 

termasuk Indonesia yang memiliki habitat di tempat dingin, 

serasah, lembab dan terkadang di dalam gua (Suhardjono et al., 

2012, hlm. 263-264). 

4) Famili Sminthuridae 

Anggota famili ini sering ditemui dan berwarna tubuh 

cerah, bentuk tubuh globular, dan vesikel yang panjang (Chen, 

Chong-Guang et al., 2019, hlm. 1). Menurut Suhardjono et al 
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(2012, hlm. 268) famili ini memiliki antena panjang (1,5-2 kali 

panjang kepala), terdapat organ trokanter pada trokanter tungkai 

metatoraks. 

 

Gambar 2.25 Famili Sminthuridae (contoh genus 

Sphyrotheca) 

(Sumber: Brouste, D., www.collembola.org, 2019) 

Genus dari famili ini terdiri dari Allacma, Papirinus, 

Pararrhopalites, dan Sphyrotheca berhabitat di serasah duan, 

arboreal, gua yang dapat ditemukan di Indonesia (Suhardjono et 

al., 2012, hlm. 268-271). 

5) Famili Bourletiellidae 

Famili ini memiliki ciri tubuh bulat, beberapa berwana 

gelap, ruas antena IV lebih panjang dibanding ruas antena III, dan 

ruas abdomen V-VI terpisah (Widyawati, 2008, hlm. 73). Habitat 

famili ini di rerumputan, tanaman sayuran, arboreal, dan semak 

dengan genus terdiri dari Bourletiella, Rastriopes, dan, 

Corynephoria yang dapat ditemukan di Indonesia (Suhardjono et 

al., 2012, hlm. 273-275). 

 

Gambar 2.26 Famili Bourletiellidae (contoh genus 

Rastriopes) 

(Sumber: Tony, www.collembola.org, 2019) 
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6) Famili Dicyrtomidae 

Menurut Suhardjono et al (2012, hlm. 275) famili ini 

memiliki antena panjang, ruas antena IV lebih pendek dibanding 

ruas III, jantan tanpa organ penjepit antena, ruas toraks tidak jelas 

dan ruas abdomen V menyatu dengan abdomen besar. 

 

Gambar 2.27 Famili Dicyrtomidae (contoh genus 

Calvatomina) 

(Sumber: Ardron, P., www.collembola.org, 2008) 

Habitat dari famili ini yaitu di atas tanah, lumut pada batang 

pohon, serasah, dan arboreal. Genus yang ditemukan di Indonesia 

terdiri dari Ptenothrix, Calvatomina, dan Papirioides 

(Suhardjono et al., 2012, hlm. 276-278). 

d. Ordo Neelipleona 

Menurut Suhardjono et al (2012, hlm. 280) famili ini mudah 

dibedakan karena bentuk tubuh yang bulat, kecil, tidak memiliki mata, 

berwarna putih, dan antena yang pendek. Famili Neelipleona memiliki 

tipe mandibula pengunyah yang kuat dengan pelat geraham yang 

berkembang baik dan memiliki 4-7 gigi apikal (Schneider, Clement, 

2017, hlm 12). Ordo ini hanya memiliki satu famili dan tingkat 

keanekaragamannya rendah. 

1) Famili Neelidae 

 

Gambar 2.28 Famili Neelidae (contoh genus Neelus) 

(Sumber: Murray, A., www.collembola.org, 2013) 
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Menurut Hopkin, S.P (1997, hlm. 39) famili Neelidae 

memiliki ukuran yang sangat kecil, bentuk tubuh sebagian besar 

dibentuk oleh perluasan segmen toraks daripada segmen perut 

(Moen & Ellis 1984), tidak memiliki mata dan antena yang 

pendek (Borner 1906; Dallai 1979), semua spesies hidup di tanah 

atau di gua (Deharveng & Beruete 1993). Genus dari famili ini 

yang ditemukan di Indonesia yaitu Megalothorax, dan Neelus 

(Suhardjono et al., 2012, hlm. 280-281). 

C. Hutan 

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang 

berisi sumber daya alam hayati dengan didominasi pepohonan dalam 

keterikatan alam lingkungannya, dimana satu dengan lainnya tidak dapat 

dipisahkan (Sanjaya, Putu. K. A, 2020, hlm. 6). Hutan memberikan habitat bagi 

makhluk hidup untuk tinggal, sehingga berpotensi untuk mendukung 

kelangsungan makhluk hidup serta kelimpahan flora dan fauna. Komponen 

dasar hutan yaitu pepohonan yang tinggi memiliki peran penting dalam 

menjaga kesuburan tanah dengan menghasilkan serasah sebagai sumber hara 

yang penting bagi vegetasi hutan (Ewuise, 1990 dalam Habwandi, 2017, hlm. 

4). Serasah tersebut dapat menjadi humus yang banyak menyerap nutrisi 

melalui proses penguraian oleh organisme tanah salah satunya Collembola 

yang bermanfaat bagi ekosistem hutan (Oktavianti, 2017, hlm. 19). 

Hutan menjadi salah satu ekosistem yang terbentuk dari hasil interaksi 

antara faktor biotik dan abiotik yang menjadikan hutan tersebut suatu 

ekosistem yang memberikan manfaat bagi makhluk hidup karena sumber daya 

alamnya. Disamping kayu sebagai salah satu sumber daya hutan, hutan 

memiliki fungsi perlindungan terhadap hidrologi (Sanjaya, Putu. K. A, 2020, 

hlm. 6). Hamparan lahan dalam hutan yang didominasi pepohonan tidak 

terkecuali hewan yang menjadikan hutan sebagai habitat, menjadikan hutan 

sebagai bagian penting dari kehidupan untuk makhluk hidup. 

1. Hutan Pinus 

Hutan pinus merupakan hutan yang terdiri dari kumpulan tanaman 

pinus. Pemanfaatan terbesar dari hutan pinus hingga saat ini adalah 
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penyadapan getah (Tajuddin & Doddy, 2022, hlm. 2). Selain menyimpan 

sumber daya alam seperti getah pinus dan kayu, hutan pinus juga berfungsi 

sebagai habitat bagi makhluk hidup seperti tupai, burung, termasuk 

Collembola. Hutan pinus biasanya ditemukan di dataran tinggi seperti 

pegunungan.  

Keberadaan hutan pinus di Jawa Barat tersebar disekitar Bandung 

Utara, Bandung Selatan, Sukabumi, Sumedang, Bogor dll. Menurut 

Koordinator Dewan Pakar Dewan Pemerhati Lingkungan dan Kehutanan 

Tatar Sunda (DPKLTS) kawasan hutan pinus di daerah dataran tinggi 

seperti di Bandung di optimalisasi sebagai kawasan resapan air (Perhutani, 

2014). Namun penanaman tanaman kopi pada hutan pinus banyak 

dilakukan sebagai bentuk efisiensi, seperti di Kawasan Hutan Pinus 

Ciwidey, Kabupaten Bandung. Hal tersebut merupakan salah satu alih 

fungsi lahan yang dapat memengaruhi komponen yang ada di hutan 

tersebut dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap organisme yang 

ada didalamnya. 

2. Alih Fungsi Lahan 

Alih fungsi lahan atau disebut juga konversi lahan adalah suatu 

keadaan sebagian lahan yang beralih fungsi dengan ditanami tanaman baru 

di lahan tersebut, seperti hutan pinus yang ditanami tanaman kopi. 

Kegiatan ini kerap kali berdampak negatif pada ekosistem, contohnya 

ekosistem hutan pinus. Karena alih fungsi lahan ini memengaruhi pada 

keseimbangan ekosistem yaitu potensi lahan itu sendiri dan perubahan 

tersebut berdampak pula pada makhluk hidup dalam hal kelimpahan 

organisme di ekosistem. Alih fungsi lahan secara terus menerus dapat 

menggerus ketersediaan unsur hara tanah dan mengakibatkan menurunnya 

produktivitas dari segi kondisi fisika, kimia, dan biologi tanah (Husamah 

et al, 2017, hlm. 2). 

Keperluan manusia untuk memenuhi kebutuhannya menjadi salah 

satu faktor terjadinya alih fungsi lahan karena tuntutan kebutuhan yang 

bertambah. Pemanfaatan lahan yang sudah ada ditambah fungsinya dengan 

ditanami tanaman lain sebagai bentuk efisiensi yang pada kenyataannya 
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berdampak pada lingkungan dari lahan tersebut. Berbagai aktivitas 

budidaya, seperti pengolahan lahan, pemberian pupuk anorganik, serta 

menggantikan peran pengendali musuh alami dengan pestisida dapat 

memengaruhi ekosistem tanah (Culik et al., 2002; Coleman et al., 2004; 

Greenslade et al., 2010 dalam Erwinda, et al., 2016 hlm. 100). Akibatnya 

alih fungsi tersebut dapat menyebabkan degradasi lahan sehingga 

berdampak salah satunya pada kesuburan tanah yang akan memengaruhi 

kelimpahan organisme di lahan tersebut contohnya oganisme tanah 

Collembola. 

D. Faktor yang Memengaruhi Collembola 

Keberadaan Collembola dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu 

faktor biotik dan abiotik, yang diantaranya sebagai berikut: 

1. Faktor Biotik 

a. Vegetasi 

Menurut Suhardjono et al (2012, hlm. 82) vegetasi menjadi 

salah satu komponen sistem ekologi yang menyusun komunitas 

Collembola sehingga vegetasi dapat mendukung kesesuaian habitat. 

Vegetasi secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kehidupan 

Collembola, jenis vegetasi dalam suatu habitat akan memengaruhi 

keadaan lingkungan tempat Collembola hidup seperti serasah yang 

dihasilkan sehingga memengaruhi tebal tipisnya serasah dan 

kandungan bahan organik pada tanah tersebut. Menurut Suhardjono et 

al (2012, hlm. 87) Collembola yang berinteraksi dengan koloni jamur 

pada serasah akan berpotensi untuk memengaruhi laju dekomposisi. 

Karena vegetasi yang cenderung beragam, lembab, dan menghasilkan 

serasah banyak maka akan banyak terjadi proses perombakan serasah 

sebagai salah satu peran dari Collembola.  

b. Pakan 

Collembola salah satu fauna tanah yang memakan bahan 

organik tanah, jamur, dan beberapa tumbuhan, hewan kecil, kayu, atau 

herba (Husamah et al., 2017, hlm. 39). Pakan ini menjadi sumber 

energi yang akan menentukan kehadiran Collembola terutama 
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aktivitasnya di lingkungan, karena apabila aktivitas Collembola 

berlangsung baik maka akan memberikan dampak positif untuk 

kesuburan tanah. Menurut Adianto (1993 dalam Husamah et al., 2017, 

hlm. 43) Collembola memiliki jenis pakan yang bervariasi seperti 

materi tumbuhan yang telah hancur, jamur, sisa-sisa hewan, feses dari 

hewan lain, dan humus. Sehingga Collembola yang termasuk 

organisme tanah ini banyak memanfaatkan bahan organik sebagai 

sumber pakannya. 

c. Musuh Alami 

Keberadaan Collembola dipengaruhi oleh adanya para musuh 

alami yang berupa pemangsa dan parasitoid (Suhardjono et al., 2012, 

hlm. 84). Musuh alami ini berfungsi untuk mengendalikan populasi 

Collembola di alam. Kelompok pemangsa Collembola tidak lain dari 

Arthropoda itu sendiri yang termasuk makrofauna. Hewan seperti 

tungau, Pseudoscorpion, semut, kumbang (Staphylinidae dan 

Carabidae), laba-laba, serta lipan (Suhardjono et al., 2012, hlm. 84-

85). Hal tersebut tidak heran dikarenakan beberapa Collembola ada 

yang hidup di dalam tanah bahkan di dalam sarang semut seperti 

spesies dari famili Cyphoderidae. 

2. Faktor Abiotik 

a. Intensitas Cahaya 

Cahaya merupakan faktor vital sekaligus faktor pembatas bagi 

kehidupan organisme dimana dari segi ekologi intensitas cahaya 

merupakan salah satu yang penting (Maknun, 2017, hlm. 132). Hal 

tersebut dapat menentukan aktivitas suatu organisme sesuai dengan 

perannya di lingkungan. Menurut Sugiyarto et al (2007 dalam 

Habwandi 2017, hlm. 10) respon fauna tanah terhadap cahaya ada 

yang aktif pada pagi, siang, sore, dan malam hari. Namun kebanyakan 

organisme permukaan tanah salah satunya Collembola aktif di malam 

hari untuk menghindari aktivitas dari predator.  Intensitas cahaya 

secara tidak langsung memengaruhi terhadap suhu, dan kelembapan 

di suatu lingkungan. Tingginya intensitas cahaya pada suatu 
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lingkungan akan diikuti dengan kenaikan suhu lingkungan tersebut 

sedangkan kelembapan pada lingkungan tersebut akan turun. 

b. Kelembapan Tanah 

Collembola sangat peka terhadap perubahan kelembapan tanah 

yang terjadi di permukaan ataupun di dalam tanah, sehingga 

kelembapan tanah menjadi faktor utama dalam persebaran 

Collembola (Suhardjono et al., 2012, hlm. 73). Hal tersebut 

menjadikan Collembola akan berkembang dengan baik pada kondisi 

yang lembab. Kelembapan tanah merupakan faktor fisika tanah yang 

sangat menentukan kehadiran dari organisme tanah karena akan 

menentukan dekomposisi material organik tanah (Husamah et al., 

2017, hlm. 3). Sehingga Collembola sangat dipengaruhi oleh 

kelembapan tanah dan menjadikannya indikator hayati kandungan air 

dalam tanah. Begitu pun menurut (Glime, J. M., 2017, hlm. 26) bahwa 

kelembapan menjadi faktor pendorong utama dalam menggambarkan 

perbedaan di antara komunitas Collembola. 

c. Suhu Tanah 

Suhu tanah merupakan salah satu faktor yang sangat 

memengaruhi terhadap kehadiran fauna tanah (Suin, 2006 dalam 

Habwandi, 2017, hlm. 31). Hal ini dikarenakan suhu tanah akan 

menentukan tingkat dekomposisi material organik tanah dimana 

material organik tersebut merupakan pakan bagi fauna tanah seperti 

Collembola. Selain itu menurut Suhardjono et al (2012, hlm. 73) 

Collembola akan berpindah tempat ke lapisan tanah yang lebih dalam 

untuk mempertahankan diri apabila terjadi perubahan suhu di 

habitatnya karena suhu tanah yang terlalu tinggi dapat memengaruhi 

pertumbuhan, reproduksi, dan metabolisme Collembola. Adanya 

fluktuasi suhu tanah pada suatu lingkungan akan memengaruhi 

aktivitas Collembola di lingkungan tersebut. 

d. pH Tanah  

Menurut Wallwork (1970 dalam Husamah et al., 2017, hlm. 42) 

menyatakan bahwa Collembola banyak ditemukan di lahan yang 
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memiliki pH tanah yang bersifat asam >4. Namun pH tanah yang 

bersifat terlalu asam dalam jangka panjang akan berdampak pada 

Collembola sehingga merusak komunitas Collembola dalam suatu 

habitat. Ketika pH rendah maka akan berdampak pada perkembangan, 

reproduksi, pertumbuhan, dan sintasan Collembola (Suhardjono et al., 

2012, hlm. 74). Sehingga pH tanah ini menjadi salah satu faktor 

abiotik yang memengaruhi keberadaan Collembola. 

E. Peran Collembola di Dalam Lingkungan 

Collembola sebagai salah satu komponen ekosistem memiliki peran yang 

tidak sedikit diantaranya sebagai pengendali penyakit tanaman akibat jamur. 

Collembola dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan penyakit tanaman akibat 

serangan jamur. Keberadaannya di lahan pertanian dapat menekan serangan 

patogen tersebut. Namun selain menjadi pengendali penyakit tanaman 

beberapa Collembola pun menjadi hama tanaman yang dapat mengisap cairan 

akar rerumputan seperti Sminthurus viridis (Sabatini & Innocetti, 2000; Kevan 

& Kevan ; Wallace, 1967  dalam Suhardjono et al., 2012, hlm. 88).  

Peran lain dari Collembola yaitu dapat merombak bahan organik. Peran 

ini merupakan peran yang paling terkenal dengan dibuktikannya penelitian 

oleh Lawrence & Wise (2000) yang menyatakan, bahwa berkurangnya 

predator dapat meningkatkan populasi Collembola dan dapat meningkatkan 

laju proses perombakan serasah di hutan (Suhardjono et al., 2012, hlm. 89). 

Collembola berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan hidup predator 

yang menjadi musuh alami berbagai jenis hama (Warino, et al., 2017, hlm. 52) 

Sehingga Collembola yang menjadi mangsa atau pakan dalam ekosistem 

dikenal juga sebagai penyeimbang ekosistem. Collembola dapat dimanfaatkan 

sebagai indikator hayati tingkat kesuburan atau keadaan tanah, hal itu karena 

beberapa jenis Collembola peka terhadap unsur atau senyawa kimia tertentu di 

dalam tanah (Suhardjono et al., 2012, hlm. 91). 

F. Keterkaitan Hasil Penelitian dengan Pembelajaran 

Hasil dari penelitian ini yaitu berupa data spesies dari Collembola apa saja 

dan bagaimana kelimpahannya di Kawasan Alih Fungsi Lahan Hutan Pinus 

Ciwidey, Kabupaten Bandung. Hal tersebut dapat diaplikasikan dalam 
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pembelajaran sebagai sumber belajar atau referensi mengenai Collembola yang 

termasuk ke dalam kingdom Animalia dari filum Arthropoda. Sehingga hasil 

penelitian dapat dikaitkan pada materi keanekaragaman hayati kelas X yaitu 

Kompetensi Dasar 3.2 “Menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati 

di Indonesia beserta ancaman, dan pelestariannya” dan Kompetensi Dasar 3.4 

“Menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di 

Indonesia dan usulan upaya pelestariannya”. Hal tersebut dikarenakan data 

hasil penelitian menyajikan data keanekaragaman Collembola untuk tingkat 

gen, spesies, serta dapat memperlihatkan hasil nyata ancaman yang dapat 

memengaruhi keanekaragaman hayati berupa alih fungsi lahan. 

G. Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu mengenai “Kelimpahan dan Keanekaragaman 

Collembola Pada Lima Tipe Ekosistem di Kapuas Hulu Kalimantan Barat yang 

di teliti oleh Remila Selvany, Rahayu Widyastuti, dan Yayu R. Suhardjono 

(2018, hlm. 65-68). Hasil penelitiannya menunjukkan diperoleh tiga ordo, 10 

famili, dan 26 genus dengan total individu sebesar 393 dengan perbedaan 

kelimpahan dan keanekaragaman pada 5 ekosistem yang berbeda. Hasil nilai 

indeks keanekaragaman didapatkan bahwa hutan alami memiliki 

keanekaragaman Collembola yang paling tinggi yaitu (2,69), yang kedua yaitu 

hutan karet (2,44), lalu kebun kelapa sawit (2,37), ladang (1,52), dan yang 

paling rendah yaitu lahan marginal (0,56). Berdasarkan hasil tersebut hutan 

alami yang memiliki kelimpahan dan keanekaragaman Collembola tertinggi 

dikarenakan unsur hara yang ada pada ekosistem tersebut lebih tinggi 

dibandingkan pada lahan marginal. 

Penelitian terdahulu oleh Ade Aprilia Andini (2021, hlm. 1) mengenai 

“Kelimpahan Spesies dari Ordo Collembola di Hutan Nyawang Bandung, Jawa 

Barat”. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa 426 individu 

Collembola tercuplik dengan nilai kelimpahan 62 ind/m2 yang terdiri dari 30 

jenis spesies, 6 bangsa, 12 suku, yang teridentifikasi. Selain itu kelimpahan 

Collembola di Hutan Nyawang Bandung ini dipengaruhi oleh faktor klimatik 

yang berada pada kisaran optimum yang sesuai dengan habitat Collembola. 
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Penelitian lain oleh Srihartati Harto, Musyafa, dan Puradyatmika (2021, 

hlm. 13-19) mengenai “Pengaruh Konversi Lahan Terhadap Komunitas 

Collembola di Area Tailing dan Perkebunan” menemukan jumlah Collembola 

di area tailing yaitu 196 individu famili Simulidae, 98 individu famili 

Isotomidae, dan 97 individu Neelidae. Sedangkan di area perkebunan 

ditemukan 6 famili Collembola yaitu Entomobryidae, Isotomidae, 

Cyphoderidae, Paronellidae, Oncopoduridae, dan Dicyrtomidae dengan total 

individu 1286. Sehingga populasi dan keanekaragaman Collembola di area 

perkebunan tergolong sedang hingga tinggi, karena dipicu ketersediaan serasah 

sebagai unsur hara bagi aktivitas Collembola, dibandingkan dengan di area 

tailing karena adanya bahan tailing berupa sirsat (pasir sisa tambang) yang 

menyebabkan tanah menjadi kurang baik karena miskin akan unsur hara 

sehingga memengaruhi kehadiran Collembola. 

Penelitian terdahulu lainnya yaitu oleh Rui Yin, Iwona Gruss, Nico 

Eisenhauer, Paul Kardol, Madhav P. Thakur, Anja Schmidt, Zhengfeng Xu, 

Julia Siebert, Chensheng Zhang, Gao-Lin Wu, dan Martin Schadler (2019, hlm. 

5) mengenai “Penggunaan Lahan Memodulasi Efek Perubahan Iklim Pada 

Kepadatan Tetapi Bukan Komposisi Komunitas Collembola”. Hasilnya 

didapatkan bahwa perubahan iklim dan konversi penggunaan lahan dari padang 

rumput ke lahan pertanian berdampak negatif pada komunitas Collembola 

karena menyebabkan pengurangan kelimpahan dan keanekaragaman. Selain 

itu dampak konversi lahan ini dimodulasi oleh iklim, sehingga mengalami 

penurunan sebesar 56%. 

Penelitian oleh N. Korboulewsky et al (2021, hlm. 7) mengenai 

“Pengaruh Campuran Pohon Pada Keanekaragaman Collembola dan Struktur 

Komunitas di Hutan Berdaun Lebar Beriklim Sedang dan Hutan Konifer”. 

Hasilnya pencampuran penanaman pohon di dataran rendah beriklim sedang 

seperti pinus dan oak dapat meningkatkan keanekaragaman dan kelimpahan 

dibandingkan pada hutan pinus murni, namun cenderung menyeragamkan 

komunitas Collembola yang ada. Selain itu serasah yang dihasilkan dari 

bercampurnya dua jenis vegetasi yang ada menambah keuntungan bagi fauna 

tanah. 



37 
 

 
 

Penelitian lain mengenai “Dampak Faktor Iklim dan Kualitas Tanah 

terhadap Kelimpahan dan Kepadatan Populasi Collembola di Kampus 

Universitas Rajshahi, Bangladesh” oleh Md. Shahinur Islam et al (2018, hlm. 

1123). Hasil penelitian ini menunjukkan faktor iklim dan sifat tanah memiliki 

efek kumulatif pada kepadatan populasi Collembola. Adanya perubahan pada 

faktor klimatik dan kualitas tanah memengaruhi keberadaan Collembola 

terutama tingkat produksi serasah daun dan tanah. 

H. Kerangka Pemikiran 

Alih fungsi lahan di Hutan Pinus Ciwidey, Kabupaten Bandung 

merupakan salah satu bentuk alih fungsi karena adanya aktivitas manusia 

dalam penggunaan lahan dengan tujuan efektivitas. Alih fungsi lahan tersebut 

mengakibatkan perubahan ekosistem salah satunya kualitas tanah dari produksi 

serasah serta bahan organik tanah sebagai pakan Collembola berkurang. Hal 

tersebut pun memengaruhi peran Collembola sebagai indikator hayati 

terganggu. Akibatnya hal tersebut akan memengaruhi kelimpahan dari spesies 

Collembola Kawasan Hutan Pinus Ciwidey, Kabupaten Bandung. Maka 

digunakanlah metode deskriptif kuantitatif agar dapat mendeskripsikan 

bagaimana kelimpahan Collembola di kawasan alih fungsi lahan tersebut. 

Selain itu pengaruh faktor klimatik seperti intensitas cahaya, suhu tanah, 

kelembapan tanah, dan pH tanah perlu dilihat pengaruhnya terhadap 

kelimpahan Collembola melalui analisis uji regresi linear berganda, sehingga 

hasilnya dapat mendeskripsikan pengaruh alih fungsi lahan terhadap 

kelimpahan Collembola. Data hasil dari kelimpahan Collembola di Kawasan 

Alih Fungsi Lahan Hutan Pinus Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dapat 

menjadi informasi bagi masyarakat mengenai pengaruh alih fungsi lahan di 

kawasan tersebut serta sebagai bahan referensi untuk mahasiswa dan peserta 

didik dalam pembelajaran.   
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Gambar 2.29 Kerangka pemikiran 

(Sumber: Dokumen pribadi) 

 


