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IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

A. Waktu tumbuh gulma 

Berdasarkan hasil sidik ragam kondisi lahan dan kedalaman tanah tidak 

memberikanpengaruh nyata terhadap waktu tumbuh gulma.Hal ini diduga kondisi 

lingkungan dan ketersediaan air, suhu, dan cahaya pada setiap kedalaman tanah 

dan kondisi lahan terpenuhi. Waktu tumbuh gulma dipengaruhi oleh faktor curah 

hujan, suhu rata-rata harian, kelembaban harian dan intensitas cahaya matahari. 

Adanya air yang cukup akan mempercepat proses tumbuhnya seed bank, tetapi 

tidak mutlak mempercepat waktu tumbuhnya gulma, karena kecepatan tumbuh 

seed bank juga dipengaruhi oleh viabilitas biji dan cadangan makanan yang 

terdapat dalam biji gulma.Simpanan makanan ini menentukan daya hidupnya dan 

kemampuan untuk muncul ke permukaan tanah. 

Pertumbuhan gulma dikontrol secara hormonal dan lingkungan, Moenandir 

(1993) menambahkan bahwa yang termasuk faktor non hormonal adalah kulit biji, 

suhu, cahaya, ketinggian tempat, dan posisi biji dalam tanah.Kecepatan gulma 

tumbuh juga dipengaruhi oleh dormansi biji. Dormansi adalah suatu istilah 

fisiologis tumbuhan yang dipergunakan untuk biji atau organ vegetatif yang tidak 

mau berkecambah meskipun keadaan lingkungannya menguntungkan. Dormansi 

merupakan strategi reproduksi gulma untuk tetap bertahan hidup dalam keadaan 

yang tidak menguntungkan. Dengan cara demikian, perkecambahan dapat terjadi 

beberapa waktu kemudian dan atau terjadi di tempat lain yang berjauhan dengan 

induknya. 
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Tabel 1Waktu tumbuh gulma 

Perlakuan  Waktu tumbuh 

Lahan Jagung Kedalaman 5 cm            7,00  

Lahan Jagung Kedalaman 10 cm          6,33  

Lahan Jagung Kedalaman 15 cm          6,00  

Lahan Jagung Kedalaman 20 cm          4,00  

Lahan jagung kedalaman 25 cm            4,00 

Lahan kedelai kedalaman 5 cm             5,66  

Lahan kedelai kedalaman 10 cm           6,33  

Lahan kedelai kedalaman 15 cm           6,33  

Lahan kedelai kedalaman 20 cm           7,00  

Lahan kedelai kedalaman 25 cm           6,33 

Lahan padi kedalaman 5 cm                 4,00  

Lahan padi kedalaman 10 cm               4,66  

Lahan padi kedalaman 15 cm               4,00  

Lahan padi kedalaman 20 cm               5,00  

Lahan padi kedalaman 25 cm               5,00 

Lahan tebu kedalaman 5 cm                 3,33  

Lahan tebu kedalaman 10 cm               6,00  

Lahan tebu kedalaman 15 cm               5,33  

Lahan tebu kedalaman 20 cm               4,00  

Lahan tebu kedalaman 25 cm               8,66 

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak 

berbeda nyata berdasarkan taraf 5% 

Selain itu dormansi dapat menjadikan biji-biji gulma tahan bertahun-tahun 

dalam tanah dan hanya akan berkecambah dan tumbuh bila keadaan 

lingkungannya menguntungkan. Biji-biji gulma yang berada dalam tanah tersebut 

mempunyai tingkat dormansi yang berbeda beda, sehingga perkecambahan dari 

suatu populasi biji gulma tidak terjadi secara serentak. Keadaan ini 

mengakibatkan biji-biji gulma dalam tanah akan tetap menjadi masalah selama 

biji-biji tersebut masih ada.Kecepatan pertumbuhan tanaman dan gulmaakibat 

lingkungan yang sesuai dapat menyebabkan jenis tertentu mampu tumbuhbaik dan 

bersaing. Jenis  gulma yang tumbuh baik tersebut biasanya ada persamaandalam 
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hal kebutuhan pertumbuhan (ruang, cahaya, nutrisi, dan air ataukelembaban) atau 

karena persamaan morfologi (misal bentuk daun). 

Beberapa jenis gulma yang memiliki kecepatan berkembangbiak cukup 

besar yaitu Portulaca oleracea, Cleome sp, dan Ageratum conyzoides. Dengan 

berkembangbiak yang dilakukan dengan cara vegetatif dan generatif membuat 

jenis gulma tersebut mampu tumbuh lebih cepat pada tanaman budidaya.  

 

    
     Lindernia dubia      Portulaca oleracea 

 

    
Cleome sp   Ageratum conyzoides 

 

Gambar 1 Jenis gulma yang memiliki waktu tumbuh lebih cepat  
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Gulma berdaun lebar dapat berkembangbiak dengan pembentukan daun dan 

pemanjangan batang yang cepat sehingga dalam pertumbuhannya gulma tersebut 

lebih cepat. Selain itu, gulma yang memiliki waktu tumbuh lebih cept mempunyai 

daya kompetisi yang tinggi (Yunasfi,2007). Persaingan antara gulma dengan 

tanaman yang diusahakan dalam mengambil unsur-unsur hara dan air dari dalam 

tanah dan penerimaan cahaya matahari untuk proses fotosintesis, menimbulkan 

kerugian-kerugian dalam produksi baik kualitas maupun kuantitas. Kerugian 

berupa penurunan produksi dari beberapa tanaman adalah padi 10,8%, jagung 

13%, kedelai 13,5%, dan tebu 15,7%.  

 Lahan jagung, kedelai, padi, dan tebu merupakan jenis lahan yang 

memiliki lingkungan dan ketersediaan air, suhu, dan cahaya yang cukup terhadap 

perkecambahan gulma. Adanya faktor-faktor tumbuh gulma pada setiap jenis 

lahan dan kedalaman tanah mempengaruhi waktu tumbuh gulma. Biji gulma yang 

mendapatkan cahaya, air, serta suhu pada setiap kedalaman tanah suatu saat dapat 

tumbuh. Semakin cepat waktu tumbuh gulma pada suatu lahan maka semakin 

besar pengaruh gulma tersebut dalam mempengaruhi pertumbuhan tanaman 

budidaya. Hal ini dikarenakan setiap tanaman budidaya memiliki periode kritis 

pada saat awal tanam, dimana waktu tersebut membutuhkan air dan cahaya yang 

cukup sebagai kelangsungan proses vegetatif. Dengan demikian jenis lahan 

jagung, kedelai, padi, dan tebu memiliki waktu tumbuh gulma yang tidak beda 

nyata pada jenis tanaman berdasarkan hasil sidik ragam. 
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B. Jumlah individu gulma 

Hasil penelitian menunjukkan bahwakedalaman tanahdan kondisi lahan 

memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah individu gulma. Kerapatan yang 

tinggi dipengaruhi oleh banyaknya jumlah individu gulma. Semakin tinggi 

kerapatan gulma pada kedalaman tanah tertentu dapat terlihat dari banyaknya 

jumlah individu gulma yang tumbuh. Pada kondisi lahan bekas tanaman padi 

dengan kedalaman 5 cm menunjukkan jumlah individu yang lebih tinggi 

dibandingkan jumlah individu pada kondisi lahan bekas tanaman kedelai, jagung, 

dan tebu  pada semua kedalaman (Tabel 2). 

Tingginya jumlah individu pada lahan padi kedalaman tanah 5 cm 

dibandingkan dengan kondisi lahan bekas tanaman lainnya diduga karena gulma 

merupakan tumbuhan yang mampu hidup dan tumbuh dalam kondisi apapun  

meskipun dalam kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan sekalipun. 

Espinar, et. al., (2005) mengatakan bahwa sebaranpropagul umumnya paling 

banyak berada dipermukaan tanah pada kedalaman 2-5cm, tetapi adanya retakan 

tanah dapat menyebabkan perubahan ukuran menurut kedalaman tanah. 

Keberadaan propagul yang ada pada permukaan tanah diakibatkan oleh biji yang 

ada pada gulma jatuh dipermukaan tanah. 

Ketika biji tersebut jatuh dengan adanya cahaya, suhu, dan air biji akan 

tumbuh sehingga pada kedalaman tanah yang dangkal sehingga menghasilkan 

jumlah individu yang banyak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Boguzas, 

et.al., (2004), pengolahan tanah menggunakan bajak menyebabkan 37% 
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propagulpada permukaan sampai kedalaman 5 cm, sedangkan tanpa pengolahan 

tanah ditemukan sekitar 74%. 

Tabel 2 Jumlah individu gulma dan jumlah jenis gulma pada berbagai kedalaman 

tanah dankondisi lahan 

Perlakuan                                          ∑ Individu   ∑ Jenis                              

Lahan Jagung Kedalaman 5 cm  

Lahan Jagung Kedalaman 10 cm  

Lahan Jagung Kedalaman 15 cm  

Lahan Jagung Kedalaman 20 cm  

Lahan jagung kedalaman 25 cm 

15,00 c 

9,00 c 

14,00 c 

7,67 c 

2,67 c 

5,00 c 

3,00 abc 

3,67 abc 

2,67 abc 

1,67 bc 

Lahan kedelai kedalaman 5 cm 

Lahan kedelai kedalaman 10 cm 

Lahan kedelai kedalaman 15 cm 

Lahan kedelai kedalaman 20 cm 

Lahan kedelai kedalaman 25 cm 

18,67 c 

16,00 c 

17,33 c 

8,00 c 

3,00 c 

3,33 abc 

2,33 abc 

4,00 abc 

1,67 bc 

1,33 c 

Lahan padi kedalaman 5 cm 

Lahan padi kedalaman 10 cm 

Lahan padi kedalaman 15 cm 

Lahan padi kedalaman 20 cm 

Lahan padi kedalaman 25 cm 

68,67 a 

37,67 abc 

56,57 ab 

33,33 bc 

34,00 bc 

4,67 ab 

3,67 abc 

5,00 a 

4,67 ab 

5,00 a 

Lahan tebu kedalaman 5 cm 

Lahan tebu kedalaman 10 cm 

Lahan tebu kedalaman 15 cm 

Lahan tebu kedalaman 20 cm 

Lahan tebu kedalaman 25 cm 

20,00 c 

8,00 c 

6,67 c 

2,00 c 

2,00 c 

5,33 a 

2,67 abc 

2,67 abc 

1,33 c 

1,33 c 

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama 

tidak berbeda nyata berdasarkan DMRT pada taraf 0,05  

Pada kedalaman tanah 10 cm dan 15 cm lahan bekas tanaman padi memiliki 

jumlah individu gulma lebih banyak dibandingkan dengan kedalaman tanah 20 cm 

dan 25 cm. Hal ini dikarenakan kondisi lahan padi merupakan lahan yang selalu 

mengalami perubahan kondisi lahan, baik secara pengolahan maupun kondisi 

lingkungan sekitar. Tanah yang selalu diolah dengan sistem pengolahan tanah 

sempurna, akan memunculkan jumlah individu-individu pada setiap kedalaman 

sehingga menghasilkan jumlah yang berbeda pula. Sastroutomo (1990) 

mengatakan bahwa pertumbuhan gulmadikontrol secara hormonal dan 
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lingkungan. Termasuk faktor nonhormonal adalah kulit biji, suhu, cahaya, 

ketinggiantempat, dan posisi biji dalam tanah. 

Banyaknya jumlah individu gulma juga disebabkan karena gulma yang 

menghasilkan biji suatu saat akan menjatuhkan bijinya pada permukaan tanah 

sehingga pada kedalaman tanah yang dangkal lebih banyak ditumbuhi gulma 

dibandingkan pada kedalaman yang jauh dari permukaan. Biji gulma pada 

umumnya memiliki kemampuan berbeda-beda untuk berkecambah. Kemampuan 

tersebut diakibatkan masa dormansi biji yang panjang sehingga meskipun kondisi 

lingkungan disekitar memungkin untuk tumbuh tetapi masa dormansi biji gulma 

tersebut masih panjang mengalami dormansi.  

Sejarah penggunaan lahan memberikan pengaruh terhadap jumlah individu 

gulma pada kondisi lahan bekas tanaman tertentu. Semakin intensif pengolahan 

tanah pada suatu lahan maka semakin banyak jumlah individu gulma yang 

tumbuh pada lahan tersebut, sedangkan semakin minim pengolahan tanah pada 

suatu lahan maka akan semakin sedikit pula jumlah individu gulma tumbuh. Hal 

ini karena biji gulma yang berada terlalu lama didalam tanah akan terkikis dan 

rusak oleh organsime yang ada didalam tanah. Setiap jenis lahan memiliki 

ketersediaan air yang berbeda terhadap kebutuhan tumbuhan yang ada disekitar. 

Lahan padi yang memiliki ketersediaan air yang cukup bagi tumbuhan disekitar 

menjadikan kondisi lahan bekas tanaman padi memberikan pengaruh nyata 

terhadap jumlah individu gulma pada beberapa lahan lain yaitu lahan jagung, 

kedelai, dan tebu. Sehingga pada jenis lahan yang memiliki keterbatasan air akan 

sedikit ditumbuhi oleh tumbuhan termasuk gulma.  
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Kedalaman tanah mempunyai peran terhadap keadaan biji gulma dalam 

tanah. Sedangkan kondisi lahan bekas tanaman memberikan kemampuan gulma 

tertentu dalam keberlanjutan pertumbuhannya terhadap pengolahan lahan. Gulma 

yang tumbuh lebih banyak pada kondisi lahan bekas tanaman akan mempengaruhi 

potensi gulma yang tumbuh pada saat musim tanam. Semakin dalam dari 

permukaan tanah keberadaan biji gulma akan semakin sedikit jumlah individu 

gulma yang tumbuh pada suatu area. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan faktor-

faktor yang mempengaruhi perkecambahan biji gulma. Biji gulma yang berada 

jauh dari permukaan tanah tentu memiliki kekurangan dalam hal ketersediaannya 

faktor pendukung untuk berkecambah. Beberapa faktor tersebut yakni air yang 

dibutuhkan biji gulma agar dapat menyerap cukup air (imbibisi) untuk 

menjalankan aktivitas metabolisme dan perkembangan sel tumbuh. Sedangkan 

gas dibutuhkan biji gulma untuk pertukaran CO2dan O2 dalam meningkatkan 

metabolisme di dalam perkecambahan.  

Pada tabel 2 di atas dapat disimpulkan pada setiap kondisi lahan bekas 

tanaman yang berbeda menghasilkan jumlah indvidu gulma yang berbeda. 

Banyaknya gulma yang tumbuh dipengaruhi oleh kondisi lingkungan pada suatu 

lahan yang memiliki faktor penting terhadap pertumbuhan gulma. Semakin 

terpenuhinya faktor penting, akan semakin banyak jumlah individu gulma tumbuh 

dalam suatu area. Hasil analisis sidik ragam kedalaman tanah dan kondisi lahan 

memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah individu gulma. Gulma tumbuh 

pada daerah yang memiliki faktor penting dalam pertumbuhannya seperti cahaya, 

air, suhu, dan kelembaban. Dengan kondisi lahan yang memiliki ketersediaan air 
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yang cukup dan kelembaban tanah yang selalu terjaga sepanjang musim tanam 

menjadikan kondisi lahan bekas tanaman tertentu akan banyak ditumbuhi oleh 

gulma. Kepadatan biji gulma pada sistem penanaman yang kontinyu lebih tinggi 

daripada sistem rotasi tanaman  

 

C. Jumlah jenis gulma 

Hasil analisis sidik ragam jumlah jenis gulma menunjukkan bahwa 

kedalaman tanah dan kondisi lahan memberikan pengaruh beda nyata (lampiran 

4). Pada kondisi lahan bekas tanaman jagung dan tebu dengan kedalaman tanah 5 

cm menunjukkan jumlah jenis gulma yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

kedalaman 25 cm (tabel 2). Tingginya jumlah jenis gulma pada kondisi lahan 

bekas tanaman jagung dan tebu pada kedalaman tanah 5 cm karena saat biji gulma 

mendapatkan cahaya, air, dan suhu biji tersebut akan tumbuh sedangkan biji 

gulma yang berada pada kedalaman yang jauh dari permukaan cenderung tidak 

mendapatkan cahaya, air, dan suhu sehingga jumlah jenis gulma pada kedalaman 

tanah 5 cm lebih banyak. Selain itu, sejarah pada penggunaan lahan juga 

memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan jenis gulma pada setiap kondisi 

lahan.  

Lahan yang selalu mengalami perubahan jenis tanaman cenderung memiliki 

jenis gulma yang lebih sedikit karena gulma akan beradaptasi terhadap kondisi 

lingkungan yang baru. Gulma yang tidak mampu beradaptasi pada kondisi 

lingkungan yang baru tidak akan mampu bertahan sehingga mati, sedangkan 

gulma yang mampu bertahan pada kondisi lingkungan yang ada akan bertahan 
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hidup. Lahan yang tidak mengalami perubahan pada jenis tanaman akan membuat 

gulma mudah tumbuh karena tidak banyak proses pengolahan tanah yang terjadi 

sehingga gulma yang tumbuh telah mampu beradaptasi dengan kondisi 

lingkungan tersebut.  

   

    Lindernia dubia   Phyllanthus nururi 

   

                Cleome sp     Ageratum Conyzoides 
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Digitaria ropalothrica    Alternanthera brassiliana 

Gambar 2 Jenis gulma pada kondisi lahan bekas tanaman jagung dan tebu 

 

Namun, pada kondisi lahan bekas tanaman kedelai dan padi kedalaman 

tanah 5 cm tidak memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah jenis gulma pada 

kedalaman 25 cm. Hal tersebut diduga sejarah pada penggunaan lahan yang 

terjadi pada jenis lahan kedelai dan padi tidak dilakukan rotasi tanam, sehingga 

jenis gulma yang tumbuh mampu beradaptasi terhadap lahan tersebut karena 

adanya kondisi lingkungan yang sesuai bagi gulma yang tumbuh. Beberapa faktor 

penting dalam pertumbuhan gulma yaitu cahaya, air, dan suhu. Menurut Marshal, 

P., dkk (2014), bahwabanyaknya biji-biji gulma dalam tanah merupakan 

gabungan dari biji-biji yang dihasilkan oleh gulma sebelumnya dan biji-biji yang 

masuk dari luar dikurangi dengan biji yang mati dan berkecambah serta biji yang 

terbawa ke luar.  
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Setiap kedalaman tanah dan kondisi lahan memiliki jumlah jenis gulma 

yang berbeda karena biji gulma yang ada di dalam tanah dihasilkan oleh jenis 

gulma yang tumbuh pada area tersebut. Namun, keberadaan biji gulma pada setiap 

kedalaman tanah memberikan pengaruh terhadap jumlah jenis gulma yang 

tumbuh. Hal ini dikarenakan pada setiap kedalaman memiliki keterseediaan faktor 

tumbuh gulma yang berbeda. Biji gulma yang berada pada kedalaman yang 

dangkal memiliki potensi lebih besar untuk berkecambah karena tersedianya 

faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan seperti air, cahaya, suhu serta 

kelembaban  tanah. Biji-biji yang berasal dari luar daerah sumbangannya tidak 

berarti dalam menentukan sebaran propagul dibandingkan dengan biji-biji yang 

dihasilkan oleh gulma sebelumnya. 

Penggunaan traktor dan pencangkulan tanah pada jenis lahan 

mengakibatkan beberapa biji gulma di kedalaman tanah akan terangkat yang 

menyebabkan setiap biji gulma dan jenis gulma tertentu mengalami 

perkecambahan. Meskipun jenis gulma pada daerah lain memiliki kemungkinan 

untuk tersebar pada daerah lain tetapi sumbangannya tidak menentukan terhadap 

jumlah jenis gulma yang tersedia. Hal ini disebabkan jumlah jenis gulma pada 

suatu area hanya dihasilkan oleh simpanan biji yang ada dalam tanah. Umur biji-

biji tumbuhan di dalam tanah sangat bervariasi dari jenis yang satu dengan jenis 

lainnya dan pada umumnya biji-biji gulma mempunyai umur yang cukup panjang.  

Sifat biji gulma dalam keadaan dormansi pada kedalaman tertentu dapat 

tumbuh, tetapi sebagian biji gulma tetap mengalami dormansi meskipun kondisi 
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lingkungan memungkinkan. Hasil penelitian didapatkan 18 spesies gulma yang 

tumbuh pada kedalaman 5cm dan 13 spesies untuk kedalaman 10cm, 11 spesies 

pada kedalaman 15cm, 14 spesies dikedalaman 20 cm, dan 13 spesies pada 

kedalaman 25cm.  Keragaman gulma yang tumbuh pada jenis lahan dan 

kedalaman tanah akan membuat persaingan baik pada lahan budidaya juga 

terhadap gulma lainnya.Hal ini dikarenakan setiap jenis gulma memiliki bagian-

bagian vegetatif yang dapat menjadi bagian yang mampu berkembangbiak seperti 

stolon dan rhizoma.  

Menurut Menurut Hamid (2010), pertumbuhan gulma dan luas 

penyebarannya di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan 

tempat tumbuh, praktek-praktek bercocok tanam dan juga jenis lahan perkebunan 

yang ada.Dormansi pada jenis tertentu mengakibatkan biji gulma tidak 

berkecambah di dalam tanah. Tetapi tetap hidup ketika kondisi lingkungan 

memenuhi faktor penting dalam perkecambahannya. Biji gulma yang berada di 

dalam tanah mempunyaitingkat dormansi yang berbeda-beda, sehingga 

perkecambahan dari suatu populasi bijigulma tidak terjadi secara serentak. 

Keadaan ini mengakibatkan biji gulma di dalamtanah akan tetap menjadi masalah 

selama biji masih ada. 

Hasanuddin Erida dan Safmaneli (2012), mengatakan bahwa spesies yang 

berbeda mempunyai kemampuan bersaing berbeda karena memiliki karakteristik 

morfologi dan fisiologi yang berbeda. Suatu komunitas dikatakan memiliki 

keanekaragaman jenis yang tinggi jika komunitas itu disusun oleh banyak 

jenis.Sebaliknya suatu komunitas dikatakan memiliki keanekaragaman jenis yang 
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rendah apabila komunitas tersebut disusun oleh jenis yang sedikit. Gulma mampu 

berkembangbiak secara vegetatif maupungeneratif dengan biji yang 

dihasilkan.Secara vegetatif antara lain denganrhizoma, stolon, tuber,bulbus,corn 

danrunner. Sekali satu jenis habitat dikuasai oleh gulma, maka jenis-jenis yang 

ada di dalamnya mempunyai potensi untuk menguasai kembali habitat ini setiap 

saat akibat banyaknya biji-biji yang tersimpan di dalam tanah. 

Menurut Soetikno, S.S (1982) dengan kemampuan reproduksi yang tinggi 

dari kebanyakan gulma, maka pertumbuhan beberapa individu yang berasal dari 

simpanan biji dapat menyebabkan penguasaan habitat oleh jenis-jenis ini selama 

beberapa generasi. Jenis-jenis gulma yang tampaknya cocok dengan habitatnya, 

mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan 

sehingga angka kematiannya rendah, dan diikuti munculnya individu-individu 

baru selama perkembangannya, namun ada beberapa jenis (populasi) gulma yang 

individu-individunya akan mengalami kematian setelah melewati dari masa 

reproduksinya Purnomo (2011) dalam Latansa, M.P (2015). 

D. Bobot kering gulma 

Berdasarkan hasil sidik ragam (lampiran 4), kedalaman tanah dan kondisi 

lahan tidak memberikan pengaruh terhadap bobot kering gulma. Hal ini diduga 

kondisi iklim dan fakor lingkungan yang ada pada setiap jenis lahan dan 

kedalaman tanah memiliki faktor tumbuh gulma yang sama dan dapat 

dimanfaatkan oleh setiap gulma. Gulma yang tumbuh dan memiliki faktor 

lingkungan yang cukup serta intensitas cahaya yang dibutuhkan terpenuhi dapat 
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membantu aktivitas fotosintesis dan mempengaruhi produksi karbohidrat. 

Semakin tinggi aktivitas fotosintesis gulma akan semakin tinggi hasil fotosintesis 

yang dihasilkan. Menurut Sastroutomo (1990), bahwa produksi karbohidrat sangat 

bergantung pada aktivitas fotosintesis, maka kuantitas cahaya sangat berperan 

dalam produksi organ perbanyakan vegetatif gulma guna keberlangsungan 

hidupnya. Banyaknya produksi organ vegetatif suatu gulma maka akan 

mempengaruhi terhadap bobot kering gulma pada setiap kedalaman tanah dan 

kondisi lahan. 

Tabel 3Bobot kering gulma 

Perlakuan                                      Bobot keringGulma (g) 

Lahan Jagung Kedalaman 5 cm                     0,28  

Lahan Jagung Kedalaman 10 cm                   0,03  

Lahan Jagung Kedalaman 15 cm                   0,11  

Lahan Jagung Kedalaman 20 cm                   0,05  

Lahan jagung kedalaman 25 cm                    0,00 

Lahan kedelai kedalaman 5 cm                     0,09  

Lahan kedelai kedalaman 10 cm                   0,13  

Lahan kedelai kedalaman 15 cm                   0,07  

Lahan kedelai kedalaman 20 cm                   0,03  

Lahan kedelai kedalaman 25 cm                   0,02 

Lahan padi kedalaman 5 cm                         0,33  

Lahan padi kedalaman 10 cm                       0,24 

Lahan padi kedalaman 15 cm                       0,32  

Lahan padi kedalaman 20 cm                       0,15  

Lahan padi kedalaman 25 cm                       0,27 

Lahan tebu kedalaman 5 cm                         0,12  

Lahan tebu kedalaman 10 cm                       0,04  

Lahan tebu kedalaman 15 cm                       0,03  

Lahan tebu kedalaman 20 cm                       0,01  

Lahan tebu kedalaman 25 cm                       0,01 

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak beda 

nyata berdasarkan uji taraf 5 %. 

Semakin tinggi bobot kering suatu gulma semakin tinggi pengaruh gulma 

tersebut dalam memperebutkan unsur hara. Moenandir (1988), 
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mengatakantumbuhan yang mempunyai alat perkembangbiakan stolon dan biji 

akan mempunyai pertumbuhan yang sangat pesat sehingga akan mendominasi 

suatu daerah. Pada setiap kondisi lahan bekas tanaman jagung, kedelai, padi, dan 

tebu dengan kedalaman yang sama gulma tumbuh berdasarkan kemampuan dan 

dengan mematahkan dormansi pada kondisi lingkungan yang ada. Tersedianya 

faktor tumbuh gulma yang dimiliki pada setiap kedalaman tanah dan kondisi 

lahan yang sama menyebabkan gulma tersebut selalu mendapatkan air dan cahaya 

untuk proses fotosintesis. Ketersediaan faktor tumbuh gulma pada setiap jenis 

lahan dengan semua kedalaman tanah memberikan pengaruh terhadap 

keberlangsungan fotosintesis gulma sehingga mempengaruhi bobot kering gulma.   

E. Summed Dominance Ratio (SDR) 

Hasil komposisi vegetasi gulma berdasarkan Summed Dominance Ratio 

(tabel 4) menunjukkan adanya perbedaan nilai SDR pada setiap kondisi lahan dan 

kedalaman tanah. Pada kedalaman tanah 5 cm gulma Portulaca oleracea dan 

Ageratum conyzoides memiliki pertumbuhan yang dominan dengan tumbuh pada 

setiap kondisi lahan bekas tanaman yaitu jagung, kedelai, padi dan tebu. Gulma 

Portulaca oleracea dan Ageratum conyzoides merupakan jenis gulma berdaun 

lebar yang memiliki pola penyebaran dengan tumbuh tegak dan merambat. Gulma 

berdaun lebar juga memiliki sistem perkembangbiakan vegetatif maupun biji 

sehingga memiliki potensi yang besar dalam mendominasi maupun penyebaran.  



41 
 

 
 

    

Portulaca oleracea    Ageratum conyzoides 

 

Phyllanthus nururi 

Gambar 3Jenis gulma dominansi kedalaman 5 cm 

Gulma Portulaca oleracea dan Lindernia dubialebih memiliki nilai SDR 

yang tinggi pada kondisi lahan bekas tanaman jagung dan padi. Tingginya nilai 

SDR gulma tersebut disebabkan oleh canopy daun pada gulma Portulaca oleracea 

dan Lindernia dubia yang lebar sehingga mampu menguasai suatu area dari jenis 

gulma lainnya. Gulma berdaun lebar merupakan jenis gulma yang hidup di area 

yang memiliki naungan. Tingginya naungan pada suatu area menjadikan tempat 
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yang disukai oleh beberapa jenis gulma berdaun lebar yaitu Portulaca oleracea 

dan Lindernia dubia. Sedangkan gulma Phyllanthus nururi yang tumbuh pada 

semua kondisi lahan bekas tanaman jagung, kedelai, padi, dan tebu dapat tumbuh 

karena memiliki sifat yang sama terhadap kondisi lahan pada tanaman tersebut 

segingga pada kedalaman tanah 5 cm dapat tumbuh meskipun memiliki nilai SDR 

yang kecil. 

Tabel 4 Nilai SDR kedalaman 5 cm 

No 
Jenis Gulma 

Lahan 

jagung 

Lahan 

kedelai 

Lahan 

padi 

Lahan 

tebu 

1 Lindernia dubia 14,95 0,00 27,38 4,10 

2 Portulaca oleracea 42,66 20,03 10,17 2,64 

3 Cleome sp 7,8 0,00 6,57 9,99 

4 Ageratum conyzoides 4,1 6,35 3,20 14,78 

5 Sanguinalis scor 5,97 3,95 29,92 0,00 

6 Eleusina indica 0,00 18,48 3,69 17,48 

7 Euphorbia prunifdefolia 0,00 29,73 0,00 0,00 

8 Phylanthus nururi 4,1 5,16 6,32 10,76 

9 Cleome rutidospermae 2,96 0,00 3,04 0,00 

10 Ludwiga repens 4,1 3,93 0,00 0,00 

11 Physalis Angulate 0,00 12,39 0,00 0,00 

12 Cyperus ciliaris 5,93 0,00 9,70 3,54 

13 Hymenachne indica  2,96 0,00 0,00 0,00 

14 Digitaria ropalothrica 0,00 0,00 0,00 16,30 

15 Malvastrum coromandelianum 4,49 0,00 0,00 0,00 

16 Alternanthera brassiliana 0,00 0,00 0,00 7,64 

17 Ludwigia  adscendens L 0,00 0,00 0,00 10,13 

18 Oldenlandia burmanniana 0,00 0,00 0,00 2,64 

  Jumlah 100 100 100 100 

Pada kondisi lahan bekas tanaman kedelai dengan kedalaman 5 cm terdapat 

jenis gulmaEuphorbia prunifdefolia dan Portulaca oleracea yang mendominasi. 

Kemampuan gulma tersebut dalam mendominasi pada kondisi lahan bekas 

tanaman kedelai dengan kedalaman 5 cm dikarenakan adanya kondisi lingkungan 
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yang terpenuhi terhadap faktor penting dalam pertumbuhan jenis gulma 

Euphorbia prunifdefolia dan Portulaca oleracea. Gulma Portulaca oleracea 

merupakan jenis gulma yang menyukai kelembaban tanah, pH tanah, serta 

intensitas cahaya yang mendukung. Hal ini sesuai dengan kondisi lingkungan 

pada kondisi lahan bekas tanaman kedelai terhadap ketersediaan faktor penting 

bagi pertumbuhan gulma Euphorbia prunifdefolia maupun Portulaca oleracea 

sehingga nilai SDR yang di miliki oleh kedua jenis gulma tersebut lebih tinggi 

dibandingkan jenis gulma lainnya.  

Dominanansi suatu gulma dapat terlihat dari seberapa tinggi nilai SDR yang 

dimiliki oleh gulma tesebut. Pada jenis lahan jagung dengan kedalaman tanah 10 

cm didapatkan jenis gulma yang lebih dominan yaitu Lindernia dubia dan 

Portulaca oleracea. Tingginya dominansi jenis gulma tersebut pada jenis lahan 

jagung dengan kedalaman 10 cm dapat disebabkan adanya kesesuaian kondisi 

lingungan bagi gulma tersebut. Gulma yang memiliki tempat hidup yang sama 

namun memiliki perbedaan jenis suatu gulma akan memberikan persaingan yang 

tinggi sehingga mampu mendominasi suatu area tertentu. Gulma Lindernia dubia 

dan Portulaca oleraceamerupakan jenis gulma yang termasuk golongan berdaun 

lebar.  

Gulma berdaun lebar cenderung tumbuh pada kondisi tanah yang lembab 

dan ternaungi. Adanya naungan yang tinggi pada suatu area mengakibatkan 

pertumbuhan suatu jenis gulma akan dominan. Berdasarkan hasil SDR,pada jenis 

lahan jagung dengan kedalaman tanah 10 cm gulma Lindernia dubia dan 

Portulaca oleracea memiliki nilai tertinggi dibandingkan jenis lainnya. Gulma 
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Lindernia dubiamemiliki nilai SDR sebesar 33,95% sedangkan Portulaca 

oleraceasebesar 23,58%. Hal ini dikarenakan sifat genetis yang sama pada suatu 

jenis gulma mempengaruhi tingkat persaingan karena gulma dengan sifat genetis 

yang sama membutuhkan lingkungan hidup yang sama.  

Tabel 5 Nilai SDR kedalaman 10 cm 

 No 
Jenis Gulma 

Lahan 

jagung 

Lahan 

kedelai 

Lahan 

padi 

Lahan 

tebu 

1 Lindernia dubia 33,95 51,24 49,84 0,00 

2 Portulaca oleracea 23,58 5,46 14,43 9,33 

3 Cleome sp 0,00 10,8 0,00 13,10 

4 Ageratum conyzoides 15,68 6,31 0,00 13,10 

5 Sanguinalis scor 0,00 0,00 8,72 0,00 

6 Eleusina indica 4,94 9,94 10,41 0,00 

7 Euphorbia prunifdefolia 0,00 9,94 0,00 0,00 

8 Phylanthus nururi 0,00 0,00 8,15 0,00 

9 Cleome rutidospermae 0,00 6,31 0,00 7,94 

10 Ludwiga repens 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Physalis Angulate 11,98 0,00 8,45 0,00 

12 Cyperus ciliaris 0,00 0,00 0,00 28,57 

13 Hymenachne indica  0,00 0,00 0,00 27,98 

14 Digitaria ropalothrica 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 Malvastrum coromandelianum 9,88 0,00 0,00 0,00 

16 Alternanthera brassiliana 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 Ludwigia  adscendens L 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 Oldenlandia burmanniana 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Jumlah 100 100 100 100 

Hasil perhitungan SDR pada jenis lahan kedelai dengan kedalaman tanah 10 

cm menunjukkan gulma Lindernia dubiamemiliki nilai SDR yang paling tinggi 

pada kondisi lahan bekas tanaman jagung, kedelai, dan padi. Tingginya nilai SDR 

pada gulma tersebut disebabkan oleh faktor lingkungan pada kondisi lahan dan 

kedalaman tanah dari setiap lahan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh gulma 

Lindernia dubia. Sedangkan jenis gulma Portulaca oleraceamemiliki 

pertumbuhan yang baik pada kondisi lahan dan kedalaman tanah 10 cm pada 
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tanaman jagung, kedelai, padi dan tebu. Adanya kesesuaian lingkunga terhadap 

jenis gulma Portulaca oleraceadapat dipengaruhi oleh sifat tumbuh gulma 

tersebut yang sama dengan jenis tanaman dan juga disebabkan oleh sebaran 

propagul yang terdapat pada kedalaman tanah 10 cm didominasi oleh jenis gulma 

Portulaca oleracea.  

Jenis gulma Portulaca oleracea memiliki sebaran yang paling dominan 

yaitu selalu tumbuh pada setiap kedalaman tanah 10 cm di setiap kondisi lahan 

bekas tanaman jagung, kedelai, padi, dan tebu. Berdasarkan nilai SDR yang 

dimiliki dari gulma Lindernia dubia dan Cleome sp terdapat persaingan antar 

kedua jenis gulma tersebut. Hal itu terjadi karena gulma yang memiliki nilai SDR 

tinggi akan selalu mendapat persaingan oleh gulma yang menyukai kondisi 

lingkungan yang sama dan itu terlihat pada gulma Lindernia dubia dan Cleome 

sp. 

     

Lindernia dubia                        Cyperus ciliaris 

Gambar 4 Jenis gulma dominansi kedalaman 10 cm 
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Tabel 6 Nilai SDR kedalaman 15 cm 

No 
Jenis Gulma 

Lahan 

jagung 

Lahan 

kedelai 

Lahan 

padi 

Lahan 

tebu 

1 Lindernia dubia 0,00 15,88 32,40 0,00 

2 Portulaca oleracea 36,83 38,93 17,39 25,00 

3 Cleome sp 22,86 0,00 12,77 9,17 

4 Ageratum conyzoides 12,86 17,60 0,00 33,33 

5 Sanguinalis scor 0,00 11,78 15,71 0,00 

6 Eleusina indica 12,54 6,82 9,01 10,83 

7 Euphorbia prunifdefolia 6,67 3,41 8,12 0,00 

8 Phylanthus nururi 0,00 0,00 0,00 12,50 

9 Cleome rutidospermae 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Ludwiga repens 8,25 5,57 0,00 0,00 

11 Physalis Angulate 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Cyperus ciliaris 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Hymenachne indica  0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Digitaria ropalothrica 0,00 0,00 4,58 0,00 

15 Malvastrum coromandelianum 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Alternanthera brassiliana 0,00 0,00 0,00 9,17 

17 Ludwigia  adscendens L 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 Oldenlandia burmanniana 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Jumlah 100 100 100 100 

Berdasarkan tabel 6 kondisi lahan bekas tanaman jagung dengan kedalaman 

tanah 15 cm jenis gulma Portulaca oleracea dan Ageratum conyzoides memiliki 

nilai SDR lebih tinggi dibandingkan jenis gulma lainnya. Gulma tersebut 

merupakan jenis gulma golongan berdaun lebar yang cenderung menyukai kondisi 

lingkungan ternaungi. Tanaman jagung dan tebu termasuk jenis tanaman yang 

memiliki tajuk yang lebat sehingga dapat memberikan naungan terhadap 

permukaan tanah sekitar. Salah satu gulma yang menyukai kondisi tersebut yaitu 

gulma Portulaca oleracea dan Ageratum conyzoides, pada kondisi tanah yang 

lembab dan ternaungi menjadikan suatu kondisi yang menguntungkan bagi gulma 

tersebut. Berdasarkan nilai SDR gulma Portulaca oleracea memiliki nilai sebesar 

36,83%% dan Cleome sp memiliki nilai sebesar 33,33%. Hal ini menunjukkan 
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bahwa pada kondisi lingkungan naungan yang tinggi memberikan persaingan 

antar jenis gulma Portulaca oleracea dan Ageratum conyzoides cenderung lebih 

besar. Namun, gulma Portulaca oleracealebih mendominasi kondisi lahan bekas 

tanaman jagung dengan kedalaman 15 cm karena nilai SDR yang dimiliki lebih 

tinggi dari gulma Ageratum conyzoideskemudian adanya laju pertumbuhan yang 

berbeda pada kedua jenis gulma tersebut.  

     

Ageratum conyzoides    Portulaca oleracea 

  

   

   Eleusina indica  

Gambar 5 Jenis gulma dominansi kedalaman 15 cm  
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Gulma yang berkembangbiak dengan biji dan memiliki penyebaran dengan 

berkelompok membuat gulma Portulaca oleracea mampu mendominasi jenis 

gulma lainnya sedangkan gulma Ageratum conyzoides memiliki penyebaran 

secara individu sehingga relatif yang menyebabkan tidak memberikan pengaruh 

untuk mendominasi suatu area. Namun, gulma yang memiliki sifat hidup seperti 

tanaman yang dibudidayakan juga memiliki potensi tumbuh meskipun tidak 

setinggi dominansi dari gulma yang lebih dominan. Salah satu gulma tersebut 

yaitu Eleusina indicayang tumbuh pada kedalaman tanah 15 cm dan kondisi lahan 

bekas tanaman jagung, kedelai, padi, dan tebu. 

Tabel 7 Nilai SDR kedalaman 20 cm 

No 
Jenis gulma 

Lahan  

jagung 

Lahan 

kedelai 

Lahan 

padi 

Lahan 

tebu 

1 Lindernia dubia 0,00 39,87 16,56 26,11 

2 Portulaca oleracea 42,00 23,56 21,07 0,00 

3 Cleome sp 0,00 0,00 9,99 32,78 

4 Ageratum conyzoides 13,47 0,00 5,89 0,00 

5 Sanguinalis scor 0,00 0,00 16,24 0,00 

6 Eleusina indica 13,30 0,00 0,00 0,00 

7 Euphorbia prunifdefolia 8,50 36,57 5,16 0,00 

8 Phylanthus nururi 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Cleome rutidospermae 0,00 0,00 0,00 41,11 

10 Ludwiga repens 4,71 0,00 6,22 0,00 

11 Physalis Angulate 9,51 0,00 0,00 0,00 

12 Cyperus ciliaris 0,00 0,00 3,44 0,00 

13 Hymenachne indica  0,00 0,00 12,72 0,00 

14 Digitaria ropalothrica 0,00 0,00 2,71 0,00 

15 Malvastrum coromandelianum 8,50 0,00 0,00 0,00 

16 Alternanthera brassiliana 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 Ludwigia  adscendens L 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 Oldenlandia burmanniana 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Jumlah 100 100 100 100 

Pada kedalaman tanah 20 cm gulma Portulaca oleracea dan Cleome 

rutidospermae memiliki nilai SDR lebih tinggi dari jenis gulma lainnya. 
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Tingginya nilai SDR jenis gulma tersebut merupakan adanya kesesuaian kondisi 

lingkungan terhadap jenis gulma pada kondisi lahan bekas tanaman jagung dan 

tebu kedalaman tanah 20 cm. Gulma tersebut merupakan golongan gulma berdaun 

lebar yang menyukai kondisi tanah yang lembab serta naungan yang tinggi. 

Tanaman jagung merupakan jenis tanaman yang memiliki tajuk lebat sehingga 

mampu memberikan naungan terhadap permukaan tanah disekitar tanaman jagung 

ternaungi. Dengan naungan yang tinggi tersebut membuat beberapa jenis gulma 

menyukai sehingga memiliki habitat yang baik untuk tumbuh.  

Kondisi lahan bekas tanaman kedelai dengan kedalaman tanah 20 cm jenis 

gulma Lindernia dubia dan Euphorbia prunifdefolia memiliki nilai SDR lebih 

tinggi dibandingkan jenis gulma lainnya (tabel 7). Tingginya nilai SDR pada jenis 

gulma tersebut menunjukkan bahwa adanya persaingan antar jenis gulma 

Lindernia dubia dan Euphorbia prunifdefolia dalam menguasai jenis lahan 

kedelai dengan kedalaman 20 cm. Gulma Lindernia dubia dan Euphorbia 

prunifdefolia merupakan golongan gulma berdaun lebar yang cenderung 

menyukai kondisi lingkungan yang ternaungi. Adanya naungan dari suatu jenis 

tanaman terhadap permukaan tanah menyebabkan jenis gulma Lindernia dubia 

dan Euphorbia prunifdefolia akan tumbuh dengan baik.  

Tumbuhnya gulma tersebut diakibatkan oleh adanya kesamaan sifat genetis 

yang menyebabkan jenis gulma Lindernia dubia dan Euphorbia prunifdefolia 

saling mendominasi pada jenis lahan kedelai dengan kedalaman 20 cm. Namun 

dari kedua jenis gulma tersebut nilai SDR Lindernia dubia lebih tinggi 39,87% 

dibandingkkan jenis gulma Euphorbia prunifdefoliayang sebesar 36,57%. Hal ini 



50 
 

 
 

menunjukkan bahwa jenis gulma Lindernia dubialebih mendominasi kondisi 

lahan bekas tanaman kedelai dengan kedalaman 20 cm daripada gulma Euphorbia 

prunifdefolia.  

   

Portulaca oleracea Cleome rutidospermae 

    

          Euphorbia prunifdefolia      Lindernia dubia  

Gambar 6 Jenis gulma dominansi kedalaman 20 cm 

Gulma Portulaca oleracea menyukai kondisi lingkungan yang ternaungi. 

Pada kondisi ternaung gulma Portulaca oleracea akan tumbuh membentang dan 

tegak. Jody Moenandir (1988) gulma yang tumbuh membentang dan tegak dapat 
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mempengaruhi pertumbuhan jenis-jenis gulma lain yang hanya tumbuh tegak. Hal 

ini dikarenakan setiap jenis gulma membutuhkan ruang, cahaya, dan air dalam 

proses fotosintesis. Sifat pertumbuhan dengan cara tersebut akan merugikan bagi 

jenis gulma lain sehingga gulma tidak mampu menguasai suatu area.  

Lahan padi selalu memiliki genangan air saat tahap vegetatif dan pengisian 

bulir. Pada tahap vegetatif tersebut beberapa gulma akan tumbuh seperti 

Portulaca oleracea dan Lindernia dubia karena kondisi tanah yang cenderung 

tergenang. Pola sebaran suatu gulma dipengaruhi oleh pola pertumbuhan dan cara 

perkembangbiakan masing-masing spesies tumbuhan. Pola pertumbuhan yang 

membentuk rumpun dan cara perkembangbiakan yang berupa stolon 

menyebabkan tumbuhan cenderung mempunyai pola sebaran yang berkelompok.  

Tabel 8 Nilai SDR kedalaman 25 cm 

No 
Jenis gulma 

Lahan 

jagung 

Lahan 

kedelai 

Lahan 

padi 

Lahan 

tebu 

1 Lindernia dubia 10,83 46,85 35,31 36,11 

2 Portulaca oleracea 67,50 0,00 14,16 13,89 

3 Cleome sp 10,83 0,00 6,97 0,00 

4 Ageratum conyzoides 0,00 0,00 0,00 25 

5 Sanguinalis scor 0,00 12,04 23,89 0,00 

6 Eleusina indica 0,00 0,00 5,49 0,00 

7 Euphorbia prunifdefolia 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Phylanthus nururi 0,00 18,70 0,00 0,00 

9 Cleome rutidospermae 0,00 0,00 3,28 0,00 

10 Ludwiga repens 0,00 22,41 4,76 0,00 

11 Physalis Angulate 10,83 0,00 0,00 0,00 

12 Cyperus ciliaris 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Hymenachne indica  0,00 0,00 3,61 0,00 

14 Digitaria ropalothrica 0,00 0,00 2,54 0,00 

15 Malvastrum coromandelianum 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Alternanthera brassiliana 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 Ludwigia  adscendens L 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 Oldenlandia burmanniana 0,00 0,00 0,00 25 

  Jumlah 100 100 100 100 
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Hasil SDR pada tabel 8 pada kondisi lahan bekas tanaman jagung dengan 

kedalaman 25 cm menunjukkan jenis gulma Portulaca oleracea dan Lindernia 

dubia memiliki nilai SDR lebih tinggi dibandingkan jenis gulma lainnya. 

Tingginya nilai SDR kedua jenis gulma tersebut disebabkan oleh adanya 

lingkungan yang baik serta sifat hidup gulma yang sama terhadap jenis tanaman 

yang dibudidayakan. Gulma Portulaca oleracea dan Lindernia dubia merupakan 

golongan gulma berdaun lebar yang menyukai kondisi lingkungan ternaungi serta 

keadaan tanah yang lembab. Tanaman jagung merupakan jenis tanaman yang 

memiliki tajuk lebat yang memberikan naungan terhadap permukaan tanah 

sekitar. Gulma Portulaca oleracea memiliki nilai SDR 67,50% dan Lindernia 

dubia 10,83%, berdasarkan nilai tersebut dapat terlihat bahwa gulma Portulaca 

oleracea lebih mendominasi dibandingkan gulma Lindernia dubia pada jenis 

lahan jagung dengan kedalaman 25 cm.  

    

Portulaca oleracea   Lindernia dubia 

Gambar 7 Jenis gulma dominansi kedalaman 25 cm 
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Setiap jenis gulma memiliki pola dan laju pertumbuhan yang berbeda, 

perbedaan laju pertumbuhan tersebut memberikan pengaruh terhadap populasi, 

maupun sebaran. Pada jenis lahan yang berbeda dengan kedalaman tanah yang 

berbeda terdapat perbedaan oleh jenis gulma yang dominan. Adanya perbedaan 

jenis gulma yang dominan tersebut disebabkan oleh faktor penting pertumbuhan 

suatu jenis gulma. Faktor penting berupa air, udara, gas, dan cahaya merupakan 

bagian yang tidak bisa terpisahkan oleh pertumbuhan suatu gulma. Semakin 

terpenuhi ketersediaan faktor tumbuh maka akan semakin baik pertumbuhan 

gulma baik dalam perkembangbiakan maupun dalam menguasai area. Setiap 

gulma yang tumbuh pada suatu area terdapat beberapa jenis gulma yang mampu 

berkompetisi yang mengakibatkan adanya persaingan.  

Lahan kedelai yang memiliki karakteristik terhadap permukaan tanah sekitar 

lembab dan terdapat naungan pada tumbuhan yang ada pada lingkungan tersebut 

membuat beberapa gulma tumbuh. Salah satu gulma tersebut adalah Lindernia 

dubia yang menyukai kondisi lingkungan dengan ternaungi, keadaan tanah yang 

lembab dan memiliki genangan air yang cukup. Semakin terpenuhinya kondisi 

lingkungan bagi suatu jenis gulma untuk tumbuh, maka semakin besar potensi 

gulma tersebut dalam mendominasi suatu area. Lindernia dubia berkembangbiak 

dengan biji, namun memiliki persebaran yang tinggi ketika lingkungan sekitar 

sesuai dengan kondisi lingkungan yang di sukai oleh gulma tersebut. Tingginya 

dominasi gulma Lindernia dubia pada jenis lahan kedelai dan padi juga 

dipengaruhi sebaran dari biji gulma yang terbawa oleh air ketika kondisi tanah 

tergenang air. 
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Pada jenis lahan tebu dengan semua kedalaman, jenis gulma dominan 

terdapat pada gulma Cleome rutidospermaedengan SDR 42,11%. Gulma Cleome 

rutidospermae merupakan jenis gulma golongan berdaun lebar yang cenderung 

menyukai keadaan lingkungan ternaungi serta keadaan tanah yang lembab. Pada 

kondisi demikian, gulma cenderung akan tumbuh dengan cepat dengan 

ketersediaan lingkungan yang terpenuhi. Hal tersebut terjadi pada gulma Cleome 

rutidospermae terhadap jenis lahan tebu dengan semua kedalaman tanah. Hasil 

SDR pada tabel 2terlihat bahwa pada setiap kedalaman maupun jenis lahan 

mempunyai nilai SDR yang beragam. Hal tersebut dikarenakan tingginya nilai 

SDR suatu jenis gulma dipengaruhi oleh populasi dari gulma. Pada kondisi 

lingkungan yang subur gulma akan tumbuh dengan cepat dan pada kondisi 

lingkungan yang kurang baik gulma juga dapat tumbuh namun tidak terlalu cepat 

pertumbuhannya karena gulma merupakan tumbuhan yang dapat hidup 

dimanapun dan dalam kondisi apapun.Populasi biji gulma di lahan pertanian pada 

umumnya terdiri dari beberapa jenis yang dominan dengan jumlah biji yang 

cukup tinggi, beberapa jenis dengan jumlah yang cukupan, dan banyak jenis yang 

mempunyai biji hanya sedikit. Semakin banyak jumlah gulma maka individu 

gulma dalam memperoleh air, cahaya, ruang tumbuh, dan unsur hara semakin 

sedikit sehingga pengakumulasian hasil fotosintesisnya rendah Dia Fitri., dkk 

(2012). 

F. Koefisien Komunitas 

Koefisien komunitas digunakan untuk menilai adanya kesamaan vegetasi 

gulma dari berbagai lokasi. Variasi gulma dapat dilihat dengan mengitung 
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koefisien komunitas gulma. Koefisien tersebut dapat diperoleh dari data-data 

kuantitas atau secara sederhana ada atau tidak adanya kesamaan vegetasi gulma 

dari beberapa perlakuan. Jika koefisien (C) suatu gulma ≥ 75% maka ada 

kessamaan komunitas gulma. Berdasarkan data pada tabel 9 bahwa koefisien 

komunitas gulma antar jenis lahan pada beberapa kedalaman tanah  ≤ 75%. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa dari jenis lahan dengan kedalaman tanah yang 

berbeda menghasilkan jenis gulma yang tidak seragam (heterogen) antar 

perlakuan lainnya. Hal ini dikarenakan gulma menempati suatu ruang atau area 

tertentu didasarkan sejarah pada penggunaan lahan serta jenis gulma yang tumbuh 

dari kedalaman pada lahan tersebut.  
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Tabel 9 Koefisien komunitas gulma (C) antarperlakuan (%) 

Perlakuan C 

 

Perlakuan C 

Jagung kedalaman5 cm=kedelai kedalaman5 cm 13,8 

 

Jagung kedalaman 20 cm =Kedelai kedalaman 20 cm 73,3 

Jagung kedalaman 5 cm =Padi kedalaman 5 cm 13,3 

 

Jagung kedalaman 20 cm =Padi kedalaman 20 cm 21,8 

Jagung kedalaman 5 cm =Tebu kedalaman 5 cm 13,2 

 

Jagung kedalaman 20 cm =Tebu kedalaman 20 cm 72,1 

Jagung kedalaman 10 cm =Padi kedalaman 5 cm 21,1 

 

Jagung kedalaman 20 cm =Kedelai kedalaman 20 cm 82,5 

Kedelai kedalaman 5 cm =Tebu kedalaman 5 cm 14,1 

 

Jagung kedalaman 20 cm =Padi kedalaman 20 cm 36,3 

Kedelai kedalaman 5 cm =Padi kedalaman 5 cm 14,1 

 

Jagung kedalaman 25 cm =Kedelai kedalaman 25 cm 52,4 

Jagung kedalaman 10 cm =Tebu kedalaman 10 cm  32,1 

 

Jagung kedalaman 25 cm =Padi kedalaman 25 cm 29,7 

Kedelai kedalaman 10 cm =Tebu kedalaman 10 cm 32,5 

 

Jagung kedalaman 25 cm =Tebu kedalaman 25 cm 60,6 

Jagung kedalaman 10 cm = Padi kedalaman 10 cm 31,4 

 

Tebu kedalaman 25 cm =Kedelai kedalaman 25 cm 69,6 

Jagung kedalaman 10 cm =Kedelai kedalaman 10 cm  26,6 

 

Kedelai kedalaman 25 cm =Padi kedalaman 25 cm 38,8 

Kedelai kedalaman 5 cm =Padi kedalaman 10 cm 24,8 

 

Jagung kedalaman 10 cm =Kedelai kedalaman 25 cm 45,6 

Kedelai kedalaman 5 cm =Tebu kedalaman 10 cm 25,2 

 

Jagung kedalaman 10 cm =Tebu kedalaman 25 cm 53,7 

Jagung kedalaman 15 cm =Kedelai kedalaman 15 cm 33,5 

 

Kedelai kedalaman 10 cm =Tebu kedalaman 25 cm 50,7 

Tebu kedalaman 15 cm =Padi kedalaman 15 31 

 

Padi kedalaman 10 cm =Kedelai kedalaman 25 cm 49,6 

Kedelai kedalaman 15 cm =Padi kedalaman 15 cm 22,6 

 

Padi kedalaman 10 cm =Tebu kedalaman 25 cm 57,8 

Kedelai kedalaman 15 cm =Tebu kedalaman 15 cm 27,3 

 

Padi kedalaman 10 cm =Padi kedalaman 25 cm 24,7 

Jagung kedalaman 5 cm =Kedelai kedalaman 25 cm 37,8 Jagung kedalaman 5 cm =Tebu kedalaman 25 cm46 

Jagung kedalaman 5 cm =Padi kedalaman 25 cm 13,2 
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Namun dari jenis lahan jagung, kedelai, padi, dan tebu pada semua 

kedalaman, terdapat satu perlakuan yang memiliki koefisien gulma ≥75% yaitu 

jenis lahan tebu dengan lahan kedelai pada kedalaman 20 cm. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa pada kedalaman tanah yang sama terdapat keseragaman 

komunitas gulma. Keseragaman komunitas gulma dapat terjadi karena 

pertumbuhan gulma sejak awal sudah mendominasi dengan persebarannya 

sehingga meskipun terdapat gulma jenis lain yang tumbuh akan tertekan terhadap 

komunitas gulma yang tumbuh lebih awal.Persebaran setiap jenis tumbuhan yang 

menyusun flora dipengaruhi oleh sejarah tumbuhan masa lalu atau masa kini. 

Kemampuan berimigrasi sangat tergantung pada efisien pemencaran tumbuhan 

dan daya penyesuaian terhadap lingkungan tempat tumbuhan hidup (adaptasi) 

secara fisiologi. Suatu jenis tumbuhan (gulma) mungkin tidak akan terlihat pada 

suatu populasi tumbuhan disuatu tempat. Namun sesungguhnya potensi 

pertumbuhan gulma tersebut ada (hanya terbatas) untuk tidak ikut menyusun 

populasi yang ada, karena kesempatan yang ada di lingkungan tersebut terbatas 

(Soekisman Tjitrosoedirdjo, dkk 1984).  

Adanya variasi gulma dari jenis lahan dan kedalaman tanah yang diujikan 

juga dapat disebabkan oleh pertumbuhan antar jenis gulma tidak sama terhadap 

pertumbuhan jenis gulma lainnya. Seperti halnya sifat hidup gulma, pada dasarnya 

setiap jenis gulma memiliki sifat hidup yang berbeda dengan jenis gulma lainnya 

antara gulma semusim annual dan gulma tahunan perenial. Setiap jenis tumbuhan 

yang berbeda pada umumnya mempunyai daerah persebaran yang berbeda-beda 

pula.Pola sebaran tumbuhan juga dipengaruhi oleh pola pertumbuhan dan cara 



58 
 

 
 

perkembangbiakan masing-masing spesies tumbuhan.Siklus hidup gulma yang 

termasuk golongan gulma tahunan yaitu membentuk biji dalam jumlah yang 

banyak untuk penyebarannya dan dapat pula menyebar secara vegetatif. Gulma 

tahunan mengalami pertumbuhan yang baru tiap tahun dengan sedikit kerusakan 

organ gulma yang berada di atas tanah. Selain itu sebagian gulma tahunan pada 

musim kemarau atau musim gugur akan habis sampai pangkalnya dan tumbuh 

lagi pada musim penghujan atau musim semi.  

 Kelembaban tanah juga merupakansalah satu faktor yang 

mempengaruhikeragaman komunitas gulma.Kelembaban tanah yang 

tinggimenyebabkan lebih banyak gulma golongandaun lebar, dari pada gulma 

rerumputan,karena gulma golongan daun lebar lebihbanyak menggunakan air 

sehinggapertumbuhannya lebih cepat.Dalam keadaan air dan hara telahcukup 

untuk pertumbuhan maka faktorpembatas berikutnya adalah cahaya matahari.Pada 

stadiumtanaman menghasilkan yang mempunyaitajuk tanaman yang lebat, cahaya 

yangditeruskan sampai ke permukaan tanah lebihsedikit, maka vegetasi gulma 

yang adadibawah pertanaman juga sedikit.Pada tabel 3 tidak semua perlakuan 

memiliki nilai koefisien komunitas ≤ 75%, jenis lahan tebu kedalaman 20cm 

dengan lahan kedelai kedalaman 20cm memiliki nilai koefisien komunitas yang 

≥75% sehingga dapat dikatakan bahwa perlakuan dengan kedalaman tanah dan 

jenis lahan yang berbeda juga memiliki vegetasi gulma yang seragam (homogen).  

Persamaan variasi gulma di dalam suatu areal dapat disebabkan karena di 

awal pertumbuhan gulma-gulma tersebut sudah mendominasi sehingga pada 

keadaan yang kurang menguntungkan gulma tersebut juga dapat menekan 
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pertumbuhan gulma yang lain. Menurut Sastroutomo (1990), jika ada dua jenis 

tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan bersama-sama maka lambatnya waktu 

perkecambahan dari jenis yang satu akan sangat mempengaruhi perannya terhadap 

dominansinya terhadap jenis yang lain. 

 Jenis gulma yang tumbuh biasanya sesuai dengan kondisi perkebunan. 

Misalnya pada perkebunan yang baru diolah, maka gulma yang dijumpai 

kebanyakan adalah jenis gulma semusim sedangkan pada perkebunan yang telah 

lama ditanami, gulma yang banyak terdapat adalah dari jenis tahunan. Gulma 

yang terdapat pada dataran tinggi relatif berbeda dengan yang tumbuh di daerah 

dataran rendah. Pada daerah yang tinggi terlihat adanya kecenderungan 

bertambahnya keaneka-ragaman jenis, sedangkan jumlah individu biasanya tidak 

begitu besar. Hal yang sebaliknya terjadi pada daerah dataran rendah yakni jumlah 

individu sangat melimpah, tetapi jumlah jenis yang ada tidak begitu banyak. Pada 

praktiknya, cara bercocok tanam yang dilakukan secara intensif hampir semua 

jenis/spesies gulma dapat dikendalikan. Beberapa jenis gulma yang masih kuat 

tumbuh dan sulit dikendalikan biasanya adalah teki dan alang-alang. Semakin 

stabil suatu ekosistem akan semakin banyak didapatkan keanekaragaman spesies, 

baik spesies yang umum maupun yang jarang dijumpai sebagai akibat 

penyesuaian terhadap keadaan lingkungannya. 

 


