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Abstract 

Research about weed propagules distribution at different depths in the soil 

was conducted to determine the number of propagules in any depth of soil from a 

wide range of soil conditions. This research conducted in the greenhouse 

agriculture faculty University of Muhammadiyah Yogyakarta concealment of July 

until August 2016. 

Reseach conducted using the method of single factor experiments were 

arranged in a completely randomized design. The treatment being tested is the 

condition of area which comprises 4 types of land formerly used for rice, corn, 

soybean, and sugar cane respectively located at a depth of 5, 10, 15, 20, and 25 

cm in order to obtain 20 treatment. Each treatment was repeated 3 times and each 

unit so that composite sample was obtained 60 unit treatment. Weed observation 

data were analyzed using analysis of variance to determine the effect of treatment. 

If there is a real effect among treatments, then it will continue using Duncan’s 

Multiple Range Test at α 5% error rate. 

Propagules are at different depths in the soil, at a depth of 1-5 cm higher 

weed populations can be seen from the number of individuals weeds. The 

condition of the former land rice plant has a number of weeds higher than the 

condition of the former land of maize, soybean and sugar cane. Vegetation 

composition of various soil depth and soil conditions are not same, except on the 

soil depth of 20 cm in the former land of corn and soybean crops. 

Kata Kunci :distribution of propagules, depth, time grows. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang potensial untuk dijadikan 

sebagai lahan pertanian. Iklim tropis yang ada di indonesia memiliki  karakteristik 

basah, curah hujan tinggi serta temperatur yang tinggi sehingga sangat potensial 

untuk dilakukan budidaya tanaman sepanjang tahun. Budidaya tanaman sepanjang 

tahun dapat menjadi lingkungan yang kondusif untuk ditumbuhi oleh gulma.Biji-

biji gulma dalam tanah/ha dapatmencapai berjuta-juta jumlahnya dan terdiridari 

sekitar 50 species yang berbeda. Gulma mengganggu tanamanbudidaya karena 

berkompetisi dalammendapatkan hara, air, cahaya dan ruang. Karakter gulma 

yang dapat hidup disetiap macam lingkungan membuat produksi gulma akan 

selalu ada diberbagai lapisan tanah (propagul). Propagul merupakan calon/bakal 

gulma yang akan tumbuh menjadi gulma ketika lingkungan sekitar 

memungkinkan untuk tumbuh. 

Tumbuhnya gulma dari berbagai lapisan tanah terjadi karena adanya 

adaptasi dari gulma tersebut dengan budidaya yang terjadi sepanjang tahun 

sehingga propagul gulma yang ada dalam tanah dapat bertahan. Keberadaan 

gulma yang ada saat iniditentukan oleh simpanan biji gulma dalamtanah(weed 

seed bank). Tumbuhnya gulma dapat menjadi kompetisi bagi tanaman yang 

dibudidayakan karena sifat gulma yang menginginkan unsur hara, cahaya, dan 

ruang lingkungannya. Tanah yang diolah dalam budidaya akan memberikan 

lingkungan yang sesuai untuk tumbuh gulma, baik dari kedalaman, cara 

pengolahan dan rotasi tanam. Pengolahan tanah yang dilakukan oleh petani 

menggunakan cara tradisional dan cara modern dapat memberikan lingkungan 

yang baru untuk tumbuh pada sebaran propagul.  

Keberadaan propagul di beberapa kedalaman akan terangkat dengan 

pengolahan tanah yang dilakukan sehingga lingkungan gulma untuk tumbuh dapat 

terpenuhi. Oleh sebab itu untuk dapat megetahui sebaran propagul pada berbagai 

kedalaman tanah dan kondisi lahan bekas tanaman padi, jagung, kedelai, dan tebu 

perlu dilakukan penelitian pada kedalaman tanah 5, 10, 15, 20, dan 25 cm.  

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana sebaran propagul gulma pada berbagai kedalaman dan kondisi 

lahan? 

C. Tujuan Penelitian 

Mendapatkansebaran propagul gulma pada berbagai kedalaman dan 

kondisi lahan 

D. Manfaat 

Pengolahan tanah yang dilakukan secara tradisional maupun modern dapat 

menjadikan lingkungan yang baru untuk ditumbuhi gulma. Pada setiap 

kedalaman tanah, gulma yang tumbuh berbeda-beda baik dari pada tingkat 

kerapatan, frekuensi, dan dominansi gulma tersebut. Dengan adanya 

penelitian ini maka akan didapatkan cara pengendalian gulma saat akan 

melakukan budidaya tanaman.  
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II. Tinjauan Pustaka 

A. Pengertian Gulma 

Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh pada areal yang tidak dikehendaki 

yakni tumbuh pada areal pertanaman.Gulma dapat merugikan tanaman budidaya 

karena bersaing dalam mendapatkan unsur hara, cahaya matahari, dan air. Gulma 

dikenal sebagai tumbuhan yang mampu beradaptasi pada ritme pertumbuhan 

tanaman budidaya. Pertumbuhan gulma cepat, daya regenerasinya tinggi apabila 

terluka, dan mampu berbunga walaupun kondisinya dirugikan oleh tanaman 

budidaya. Secara fisik, gulma bersaing dengan tanaman budidaya untuk ruang, 

cahaya, dan secara kimiawi untuk air, nutrisi, gas-gas penting. Beberapa jenis 

gulma dapat memperbanyak diri dengan tuber (modifikasi dari akar yang berisi 

cadangan makanan 

 

B. Kedalaman Tanah 

Tanah merupakan lapisan yang menyelimuti bumi dengan ketebalan yang 

bervariasi dari beberapa centimeter hingga lebih dari 3 meter.Tanah berkembang 

dari bahan mineral yang berasal dari batuan induknya dan bahan organik yang 

berasal dari makhluk hidup yang terdapat di sekitarnya.Kedalaman tanah 

seringkali menjadi kendala utama dalam keberhasilan produksi tanaman tahunan. 

Kedalaman tanah juga dapat mengakibatkan dormansinya propagul gulma yang 

ada pada tiap-tiap kedalaman tanah. Sehingga semakin dalam kedalaman tanah 

tersebut maka tingkat dormansi propagul gulma akan semakin tinggi karena 

sebagian besar gulma yang tumbuh pada lingkungan budidaya diakibatkan oleh 

faktor keberadaan propagul gulma  yang masih berada dikedalaman tanah. 

C. Kondisi Lahan 

Kondisi lahan merupakan keadaan bagaimana keadaan lahan tersebut berada 

dalam kondisi basah, kering, atau setelah tanam. Lahan padi, jagung, kedelai, dan 

tebu dalam kondisi setelah tanam akan memasuki masa tanam berikutnya 

sehingga akan berpengaruh terhadap vegetasi yang ada pada kondisi tersebut. Ada 

beberapa jenis gulma yang tumbuh pada setiap lahan yaitu pada lahan sawah, 

terdapat 10 jenis dari golongan rerumputan, 7 teki-tekian, dan 16 jenis dari 

golongan gulma berdaun lebar.Sedangkan pada lahan bekas tanaman jagung 

terdapat 12 jenis rerumputan, 5 teki-tekian, dan 26 jenis gulma berdaun lebar. 

Pada lahan bekas tanaman kedelai 20 jenis gulma rerumputan, 6 teki-tekian, dan 

30 jenis dari golongan gulma berdaun lebar.  

D. Hipotesis 

Sebaran propagul sebesar 64-99,6% terdapat pada kedalaman 10 cm di atas 

lapisan tanah. 

 

III. TATA CARA PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat 

Pengambilan sampel dilakukan di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Kasihan, 

Sewon, dan Godean pada kondisi lahan bekas tanaman jagung, kedelai, padi, dan 
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tebu dengan jenis tanah regosol. Penelitian sampel tanah dilaksanakan di 

Greenhouse Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan di 

Laboratorium Penelitian Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2016.  

B. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini tanah bekas penanaman padi, 

tanah bekas penanaman jagung, tanah bekas penanaman kedelai, dan tanah bekas 

penanaman tebu. Alat yang digunakan besek berukuran 25 x 30 cm, plastik hitam, 

gembor, penggaris, timbangan, oven, kertas label, cangkul, dan sekop kecil. 

C. Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan menggunakan metode eksperimen dengan rancangan 

percobaan faktor tunggal disusun dalam Rancangan Acak Lengkap. Perlakuan 

yang diujikan kondisi lahan bekas tanaman padi, jagung, kedelai, dan tebu berada 

pada kedalaman 5, 10, 15, 20, dan 25 cm, masing-masing perlakuan diulang 3 

kali. 

D. Cara Penelitian 

1. Pemilihan Lokasi 

Pemilihan lokasi dilakukan untuk menentukan empat lahan bekas 

tanaman yang diambil tanahnya yaitu jagung, kedelai, padi, dan tebu. 

2. Pengambilan Tanah 

Pengambilan tanah dilakukan dengan menggali di lahan padi, tebu, 

jagung, dan kedelai pada saat setelah panen dengan kedalaman 5, 10, 15, 

20, dan 25 cm. 

3. Pengisian Media 

Sampel tanah yang diambil kemudian dimasukkan ke dalam besek.. 

Tanah kemudian diinkubasi untuk diamati pertumbuhan gulma pada 

masing-masing perlakuan. 

4. Inkubasi 

a. Penyiraman 

Penyiraman dilakukan untuk menjaga kadar lengas tanah dilakukan 

jika diperlukan  

b. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan selama 30 hari dengan cara analisis vegetasi 

gulma. 

E. Parameter yang Diamati 

1. Waktu tumbuh gulma 

Waktu tumbuh dihitung untuk mengetahui jenis perlakuan yang memiliki 

tingkat pertumbuhan gulma yang paling tinggi. 

2. Analisis vegetasi 

Pengamatan gulma mulai dilakuan saat kemunculan tunas pertama. Tiap 

jenis dihitung jumlahnya sebagai data untuk menghitung kerapatan, 

frekuensi, dominansi, SDR dan Koefisien komunitas 

a. Kerapatan 

Kerapatan menunjukkan populasi gulma tiap besek. Gulma dipilih dan 

dihitung jumlahnya berdasarkan jenisnya di petakan tersebut.  
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b. Frekuensi 

Frekuensi gulma pada besek memuat jenis gulma tertentu dari 

sejumlah petak contoh yang dinyatakan dalam satuan persen (%).  

c. Dominansi 

Gulma dipotong diatas tanah, kemudian dikeringkan dalam oven pada 

suhu 100-1100C dan ditimbang. 

d. SDR (Summed Dominance Ratio) 

Semakin tinggi nilai SDR gulma maka semakin tinggi dominasi suatu 

spesies gulma dan sebaliknya. 

e. Koefisien Komunitas 

Koefisien komunitas digunakan untuk menilai adanya kesamaan 

vegetasi gulma dari berbagai lokasi 

F. Analisis Data 

Data hasil pengamatan gulma dianalisis menggunakan sidik ragam untuk 

mengetahui adanya pengaruh perlakuan. Apabila terdapat pengaruh nyata antar 

perlakuan, maka akan dilanjutkan menggunakan uji Duncan’s Multiple Range 

Test pada tingkat kesalahan α 5%. 

IV. Hasil Dan Pembahasan 

A. Waktu Tumbuh Gulma 

Berdasarkan hasil sidik ragam kondisi lahan dan kedalaman tanah tidak 

memberikan pengaruh 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. 

Kecepatantumbuh gulma 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. Selain itu dormansi dapat 

menjadikan biji-biji gulma tahan bertahun-tahun dalam tanah dan hanya akan 

berkecambah dan tumbuh bila keadaan lingkungannya menguntungkan. 

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 



7 
 

 
 

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. 

 

B. Jumlah individu Gulma 

Kerapatan menunjukkan jumlah individu suatu jenis tumbuhan pada tiap 

petak dengan memilih gulma yang tumbuh pada petakan tersebut.Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kondisi lahan dan kedalaman tanah memberikan pengaruh 

nyata terhadap jumlah individu gulma. 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. Tingginya jumlah individu pada lahan padi 

kedalaman 5 cm dibandingkan dengan jenis lahan lainnya diduga karena gulma 

yang mampu hidup atau tumbuh dalam kondisi apapun dan meskipun dalam 

kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan sekalipun. Espinar, et. al., 

(2005) mengatakan bahwa seed bank umumnya paling banyak berada 

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

menyebabkan perubahan ukuran seed bank menurut kedalaman tanah. 

Pada kedalaman 10 cm dan 15 cm pada lahan padi memiliki jumlah individu 

gulma lebih banyak dibandingkan dengan kedalaman 20 cm dan 25 cm. Hal ini  

dikarenakan lahan padi merupakan jenis 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 pada setiap kedalaman sehingga menghasilkan jumlah yang 

berbeda pula. Sejarah penggunaan lahan memberikan pengaruh terhadap jumlah 

individu gulma pada jenis lahan 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 

organisme yang ada didalam tanah.  

Setiap lahan memiliki ketersediaan air yang berbeda dalam terhadap 

kebutuhan tumbuhan yang ada disekitar. Lahan padi yang memiliki ketersediaan 

air yang cukup bagi tumbuhan disekitar menjadikan jenis lahan padi memberikan 

pengaruh nyata terhadap jumlah individu gulma pada beberapa jenis lahan lain 

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

air akan sedikit ditumbuhi oleh tumbuhan termasuk gulma. Meskipun biji gulma 

yang terdapat dalam tanah pada jenis lahan tertentu tidak tumbuh namun biji 

tersebut tetap hidup menunggu ketersediaan faktor penting terpenuhi. Beberapa 

faktor penting tersebut adalah air, cahaya, suhu, gas, dan kelembaban.    

Kedalaman tanah mempunyai peran terhadap keadaan biji gulma dalam 

tanah. Semakin dalam dari permukaan tanah keberadaan biji gulma akan semakin 

sedikit jumlah individu gulma yang tumbuh pada suatu area. Hal ini berkaitan 



8 
 

 
 

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.  

 

C. Jumlah jenis Gulma 

Hasil analisis sidik ragam jumlah jenis gulma menunjukkan bahwa kondis 

lahan dan kedalaman tanah memberikan pengaruh nyata. Pada kondisi lahan 

bekas tanaman jagung dan tebu dengan kedalaman 5 cm menunjukkan jumlah 

jenis gulma yang lebih tinggi dibandingkan dengan kedalaman 25 cm. Tingginya 

jumlah jenis gulma pada jenis lahan 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 5 cm lebih banyak. 

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 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.Menurut Marshal, P., dkk 

(2014), bahwabanyaknya biji-biji gulma dalam tanah seed bank 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. 

Setiap kondisi lahan dan kedalaman tanah 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. 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.  

D. Bobot kering Gulma 

Tingkat kepadatan suatu gulma dalam menempati suatu ruang dapat 

mempengaruhi biomasa atau berat kering suatu spesies tertentu. Berdasarkan hasil 

sidik ragam kondisi lahan dengan kedalaman tanah tidak memberikan pengaruh 

terhadap bobot kering gulma. Hal ini diduga kondisi iklim dan fakor lingkungan 
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yang ada pada setiap kondisi 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 membantu aktivitas fotosintesis dan mempengaruhi 

produksi karbohidrat.  

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 jenis lahan dan 

kedalaman tanah. Semakin tinggi bobot kering suatu gulma semakin tinggi 

pengaruh gulma tersebut dalam memperebutkan unsur hara. Pada setiap jenis 

lahan 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 

jenis lahan dengan kedalaman tanah 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) 

Semakin tinggi nilai SDR gulma maka semakin tinggi dominasi suatu 

spesies gulma. Hasil komposisi vegetasi gulma berdasarkan Summed Dominance 

Ratio menunjukkan adanya perbedaan nilai SDR pada setiap jenis lahan dan 

kedalaman tanah. Pada kondisi lahan jagung dengan kedalaman tanah 5 cm 

terdapat dua jenis gulma yang mendominasi yaitu Portulaca oleracea dan 

Lindernia dubia. Gulma Portulaca oleracea dan Lindernia dubia termasuk 

golongan gulma berdaun lebar. Gulma berdaun lebar merupakan jenis gulma yang 

hidup di area yang memiliki naungan.Pada kondisi lahan 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 yang terpenuhi terhadap faktor penting dalam 

pertumbuhan jenis gulma Euphorbia prunifdefolia dan Portulaca oleracea. 

Jenis lahan padi dengan kedalaman tanah 5 cm terdapat dua jenis gulma 

yang mendominasi yaitu Sanguinalis scor dan Lindernia dubia. Tumbuhnya 

gulma tersebut pada lahan padi diakibatkan karena kondisi lingkungan pada lahan 

padi memiliki karakteristik untuk tumbuh bagi gulma Sanguinalis scor dan 

Lindernia dubia. Tebu merupakan salah satu jenis tanaman yang memiliki 

naungan tinggi dengan tajuk yang lebat. Berdasarkan hasil vegetasi pada jenis 

lahan tebu dengan kedalaman tanah 5 cm terdapat beberapa jenis gulma yang 

memiliki nilai SDR tertinggi yaitu Eleusina indica dan Digitaria ropalothrica. 

Gulma tersebut memiliki komposisi yang lebih tinggi dibandingkan pada jenis 

gulma lainnya. 
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Pada kondisi lahan bekas tanaman jagung dengan kedalaman tanah 10 cm 

didapatkan jenis gulma yang lebih dominan yaitu Lindernia dubia dan Portulaca 

oleracea. Sedangkan pada kondisi lahan bekas tanaman kedelai dengan 

kedalaman tanah 10 cm menunjukkan gulma Lindernia dubia dan Cleome sp 

memiliki nilai tertinggi dibandingkan jenis gulma lainnya. kondisi lahan bekas 

tanaman padi dengan kedalaman tanah 10 cm berdasarkan nilai SDR pada jenis 

gulma Lindernia dubia memiliki nilai tertinggi. Sedangkan pada kondisi lahan 

bekas tanaman tebu dengan kedalaman tanah 10 cm jenis gulma Cyperus ciliaris 

dan Hymenachne indica memiliki nilai SDR lebih tinggi dibandingkan jenis 

gulma lainnya. Jenis lahan jagung dengan kedalaman tanah 15 cm jenis gulma 

Portulaca oleracea dan Cleome sp memiliki nilai SDR lebih tinggi. Sedangkan 

Pada jenis lahan kedelai dengan kedalaman 15 cm jenis gulma Portulaca oleracea 

dan Ageratum conyzoides memiliki nilai SDR lebih tinggi. Pada jenis lahan padi 

dengan kedalaman tanah 15 cm gulma Lindernia dubia dan Portulaca oleracea 

memiliki nilai SDR lebih tinggi dari jenis gulma lainnya. Sedangkan pada jenis 

lahan tebu dengan kedalaman 15 cm gulma Ageratum conyzoides mampu 

mendominasi dari jenis gulma lain.  

Setiap jenis gulma memiliki pola dan laju pertumbuhan yang berbeda, 

perbedaan laju pertumbuhan tersebut memberikan pengaruh terhadap populasi, 

maupun sebaran. 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.  

F. Koefisien Komunitas 

Koefisien komunitas digunakan untuk menilai adanya kesamaan vegetasi 

gulma dari berbagai lokasi. Variasi gulma dapat dilihat dengan mengitung 

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.pada tabel 3 diatas dapat dilihat 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.Banyak faktor yang mempengaruhi 

keragaman komunitas gulma yaitu diantaranya pH tanah, kelembaban tanah dan 

intensitas cahaya. 

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 
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sehingga meskipun terdapat gulma jenis lain yang tumbuh akan tertekan terhadap 

komunitas gulma yang tumbuh lebih awal.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. 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). 

Setiap jenis tumbuhan yang berbeda pada umumnya mempunyai daerah 

persebaran yang berbeda-beda pula.Pola sebaran tumbuhan juga dipengaruhi oleh 

pola pertumbuhan dan cara perkembangbiakan masing-masing spesies tumbuhan. 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Propagul berada pada berbagai kedalaman tanah, pada kedalaman 1-5 cm 

populasi gulma lebih tinggi terlihat dari jumlah individu gulma yang 

tumbuh.  

2. Kondisi lahan bekas tanaman padi memiliki jumlah gulma lebih tinggi 

dibandingkan kondisi lahan bekas tanaman jagung, kedelai, dan tebu.  

3. Komposisi vegetasi berbagai kedalaman tanah dan kondisi lahan tidak 

seragam, kecuali pada kedalaman tanah 20 cm pada lahan bekas tanaman 

jagung dan kedelai.   

B. Saran 

Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui potensi gulma yang 

lebih banyak tumbuh berdasarkan biji, stolon, maupun rhizoma. 
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