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ABSTRAK

Jenis dan Dominansi gulma pada lahan jagung manis di Kecamatan Tobelo disusun 
dengan tujuan untuk mengetahui jenis-jenis gulma dan dominansinya Identifikasi 
gulma dilakukan dengan menggunakan metode kuadrat menggunakan petakan empat 
persegi panjang. Sedangkan untuk mengetahui jenis-jenis herbisida dan dosisnya 
dilakukan dengan mengajukan pertanyaan menggunakan kuisioner. Hasil yang 
diperoleh, gulma dominan ditemukan hampir seragam di setiap petak pengamatan 
antar kelompok umur yang berbeda pada setiap pengambilan sampel. Famili gulma 
yang hampir konsisten ditemukan di semua lokasi adalah Capparidiceae,  Cyperaceae, 
Poaceae, dan portulacaceae.
Kata kunci : Jenis, Dominansi, Gulma.

ABSTRACT

This research was compiled to discover the kinds of weeds and its dominance. The weed 
identification was conducted by applying squared method using four rectangular plots. 
Meanwhile, to consider the right type of herbicide along with the proper dose was done 
by inquiring questions using questionnaire. The result that has been obtained shows 
that the dominant weed was found almost similar in each row between the different 
age groups on every sample taken. The weed family that are consistently found in the 
location are Capparidiceae,  Cyperaceae, Poaceae, and portulacaceae.
Keywords : Types, Dominance, Weed.

PENDAHULUAN
Seiring dengan bertambahnya jumlah 

penduduk, kebutuhan pangan masyarakat pun 
turut mengalami peningkatan. Demikian halnya 
terjadi pada peningkatan permintaan masyarakat 
terhadap produk jagung yang dimanfaatkan 
sebagai salah satu alternatif pangan penghasil 
karbohidrat. Jagung pada beberapa daerah 
merupakan pangan pokok bagi penduduknya 
sehingga upaya penyediaan bahan pangan tersebut 
dan peningkatan jumlah produksi  merupakan 
usaha yang penting dilakukan. 

Di Kabupaten Halmahera Utara produk 
jagung manis sudah menjadi salah satu produk 
pertanian unggulan, selain memiliki nilai jual 
yang cukup tinggi, produk ini banyak sekali 
diminati oleh masyarakat bahkan mulai dikenal 
hingga keluar kabupaten terutama ke kabupaten 
lain di sekitar Halmahera Utara bahkan sampai 

ke ibukota propinsi. Tingginya permintaan ini 
juga turut meningkatkan pendapatan petani 
jagung manis.  Tingginya produksi jagung manis 
tidak terlepas dari aspek budidaya termasuk 
didalamnya aspek pemeliharan. Tanaman jagung 
memerlukan proses pemeliharaan yang intensif 
terutama pada stadia pertumbuhan vegetatif. 
Fadhly dan Tabri (2008), menyatakan tanaman 
jagung peka terhadap tiga factor ini (unsur hara, 
air, dan cahaya) selama masa kritis, antara lain 
stadia V3 dan V8, yaitu stadia pertumbuhan 
vegetatif jagung dimana daun ke-3 dan daun ke-8 
mulai terbentuk.

Jagung merupakan salah satu tanaman 
budidaya yang banyak diusahakan oleh petani di 
Kabupaten Halmahera Utara termasuk petani di 
Kecamatan Tobelo. Tanaman ini selain sebagai 
sumber karbohidrat, jagung juga dapat ditanam 
sebagai sumber pakan ternak, penghasil minyak,  
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diolah menjadi tepung jagung, dan sebagai bahan 
baku industry. Tanaman ini dapat tumbuh pada 
berbagai jenis tanah bahkan mampu tumbuh 
dengan baik pada tanah yang kering. Produksi 
jagung akan meningkat jika memperhatikan 
beberapa factor diantaranya bibit unggul, pupuk 
dan pemupukan, pengendalian hama dan penyakit 
serta pengendalian gulma. 

Pemeliharaan tanaman jagung secara 
intensif tidak terlepas dari aspek pengendalian 
gulma, karena kehadiran gulma pada pertanaman 
jagung sering dianggap sebagai salah satu 
penyebab turunnya hasil dan mutu biji jagung. 
Penurunan hasil tersebut sangat tergantung pada 
jenis gulma, tingkat kepadatan, waktu kompetisi, 
serta senyawa alelopati yang dikeluarkankan 
oleh gulma tersebut. Akibat yang terjadi dari 
penurunan tersebut adalah kehilangan hasil yang 
dapat melebihi kehilangan hasil yang disebabkan 
oleh hama dan penyakit pada tanaman. 

Lahan pertanaman jagung yang ditanam 
secara konvensional, gulma yang tumbuh pada 
lahan tersebut dapat dikendalikan melalui 
pengolahan tanah, dan penyiangan, tetapi 
kegiatan pengendalian ini membutuhkan waktu, 
tenaga dan biaya yang sangat besar. Fadhly dkk 
(2004) menyatakan bahwa; Pada tanah dengan 
tekstur lempung berpasir, lempung berdebu, dan 
liat, tanaman jagung yang dibudidayakan tanpa 
olah tanah memberikan hasil yang sama tingginya 
dengan tanaman jagung yang dibudidayakan 
dengan pengolahan tanah konvensional.

Penggunaan herbisida bagi petani dianggap 
sebagai solusi yang tepat untuk mengendalikan 
gulma, selain menghemat waktu dan tenaga kerja, 
juga menghemat biaya yang dikeluarkan untuk 
kegiatan tersebut. Hingga sejauh ini penggunaan 
herbisida pada tingkat petani baik menyangkut 
jenis, dosis dan cara aplikasi masih tergantung 
pada pengetahuan awal yang dimiliki oleh petani. 
Hal ini didukung  oleh  formulasi  atau  merk  
dagang    herbisida  yang  tersedia  di  pasaran  
cukup beragam.  Kebanyakan  petani  dalam  
memilih  herbisida  hanya  tergantung  pada 
pengalamannya menggunakan herbisida tertentu 
pada saat bercocok tanam, sehingga hal ini tentu 
akan berpengaruh terhadap pemilihan jenis, dosis 
herbisida, bahkan teknik aplikasi. Tujuan dari 

penelitian adalah ; Mengetahui komposisi gulma 
dan dominansi gulma pada lahan pertanaman 
jagung manis.   

METODOLOGI PENELITIAN

Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan 

Tobelo Halmahera Utara. Data penelitian 
meliputi data primer yang diambil dari lapangan 
dan data sekunder dari instansi terkait. Data 
yang diambil meliputi potensi jagung, jenis dan 
komposisi gulma. Metode yang digunakan untuk 
mengidentifikasi jenis gulma adalah metode 
kuadrat dengan membuat kerangka sampling 
yang terdiri dari kawat yang dibuat berbentuk 
segi empat ukuran 0,5 x 0,5 m, dengan memberi 
selang waktu yakni pada saat jagung berumur 21 
hari, 2 hari dan 70 hari.  

Analisis Data
Untuk mengetahui bobot kering gulma, 

contoh gulma yang berasal dari lapangan 
dibersihkan dari kotoran, selanjutnya dikeringkan 
dengan cara dioven selama 2 X 24 jam dengan 
suhu 60oC. Gulma yang telah kering tersebutnya 
ditimbang untuk mengetahui berat kering 
masing-masing jenis. Setelah itu dihitung 
frekuensi species masing-masing petak kuadrat. 
Selanjutnya dari indikator tersebut dihitung 
frekuensi relative, kerapatan relative, bobot 
kering relatif dan nilai Summed Dominance 
Ratio (SDR) (Pablico dan Moody 1983).

%100   =  (FR)  Relatif Frekuensi x
SpeciesSeluruhFrekuensiJumlah

SpeciesSatuadanyaFrekuensiJumlah

%100  =  (KR) RelatifKerapatan x
SpeciesSeluruhJumlah

SpeciesSatuPopulasiJumlah

%100   =   (BKR) relative KeringBobot x
SpeciesSeluruhKeringBobot

SpeciesSatuKeringBobot

%100
3

   =   (SDR) Ratio Dominance Summed xBKRKRFR ++

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Tanaman Jagung
Jagung (Zea mays L.) merupakan  salah 

satu tanaman pangan yang banyak dibudidayakan 
oleh masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara. 
Beberapa kecamatan di Halmahera utara bahkan 
memiliki produksi jagung yang cukup tinggi 
diantaranya kecamatan Tobelo, kecamatan 
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Tobelo Barat, kecamatan Tobelo Tengah, 
kecamatan Galela Barat, kecamatan Kao, dan 
kecamatan Malifut.  Secara rinci Potensi Jagung 

di Halmahera Utara  menurut kecamatan dapat 
dilihat pada gambar 1.

Gambar 1.  Potensi jagung di Halmahera Utara
Sumber : Dinas Pertanian Halmahera Utara

Potensi Jagung pada kecamatan Tobelo 
didominasi oleh produksi jagung manis (Zea 
manis saccharata) yang merupakan komoditi 
unggulan bagi petani. Produksi jagung manis 
tersebut selain dipasarkan di kota kabupaten, 

sebagian besar produksinya juga dipasarkan 
hingga ke ibukota propinsi. Secara rinci data luas 
tanam, luas panen dan jumlah produksi jagung 
dapat dilihat pada gambar 2 

Gambar 2.  Potensi Jagung di kecamatan Tobelo
Sumber : Dinas Pertanian Halmahera Utara
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Komposisi Gulma 
Hasil inventarisasi gulma pada pertanaman 

jagung manis berumur 21, 42 dan 70 hari ditemukan 
masing-masing 11, 8 dan 11 jenis (species) gulma 
dari 10 famili. Keseluruhan species tersebut 
famili gulma yang paling mendominasi pada 
lahan jagung manis tersebut sebanyak empat 
famili  yakni Capparidiceae, Cyperaceae, 
Poaceae, dan Portulacaceae. Keempat famili 
tersebut teridentifikasi pada lahan jagung manis 
dengan 3 umur yang berbeda.  Keragaman gulma 
pada lokasi pengamatan relative sama, dimana 
jenis family yang dominan pada lokasi tersebut 
adalah  Capparidiceae, Cyperaceae, Poaceae, 
Solanaceae, Portulacaceae,  Portulacaceae, 
Alternathera, Rubiaceae, Asteraceae, dan 
Amaranthaceae.  Hasil pengamatan gulma 
berdasarkan umur tanaman jagung manis 
disajikan pada tabel dibawah ini
Tabel 1. Hasil Pengamatan Gulma pada Tanaman 

Jagung Manis Umur  21 Hari
No Famili Species Nama Indonesia

1 Capparidiceae Cleome 
rutidosperma

Mamang

2 Cyperaceae Cyperus 
brovelius

Jukut pendul

Cyperus iria Jekeng
3 Poaceae Paspalum 

conjugatum
Jukut pahit

Imperata 
cylindrica (L.) 
Beauv

Alang-alang

4 Solanaceae Physalis 
angulata

ciplukan

5 Portulacaceae Portucala 
oleraceae

Krokot

6 Alternathera Alternanthera 
brasiliana

Gelang

7 Rubiaceae Hedyotis 
corymbosa

Rumput Mutiara

8 Asteraceae Mikania 
micranta

Mikania, sembung 
rambat

9 Amaranthus 
spinosus

Bayam duri

9 Famili 11 Species

Sumber : Data mentah diolah

Tabel 2. Hasil Pengamatan Gulma pada Tanaman 
Jagung Manis Umur  42 Hari

No Famili Species Nama 
Indonesia

1 Capparidiceae Cleome 
rutidosperma

Mamang

2 Cyperaceae Cyperus iria Jukut pendul

3

Poaceae

Echinochola 
colona

Jekeng

4 Eleusine 
indica

Rumput 
belulang

5 Paspalum 
conjugatum

Jukut pahit

6 Panicum 
repens

Krokot

7 Portulacaceae Portucala 
oleraceae

Gelang

8 Commelinaceae
Murdannia 
nudiflora (L) 
Brenan

Tumpuk 
tapak burung

5 Famili 8 Species
Sumber : Data mentah diolah
Tabel 3. Hasil Pengamatan Gulma pada Tanaman 

Jagung Manis Umur  70 Hari

No Famili Species Nama 
Indonesia

1 Capparidiceae Cleome 
rutidosperma

Mamang

2 Cyperaceae Cyperus 
brovelius

Jukut pendul

3 Cyperus iria Jekeng

4 Poaceae Paspalum 
conjungatum

Jukut pahit

5 Imperata 
cylindrica (L.) 
Beauv

Alang-alang

6 Solanaceae Physalis 
angulata

Ciplukan

7 Portulacaceae Portucala 
oleraceae

Krokot

8 Alternathera Alternanthera 
brasiliana

Gelang

9 Rubiaceae Hedyotis 
corymbosa

Rumput 
Mutiara

10 Asteraceae Mikania 
micranta

Mikania, 
sembung 
rambat

11 Amaranthaceae Amaranthus 
spinosus

Bayam duri

9 Famili 11 Species

Sumber : Data mentah diolah
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Banyak faktor dapat mempengaruhi 
jenis dan keragaman gulma pada suatu lahan, 
diantaranya jenis tanah, kultur teknis, dan 
ketinggian tempat. Sembodo, (2010) menyatakan 
bahwa kultur teknis akan mempengaruhi tinggi 
rendahnya daya saing gulma terhadap tanaman 
budidaya. Lebih lanjut dikatakan kerapatan gulma 
yang tumbuh pada lahan pertanian bervariasi 
menurut musim. Pada saat musim hujan, 
persediaan air cukup tersedia sehingga populasi 
gulma meningkat dan sebaliknya.  

Gulma merupakan tumbuhan yang tidak 
dikehendaki keberadaannya dan menimbulkan 
kerugian bagi petani yang mengusahakan lahan 
budidayanya. Gulma yang tumbuh pada lokasi 
pengamatan berasal dari biji gulma itu sendiri 
yang berada di permukaan maupun di dalam 
tanah. Jenis gulma tersebut pada saat tumbuh 
dapat mengeluarkan suatu senyawa yang disebut 
juga alelopati yang bersifat beracun bagi tanaman 
budidaya. Fadlhy dan Tabri (2006) menyebutkan 
beberapa jenis gulma yang dapat mengeluarkan 
alelopati adalah jenis Amaranthus sp, Cynodon 
dactilon, Cyperus esculentus, Cyperus rotundus, 
Digitaria sanguinalis, Echinochloa crusgalli, 
Imperata cylindrical. Alelopati yang dilepaskan 
akan masuk ke dalam lingkungan tumbuh 
tanaman sebagai sekresi dan hasil pencucian dari 
akar dan daun gulma yang hidup dan mati serta 
pembusukan vegetasi. Akibatnya alelopati yang 
dilepaskan akan menghambat perkecambahan 
benih tanaman, dan menghambat perpanjangan 
akar sehingga menyebabkan kekacauan selular 
dalam akar (Anderson dalam Violic, 2000), 
Fadlhy dan Tabri (2006).

Gulma Dominan Pada Areal Pertanaman 
Jagung Manis

Lahan tanaman jagung yang belum 
berumur 3 bulan biasanya banyak ditumbuhi oleh 
berbagai jenis gulma, hal ini terjadi karena pada 
areal tersebut terdapat ruang tumbuh yang masih 
kosong sehingga gulma dengan mudah dapat 
tumbuh. Hal ini sejalan dengan sifat dari gulma 
itu sendiri dimana dapat tumbuh dan berkembang 
dimana saja.

Berdasarkan hasil yang diperoleh gulma 
yang ditemukan pada lahan dengan kelompok 
umur berbeda hampir memiliki kesamaan jenis 

dan species, hal ini dimungkinkan karena kondisi 
lahan jagung manis  seragam baik dari jenis tanah, 
maupun pengolahan tanahnya.
Tabel 4. Nilai SDR Gulma pada 3 Kelompok Umur 

Berbeda

NO
Nama Suku/
Nama Jenis 
Gulma

Nilai SDR 
21  

Hari 42 Hari 70 
Hari

1 Alternanthera 
brasiliana

4.87 - -

2 Cleome 
rutidosperma

8.38 17.79 16.62

3 Cyperus 
brovelius

6.80 - 7.15

4 Cyperus 
difformis L

29.75 - 23.75

5 Cyperus iria - 2.40 -
6 Echinochloa 

colona
- 24.03 -

7 Eleusine 
indica

- 9.15 -

8 Imperata 
cylindrical

3.16 - 1.46

9 Mikania 
micranta

6.69 - 8.30

10 Murdania 
mudiflora

- 13.32 -

11 Panicum 
repens

- 4.99 -

12 Paspalum 
conjungatum

6.97 14.45 11.96

13 Physalis 
angulate

15.71 - 5.29

14 Portucala 
oleraceae

8.51 6.19 6.77

15 Hedyotis 
corymbosa L. 
Lamk

9.17 7.58 11.56

16 Amaranthus 
spinosus

- - 8.30

Jumlah 100 100 100
Sumber : Data mentah diolah

Berdasarkan hasil yang diperoleh nilai 
SDR tertinggi pada lahan jagung manis berumur 21 
hari terdapat pada jenis gulma Cyperus difformis 
L yakni 29.75 persen. Jenis gulma ini tergolong 
gulma teki-tekian, family Cyperaceae.
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   Gambar 1. Nilai SDR Gulma Berdasarkan Umur Tanam
Nilai SDR tertinggi pada lahan jagung 

manis umur 42 hari terdapat pada jenis Echinochloa 
colona yakni 24.03 persen. Echinochloa colona 
ini merupakan gulma termasuk gulma yang 
hampir selalu berasosiasi dengan tanaman jagung. 
Jenis gulma ini termasuk dalam jenis gulma 
setahun yang mampu menghasilkan biji dalam 
jumlah yang banyak dan memiliki masa dormansi 
biji yang panjang sehingga dapat lebih bertahan 
hidupnya. Selain daya saing yang tinggi, gulma 
jajagoan memiliki biji yang mampu bertahan 
sampai tiga tahun di lahan. Biji-biji tersebut 
masih mampu berkecambah setelah enam periode 
musim tanam. Sedangkan nilai SDR tertinggi 
pada lahan jagung manis umur 70 hari  adalah 
jenis gulma Cyperus comersoni dengan nilai 
sebesar  23.75 persen. Secara Keseluruhan nilai 
SDR tertinggi terdapat pada lahan jagung manis 
berumur 21 hari yaikni pada jenis gulma Cyperus 
difformis L. Jenis gulma tekian ini memiliki daya 
tahan luar biasa terhadap pengendalian mekanik 
karena umbi batang di dalam tanah yang mampu 
bertahan selama berbulan-bulan. Selain itu gulma 
tekian menjalankan jalur fotosintesis C4 yang 
menjadikannya sangat efisien dalam menguasai 
areal pertanian secara cepat.

KESIMPULAN 
Dari penelitian yang telah dilaksanakan 

mengenai gulma dan jenis-jenis herbisida pada 
pertanaman jagung manis dapat disimpulkan 
sebagai berikut:
1. Gulma dominan ditemukan hampir 

seragam di setiap petak pengamatan antar 
kelompok umur yang berbeda pada setiap 
pengambilan sampel. Famili gulma yang 
hampir konsisten ditemukan di semua lokasi 
adalah Capparidiceae,  Cyperaceae, Poaceae, 
dan portulacaceae.

2. Nilai SDR gulma pada kelompok umur 21 
hari adalah jenis gulma Cyperus comersoni 
yakni 29.75 persen, pada kelompok umur 
42 hari adalah jenis Echinochloa colona 
yakni 24.03 persen dan pada kelompok 70 
hari  adalah jenis gulma Cyperus comersoni 
dengan nilai sebesar  23.75 persen.



Jenis dan Dominansi Gulma pada Lahan Jagung Manis (Studi Kasus di Kecamatan Tobelo)

�� Jurnal Agroforestri  X Nomor 1 Maret 2015

DAFTAR PUSTAKA

A.F. Fadhly dan Fahdiana Tabri. 2008. Pengendalian Gulma pada Pertanaman Jagung. Balai Penelitian 
Tanaman Serealia. Maros.

Efendi, R. dan A.F. Fadhly. 2004. Pengaruh sistem pengolahan tanah dan pemberian pupuk NPK 
dan Zn terhadap pertumbuhan dan hasil jagung. Risalah Penelitian Jagung dan Serelaia 
Lain. 9:15-22.

Fadhly, A.F., R. Efendi, M. Rauf, dan M. Akil. 2004. Pengaruh cara penyiangan lahan dan pengendalian 
gulma terhadap pertumbuhan dan hasil jagung pada tanah bertekstur berat. Seminar 
Mingguan Balai Penelitian Tanaman Serealia, Maros, 18 Juni 2004, 14p.

Jatmiko, S. Y., Harsanti, S. , Sarwoto. Dan A. N. Ardiwinata. 2002. Apakah Herbisida yang Digunakan 
Cuku Aman. Halm 337 – 338. Dalam Soejitno, I. J. Sasa, dan Hermanto (Ed). Prosiding 
Nasional Membangun Sistem Produksi Tanaman Pangan Berwawasan Lingkungan. Pusat 
Penelitian Dan Pengembangan Tanaman Pangan, Bogor.

Moenandir, J. H. 2010. Ilmu Gulma, Universitas Brawijaya Press

  Purba, E. 2009. Keanekaragaman Herbisida Dalam Pengendalian Gulma Mengatasi Populasi Gulma 
Resisten dan Toleran Herbisida, (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Rapat 
Terbuka Universitas Sumatera Utara), Universitas Sumatera Utara.

Sembodo, 2010,. Gulma dan Pengelolaannya. Graha Ilmu. Yogjakarta.

Widiyati, N., A.F. Fadhly, R. Amir, dan E.O. Momuat. 2001. Sistem pengolahan tanah dan efisiensi 
pemberian pupuk NPK terhadap petumbuhan dan hasil jagung. Risalah Penelitian Jagung 
dan Serealia Lain. 5:15-2

 


