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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi gulma dominan pada lahan 
tanaman sayuran sebelum penanaman dan setelah penanaman dimana pelaksanaan 
penelitian ini pada lahan tanaman sayuran Kebun Praktek Poltek Padamara yang 
berlangsung dari bulan Mei 2015 sampai juni 2015.  Pengambilan sampel gulma 
dilakukan dengan systematic ramdom sampling, dan untuk menganalisa jenis gulma 
menggunakan metode kuadrat. Hasil penelitian menemukan 15 species gulma  yang 
termasuk dalam 10 famili. Sebaran species gulma tersebut ditemukan pada ketiga 
lahan tersebut sebelum dilakukan pengolahan tanah, dimana pada lahan sawi dan 
bayam ditemukan 8 famili 13 species gulma dan pada lahan kangkung 9 famili dan 
14 species. Sedangkan gulma yang ditemukan pada saat panen mengalami penuruan 
yaitu 5 famili dan 7 species gulma pada lahan sawi, pada lahan kangkung ditemukan 
6 famili dan 10 spesies gulma dan pada lahan bayam ditemukan 6 famili dan 8 species 
gulma. Species gulma yang paling sering ditemukan pada ketiga jenis lahan sayuran 
dengan nilai SDR terbesar adalah species gulma berdaun lebar.
Kata kunci :Lahan sayuran, dominansi, pergeseran jenis.

ABSTRAK

The objective of this study is to find the composition of the dominant weed in vegetable 
field before and after the planting. This research is conducted in the vegetable fields 
in Kebun Praktek Poltek Padamara on May 2015 until June 2015. Sample weed is 
taken by employing Systematic Random Sampling while type of weed is analyzed 
using squaring method. The result shows that 15 species of weed distributed among 10 
families. The species are found in three unprocessed fields; 8 families and 13 species 
are found in the mustard and spinach fields, and 9 families and 14 species are found 
in water spinach fields. The weeds found during harvest time undergo decrease where 
there are only 5 families and 7 species in mustard field, 6 families and 10 species in 
water spinach field and 6 families and 8 species in spinach field. The most commonly 
found weed species in the three vegetable fields with the highest value of SDR are the 
wide-leaf weeds.
Keywords: Vegetable Field, Dominance, Type Alteration.

PENDAHULUAN
Ketersediaan pangan merupakan salah 

satu syarat mutlak bagi  bagi penduduk pada suatu 
wilayah, karena menyangkut pemenuhan hak 
hidup. Pangan dalam arti yang luas bukan hanya 
tergantung pada ketersediaan sumber karbohidrat, 
tetapi juga mencakup ketersediaan protein, 
vitamin dan mineral, dimana apabila tersedia 
secara cukup maka kebutuhan hidup manusia 
yang paling mendasar tersebut akan terjamin. 

Potensi keragaman hayati di Indonesia dirasakan 
mencukupi untuk menjadi sumber makanan 
bagi penduduk. Selain itu keadaan wilayah yang 
tersedia dari ribuan pulau ini menyebabkan 
sumber daya hayati tersebut beraneka ragam 
diantara tiap pulau.  Apabila sumber daya hayati 
tersebut dikelola secara baik maka hajat hidup 
penduduk Indonesia pasti tercapai.

Salah satu sumber gizi  yang mutlak 
dibutuhkan oleh penduduk adalah kebutuhan 
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vitamin dan mineral, yang bersumber dari 
berbagai produk sayuran dan buah-buahan. 
Kebutuhan tersebut biasanya diperoleh penduduk 
dengan berbagai cara  diantaranya dengan jalan 
membeli ataupun menanam sendiri pada lahan-
lahan di sekitar rumah. Di Indonesia kebanyakan 
tanaman sayuran dibudidayakan pada lahan-
lahan pekarangan dan diantara tanaman tahunan 
dengan produksi rata-rata 600.949 ton untuk 
tanaman sawi, 287.438 ton untuk jenis tanaman 
kangkung dan 131.248  ton untuk tanaman bayam  
(Anonim, 2014).  Ketiga  jenis  tanaman sayuran 
ini juga banyak dibudidayakan oleh petani di 
Kabupaten Halmahera Utara, selain mudah 
dalam proses pemeliharaan, jenis tanaman ini 
memiliki kemampuan adaptasi yang cukup baik. 
Selain itu dari potensi lahan dan iklim pun sangat 
memungkinkan untuk dikembangkan berbagai 
jenis tanaman sayuran.

Wilayah Halmahera Utara memiliki 
potensi curah hujan yang cukup untuk kebutuhan 
air tanaman budidaya serta  didukung olek 
keadaan tanah yang subur karena dipengaruhi 
oleh abu gunung api yang terdapat pada wilayah 
tersebut. Namun dalam pengusahaan tanaman 
sayuran hendaknya memperhatikan aspek tanah, 
pengolahan tanah, penanaman biji sayuran, 
pengendalian gulma dan pengendalian hama 
serta penyakit, sehingga hasil yang diperoleh 
memuaskan.  Khudori (1990) mengemukakan 
bahwa produksi suatu tanaman dapat ditingkatkan 
melalui perluasan areal tanam (ekstensifikasi), 
peningkatan hasil per satuan luas per satuan waktu 
(intensifikasi) dan perbaikan sistim pertanaman. 
Perbaikan sistem pertanaman juga menyangkut 
perbaikan pola tanam termasuk didalamnya 
teknik pengendalian gulma. 

Syawal (2010) menyatakan bahwa gulma 
dapat berasosiasi dengan tanaman budidaya yang 
akan meyebabkan terjadinya interaksi, jika faktor 
tumbuh berada dalam kondisi yang kurang tersedia 
maka dapat menyebabkan terjadinya kompetisi. 
Lebih lanjut dikatakan jika terjadi kompetisi maka 
akan terjadi penurunan produksi tanaman yang 
berkisar 20 – 60% (Syawal 1999).  

Gulma merupakan tumbuhan yang 
memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan 
tanaman budidaya, dimana dampak yang 

ditimbulkan tersebut dapat bersifat langsung 
maupun tidak langsung. Sebagai organisme 
pengganggu tanaman, gulma dapat mengakibatkan 
berkurangnya tingkat produktivitas tanaman 
budidaya. Hal ini terjadi karena gulma yang 
tumbuh pada lahan pertanian dapat mengakibatkan 
terjadinya kompetisi atau persaingan dengan 
tanaman budidaya dalam  proses penyerapan 
unsur-unsur hara, penangkapan cahaya dan 
penyerapan air, gulma juga dapat menjadi  tempat 
persembunyian  hama. Selain itu gulma merupakan 
jenis tumbuhan yang berasal dari spesies liar dan 
memiliki kemampuan  menyesuaikan diri dengan 
perubahan lingkungan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
komposisi gulma dominan pada lahan tanaman 
sayuran sebelum penanaman dan setelah 
penanaman. 

METODOLOGI PENELITIAN

Pelaksanaan Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan di lokasi 

kebun praktek Politeknik Padamara Tobelo.  
Pengamatan dilakukan selama 2 bulan pada 
lahan tanaman sayuran Masing-masing tanaman 
sayuran dibudidayakan sesuai dengan caranya, 
dimana tanaman kangkung ditanam dengan 
cara ditugal dengan jarak tanam 20 X 30 cm 
dengan jumlah benih sebanyak 3 biji per lubang 
tanam, benih bayam ditanam dengan membuat 
larikan sepanjang bedengan sedalam 2 cm dan 
selanjutnya benih disebar. Sedangkan tanaman 
sawi ditanam setelah disemai, dan pindah tanam 
setelah berumur 2.5 minggu di pesemaian. Jarak 
tanam sawi 30 x 30 cm dengan jumlah tanaman 
masing-masing satu per lubang tanam.

Metode Pengambilan Sampel 
Metode analisis vegetasi gulma yang 

digunakan adalah metode kuadrat, dengan alat 
yang digunakan berupa kerangka besi berukuran 
sesuai dengan jarak tanamnya. Analisis komposisi 
gulma dilakukan pada lahan tanaman sawi, bayam 
dan caisim. Cara pengambilan sampel gulma 
dilakukan dengan systematic ramdom sampling. 
Analisis vegetasi gulma dilakukan sebelum 
pengolahan tanah, saat tanaman sayuran  berumur 
18  minggu setelah tanam serta analisis akhir 
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(saat panen). Untuk tanaman bayam dipanen pada 
umur 30 hari setelah tanam, sedangkan tanaman 
sawi dan kangkung dipanen pada umur  45 hari 
setelah tanam. Hasil pengambilan sampel  gulma 
selanjutnya dihitung jumlah individu tiap spesies 
dan dikeringkan dalam oven untuk memperoleh 
berat keringnya

Analisis Data
Besaran yang diamati dalam analisis 

vegetasi gulma meliputi kerapatan, (jumlah 
individu jenis tersebut dari seluruh petak sampel 
yang diambil) frekuensi, (jumlah kehadiran jenis 
tersebut dari seluruh petak sampel yang diambil) 
dan dominansi (jumlah biomassa jenis tersebut 
dari seluruh petak sampel yang diambil) yang 
masing-masing mempunyai nilai mutlak dan 
nisbi. 

Dari penjumlahan KN, DN dan FN 
tersebut dapat diperoleh nilai penting (Important 
Value) suatu jenis gulma. 

Summed Dominance Ratio (SDR) untuk 
menyatakan tingkat dominan suatu jenis gulma. 

Dihitung dengan formula sebagai 
berikut:

Dimana: 
SDR = Summed Dominance Ratio
KN = Kerapatan nisbih suatu spesies 
DN = Dominansi nisbih suatu spesies 

Kerapatan Nisbih (KN) 
Dihitung dengan formula sebagai 

berikut: 

   

Frekuensi Nisbih (FN) 
Dihitung dengan formula sebagai 

berikut:

Dominansi Nisbih (DN) 
Dihitung dengan formula sebagai 

berikut:

Dimana : 
FN = Frekuensi nisbih suatu spesies
KM = Kerapatan Mutlak: jumlah individu suatu 

spesies dari seluruh petak sampel
FM = Frekuensi Mutlak: jumlah petak sampel 

yang terdapat spesies tersebut
DM = Dominansi Mutlak: jumlah bobot kering 

suatu spesies seluruh petak sampel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komposisi Dominansi Gulma Pada Lahan 
Sayuran

 Dari hasil penelelitian yang tersaji pada 
tabel 1, hasil pengamatan gulma pada lahan  
budidaya sebelum dilakukan pengolahan lahan 
ditemukan 8 Famili dan 13 Spesies gulma pada 
lahan sawi, pada lahan kangkung ditemukan 9 
Famili dan 14 Spesies, dan pada lahan tanaman 
bayam ditemukan 13 Famili dan 12 Spesies. 
Hasil pengamatan tersebut terdiri dari gulma 
tekian gulma rumputan dan gulma berdaun 
lebar. Gulma-gulma yang dominan pada lahan 
tanaman sawi adalah Physalis angulata (SDR 
10.89) Amarantus spinosus L (SDR 8.76) dan 
Digitaria adscendeus (SDR 8.76). Pada lahan 
kangkung nilai SDR dominan terdapat pada jenis 
gulma Echinochlo colonum (L) Link (SDR 7.98), 
Hedyotis pseodocorimbosa Bakh (SDR 6.56), 
dan Physalis angulata SDR (6.21). Sedangkan 
pada lahan tanaman bayam didominasi oleh 
jenis gulma Amarantus spinosus L (SDR 11.44), 
Hedyotis pseodocorimbosa Bakh (SDR 9.24) dan 
Phylantus niruri L (SDR 7.15).

 Tingginya dominansi spesies gulma 
daun lebar pada lahan sebelum diolah, hal ini 
dimungkinkan karena lahan tersebut selama 
kurang lebih 5 bulan tidak diolah/ ditanami 
sehingga jenis gulma tekian dan gulma rumputan 
sudah kalah bersaing dengan gulma daun lebar 
terutama spesies gulma Amarantus spinosus L 
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yang pertumbuhannya sangat cepat menutupi 
permukaan tanah.

Pengendalian gulma dilakukan secara 
mekanis menggunakan peralatan pertanian, 
dimana areal pertanaman sayuran dilakukan 
penyiangan sebanyak satu kali pada saat tanaman 
berumur 18 hari. Pada saat penyiangan juga 
dilakukan analisis vegetasi jenis gulma yang 
tumbuh pada areal tersebut. Berdasarkan hasil 
pengamatan dan analisis diketahui jenis gulma 
dominan pada 3 lahan tanaman sayuran tersebut 
secara berurutan adalah  Galinsoga parviflora 
(SDR 9.53), Ipomea triloba L (SDR 6.19) dan 
Mimosa invisa L (SDR 9.23)

Pada tanaman sayuran masih muda, 
per tumbuhannya belum maksimal  dan  
ruang tumbuh yang masih kosong sehingga 
memungkinkan untuk ditumbuhi oleh gulma. 
Hal ini sesuai dengan karakteristik dari gulma 
tersebut yaitu mampu tumbuh dan beradaptasi 
pada berbagai kondisi lingkungan dan mampu 
memanfaatkan ruang tumbuh yang ada.  Hal 
tersebut juga disebabkan karena cara sayuran 
yang dilakukan dengan menanamkan benih atau 
bibit dengan cara membuat lubang tanah dengan 
menggunakan jarak tertentu, sehingga tersedianya 
ruang kosong diantara tanaman sayuran tersebut. 

Tabel 1. SDR (%) Masing-Masing jenis Gulma Sebelum Pengolahan Tanah

Golongan/Famili Nama Gulma Nama Indonesia Lahan 
Sawi

Lahan 
Kangkung

Lahan 
Bayam

Golongan Daun Lebar

Asteraceae Amarantus spinosus L Bayam Duri
8.76 5.43 11.44

Ageratum conyzoides L Bandotan
3.65 3.15 5.18

Emilia sonchifolia Patah Kemudi
0.00 1.61 -

Galinsoga parviflora Mondreng
4.91 0.64 2.00

Euphorbiaceae Phylantus niruri L Meniran
4.17 - 7.15

Convolvulaceae Ipomea  triloba L Kangkung hutan
8.02 5.24 5.20

Leguminosae Mimosa invisa L Putri Malu
4.32 1.78 2.49

Solanaceae Physalis angulata Ciplukan
10.89 6.21 3.46

Rubiaceae Hedyotis corimbosa Katepan
5.62 6.56 9.24

Amaranthaceae Altenatera brasiliana 8.31 0.68 4.32
Portulacaceae Portulaca oleraceae L Krokot

- 4.21 -
Golongan Tekian

Cyperaceae Cyperus rotundus L. Teki
- - 3.43

Golongan Rumputan

Poaceae Digitaria adscendeus Genjoran
- - -

Echinochlo colonum (L) 
Link

Tuton, Black face
2.67 7.98 5.17

Eleusina indica Gaertn Rumput Belulang
- - -

Sumber : Data Primer Diolah  
Keterangan: Tanda (-) menyatakan bahwa tidak terdapat gulma pada petak.
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Sukman dan Yakup, (1999) menyatakan bahwa; 
Persaingan atau kompetisi adalah perjuangan 
dua organisme atau lebih untuk memperebutkan 
obyek yang sama. Gulma maupun tanaman budi 
daya mempunyai keperluan dasar yang sama 
untuk  pertumbuhan dan perkembangannya yaitu 

unsur hara, air, cahaya, ruang tempat tumbuh 
dan CO2. Tidak meratanya pertumbuhan benih 
kangkung dan bayam juga turut mempengaruhi 
berkembangnya gulma-gulma tersebut, hal ini 
didukung juga oleh proses pengendalian gulma 
yang hanya dilakukan secara mekanis.

Tabel 2. SDR (%) Masing-Masing jenis Gulma Saat Penyiangan

Golongan/Famili Nama Gulma Nama Indonesia Lahan 
Sawi Lahan Lahan 

Bayam

Golongan Daun Lebar
Asteraceae

Amarantus spinosus L
Bayam Duri

6.49 3.50 6.78
Ageratum conyzoides L

Bandotan
5.68 - 3.01

Emilia sonchifolia
Patah Kemudi

- 3.04 -
Galinsoga parviflora 

Mondreng
9.53 - 1.75

Euphorbiaceae
Phylantus niruri L

Meniran
3.39 - 5.53

Convolvulaceae
Ipomea  triloba L

Kangkung hutan
7.89 6.19 5.91

Leguminosae
Mimosa invisa L

Putri Malu
- 2.33 9.23

Solanaceae
Physalis angulata

Ciplukan
6.28 - -

Rubiaceae
Hedyotis corimbosa 

Katepan
- 5.43 -

Amaranthaceae
Altenatera brasiliana

4.09 - 3.01
Portulacaceae

Portulaca oleraceae L
Krokot

- 5.46 -
Golongan Tekian

Cyperaceae Cyperus rotundus L.
Teki

- 4.53 -
Golongan Rumputan

Poaceae
Digitaria adscendeus

Genjoran
6.49 3.50 3.07

Echinochlo colonum (L) Link
Tuton, Black face

- - -
Eleusina indica Gaertn

Rumput Belulang
- - -

Sumber :  Data Primer diolah
Komposisi dominansi species gulma saat 

panen mengalami pergeseran dimana nilai SDR 
yang paling tinggi pada lahan tanaman sawi 
ditemukan pada jenis gulma Ipomea  congesta 
L (SDR 8.89), pada lahan kangkung nilai SDR 

tertinggi pada gulma Hedyotis pseodocorimbosa 
Bakh (SDR 7.93)  dan pada lahan tanaman bayam 
terdapat pada jenis gulma Mimosa invisa L (SDR 
15.46). Nilai SDR tertinggi didominasi oleh jenis 
gulma berdaun lebar.
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Tabel 3. SDR (%) Masing-Masing jenis Gulma Saat Panen

Golongan/Famili Nama Gulma Nama Indonesia Lahan 
Sawi

Lahan 
Kangkung

Lahan 
Bayam

Golongan Daun Lebar

Asteraceae Amarantus spinosus L Bayam Duri - 2.50 5.50

Ageratum conyzoides L Bandotan 4.34 1.05 3.56

Emilia sonchifolia Patah Kemudi - 2.29 -

Galinsoga parviflora Mondreng - 1.71 1.10

Euphorbiaceae Phylantus niruri L Meniran 4.90 - -

Convolvulaceae Ipomea  triloba L Kangkung hutan - - 6.11

Leguminosae Mimosa invisa L Putri Malu 5.16 - -

Solanaceae Physalis angulata Ciplukan - 6.70 3.66

Rubiaceae Hedyotis corimbosa Katepan - - 4.13

Amaranthaceae Altenatera brasiliana 6.65 1.00 -

Portulacaceae Portulaca oleraceae L Krokot - 3.20 -

Golongan Tekian

Cyperaceae Cyperus rotundus L. Teki 4.7 2.41 2.98

Golongan Rumputan

Poaceae Digitaria adscendeus Genjoran - 2.51 0.49

Echinochlo colonum (L) Link Tuton, Black face 4.59 3.50 3.07

Eleusina indica Gaertn Rumput Belulang 5.15 5.65 3.98

Sumber : Data Primer Diolah 
Pada famili Amaranthaceae yaitu,  

Amaranthus spinosus (L.), banyak ditemukan 
karena banyak  mempunyai biji yang menyebar di 
areal lahan, hal ini didukung dengan kondisi  tanah 
yang lembab pada saat pengamatan dilakuka. 
Selain itu Sastroutomo dan Sutikno (1999), 
yang menyatakan bahwa family Amaranthaceae 
mempunyai biji yang banyak, mudah menyebar, 
serta dapat tumbuh pada tanah yang basah dan 
dapat menyebar keseluruh areal penanaman.

Pengamatan di lapangan menunjukkan 
terjadi perubahan pada komposisi gulma sebelum 
dan sesudah penanaman. Pergeseran komposisi 
jenis gulma terjadi akibat adanya praktik 
budidaya, seperti pengolahan tanah,  pemupukan, 
pengendalian dan karakteristik spesies gulma 
yang selalu mengalami perubahan komposisi 
untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan 
karena aktivitas manusia. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan dari Sembodo (2010) gulma adalah 

tumbuhan yang dapat dengan mudah beradaptasi 
dan bertahan hidup pada lingkungan yang 
terganggu oleh manusia dan berubah karena 
aktivitas manusia. Hasil penelitian Setyowati 
et al. (2007) menunjukkan bahwa frekuensi 
penyiangan gulma juga menyebabkan terjadinya 
pergeseran gulma.  

Persentase  Jenis Gulma Pada Lahan 
Sayuran

Persentase Golongan gulma yang muncul 
pada lahan tanaman sayuran sawi mulai dari 
pengolahan tanah, penyiangan dan panen 
bervariasi, dimana pada awal pengolahan 
lahan golongan gulma berdaun lebar memiliki 
nilai yang paling besar yakni 90,0 persen dan 
mengalami penurunan hingga 57,1 persen. 
Sementara golongan gulma tekian (Cyperaceae) 
mengalami peningkatan yakni sebesar 14,3 persen 
untuk golongan tekian dan 28,6 persen untuk 
golongan rumputan (Poaceae)
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Tingginya nilai persentase gulma berdaun 
lebar pada saat pengolahan lahan karena ketiga 
lahan sayuran tersebut dibiarkan kosong tanpa 
aktivitas budidaya selama kurang lebih 5 bulan. 
Lahan yang dibiarkan kosong tanpa aktivitas 
penanaman mengakibatkan gulma tumbuh dan 
berkembang, termasuk jenis gulma berdaun lebar 
yang ditemukan sebesar 90.9 persen pada lahan 
tersebut. 

Gambar 1. Persentase Gulma Yang Muncul Pada 
Lahan Sawi

Persentase golongan rumputan (Poaceae) 
ditemukan mengalami peningkatan kemunculan 
sebesar 27,3 persen  pada saat panen tanaman 
kangkung dibandingkan engan persentase 
golongan gulma berdaun lebar yang ditemukan 
pada awal pengolahan lahan sebesar 90.9 persen 
dan mengalami penurunan hingga sebesar 63.6 
persen.

Gambar 2.  Persentase Gulma Yang Muncul Pada 
Lahan Kangkung

Persentase gulma golongan rumputan 
dan  berdaun ditemukan mengalami penurunan 
kemunculan sebesar 9.1 persen dan 60 persen  

pada lahan tanaman bayam jika dibandingkan 
dengan persentase golongan gulma tekian yang 
mengalami peningkatan pada saat panen sebesar 
9.1 persen setelah sebelumnya pada proses 
penyiangan tidak ditemukan kemunculannya. 

Gambar 3. Persentase Gulma Yang Muncul Pada 
Lahan Bayam

KESIMPULAN
Sebelum pengolahan lahan gulma yang 

mendominasi pada lahan sawi adalah Physalis 
angulata (SDR 10.89), lahan kangkung Echinochlo 
colonum (L) Link (SDR 7.98) dan lahan bayam 
Amarantus spinosus L (SDR 11.44). Pada saat 
penyiangan species gulma yang mendominasi 
adalah  pada lahan sawi Galinsoga parviflora 
(SDR 9.53), Ipomea  triloba L (SDR 6.19) pada 
lahan kangkung dan pada lahan bayam Mimosa 
invisa (SDR 9.23). Sedangkan pada saat panen 
terjadi pergeseran jenis gulma yang mendominasi 
yaitu Altenatera brasiliana  (SDR 6.65)pada 
lahan sawi, pada lahan kangkung nilai SDR 
tertinggi pada gulma Physalis angulata (SDR 
6.70)  dan pada lahan tanaman bayam terdapat 
pada jenis gulma Ipomea  triloba L (SDR 6.11). 
Nilai SDR tertinggi didominasi oleh jenis gulma 
berdaun lebar.
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