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ABSTRACT 

Weeds are undesirable plants that grow around cultivated plants. The present 

study aimed to determine the diversity of weeds in smallholder oil palm plantation 

at years seven in Teratak Air Hitam Village, Sentajo Raya District, Kuantan 

Singgigi Regency. The research was conducted from December 2020 to May 

2021. Method used in this study was a survey technique using purposive sampling 

method with 8 plots. Size per plot was 5 m × 5 m. The results of this study found 

34 species belonging to 23 families with a total of 11.643 individuals. Three 

weeds that has the highest importance value index were Imperata cylindrica 

(15.50), Clidemia hirta (11.82), dan Melastoma malabathricum (11.82).  

Diversity index obtained in this study was 3.05 with the category of high species 

diversity. 

 

 Keyword: Important value index, species diversity, weeds, oil palm. 

ABSTRAK 

Gulma adalah tumbuhan pengganggu tanaman yang tumbuh disekitar tanaman 

budidaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman gulma pada 

kebun kelapa sawit rakyat berumur tujuh tahun di Desa Teratak Air Hitam, 

Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singigi. Penelitian dilakukan pada 

bulan Desember 2020-Mei 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah survei 

dengan metode purpossive sampling dengan 8 plot. Ukuran per plot adalah 5 m × 

5 m. Hasil penelitian dari lokasi penelitian ditemukan sebanyak 34 spesies yang 

termasuk dalam 23 famili, dengan jumlah 11.643 individu. Tiga gulma dengan 

indeks nilai penting tertinggi adalah Imperata cylindrica (15,50), Clidemia hirta 

(11,82), dan Melastoma malabathricum (11,82). Nilai indeks keanekaragaman 

yang diperoleh pada penelitian adalah 3,05 dengan kategori keanekaragaman 

spesies tinggi. 

 

Kata Kunci: Indeks nilai penting, keanekaragaman spesies, gulma, kelapa sawit.
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PENDAHULUAN 

 Kelapa sawit (Elaeis guineensis) 

merupakan spesies tanaman yang 

menjadi sumber bahan baku minyak 

nabati. Produk utama yang 

dihasilkan kelapa sawit berupa 

minyak sawit, CPO, dan  CPKO. 

Tingginya produktivitas dan nilai 

ekonomi kelapa sawit menjadikan 

kelapa sawit sebagai komoditas 

andalan pada 
negara tropis (Nugroho 2019).  

Setiap tahun terjadi pertambahan luas 

perkebunan kelapa sawit terutama di 

Provinsi Riau. Pertambahan luas 

wilayah perkebunan kelapa sawit di 

seluruh Provinsi Riau pada beberapa 

tahun terakhir sekitar 16,23% dan 

sebanyak 50,49% terdapat di Kabu-

paten Kuantan Singingi.  

Menurut Sukman dan Yakup 

(2002) gulma merupakan salah satu 

tumbuhan pengganggu tanaman 

utama yang dapat menurunkan hasil 

produksi. Gulma yang berada di la-

han pertanian akan terus berinteraksi 

dengan tanaman utama yang dapat 

menimbulkan kerugian secara perla-

han (Sembodo 2010). Hasil pra 

survei untuk lokasi penelitian yang 

diperoleh dari hasil wawancara 

dengan pemilik kebun bahwa 

penanganan gulma dikendalikan 

secara mekanik dan herbisida.  

Menurut Dahlianah (2019) 

metode pengendalian gulma secara 

kimia dan mekanik akan 

mempengaruhi komposisi dan 

struktur gulma. Pengendalian gulma 

secara kimia lebih efektif menekan 

pertumbuhan gulma dari pada secara 

mekanik (Hayata et al. 2016). Umur 

tanaman kelapa sawit juga akan 

mempengaruhi keanekargaman dan 

kerapatan gulma. 

Pengamatan di lapangan 

menunjukkan bahwa perkebunan 

kelapa sawit berumur tujuh tahun 

memiliki intensitas cahaya yang ren-

dah karena tegakan kelapa sawit 

yang mulai tinggi. Sehingga kondisi 

tersebut akan menyebabkan 

menurunnya produktivitas tanaman 

yang terdapat pada perkebunan. In-

tensitas cahaya yang rendah akan 

menyebabkan beberapa tumbuhan 

toleran dan mendominasi pada 

perkebunan.  

Hasil penelitian Dahlianah 

(2019) dan Saleh et al. (2020) 

menunjukkan bahwa intensitas ca-

haya akan mempengaruhi keragaman 

gulma. Perkebunan kelapa sawit 

yang sudah menghasilkan buah 

memiliki intensitas cahaya yang ren-

dah sehingga hanya gulma tertentu 

yang dapat tumbuh pada kondisi ter-

sebut. Pra survei terhadap lokasi 

penelitian perkebunan kelapa sawit 

yang belum menghasilkan buah 

memiliki intensitas cahaya lebih 

besar karena tajuk tanaman belum 

saling menutupi. Utami et al. (2020) 

dan Suryatini (2018) menyatakan 

bahwa faktor lingkungan sangat 

mempengaruhi keanekaragaman dan 

dominansi gulma pada perkebunan 

kelapa sawit. Faktor lingkungan yang 

mempengaruhi adalah ketinggian 

tempat, intensitas cahaya, suhu 

udara, serta iklim. Jenis tanah, pH 

dan  kelembabanakan juga akan 

mempengaruhi keragaman gulma.  

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui keanekaragaman spesies 

gulma pada perkebunan kelapa sawit 

rakyat berumur tujuh tahun di Desa 

Teratak Air Hitam, Kecamatan 

Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Desember 2020 - Mei 2021. 
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Pengambilan sampel dilakukan di 

perkebunan kelapa sawit rakyat Desa 

Teratak Air Hitam, Kecamatan 

Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan 

Singingi. Desa Teratak Air Hitam 

merupakan desa yang memiliki 

dataran tinggi dengan jarak desa 

kepusat kota ±9 Km.  

Alat dan Bahan 

 Bahan pada penelitian ini adalah 

vegetasi gulma yang ada di lahan 

perkebunan kelapa sawit warga di 

Desa Teratak Air Hitam dengan luas 

lahan ± 1 ha.  

 Peralatan yang digunakan di 

lapangan dalam pengambilan sampel 

adalah tali rafia, parang, kantung 

pelastik, alat tulis, kamera, dan kertas 

label. Alat yang digunakan untuk 

mengukuran kondisi lingkungan hy-

grometer, thermometer, soil tester, 

lux meter. Identifikasi dan deskripsi 

gulma menggunakan buku identifi-

kasi gulma. 

Plot Pengambilan Sampel  

Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini ada-

lah metode survei, dengan teknik 

pengambilan sampel menggunakan 

transek dan garis berpetak. Pembu-

atan plot di sepanjang garis transek 

sekitar 300 m dengan peletakan plot 

secara purposive sampling sesuai 

dengan keberadaan gulma yang 

ditemukan di bawah tegakan kelapa 

sawit. Jumlah plot pengamatan 

delapan petak, menggunakan kuad-

ran berukuran 5 x 5 meter.  

Identifikasi Sampel Gulma 

Identifikasi spesies gulma 

dilakukan secara desk study ber-

dasarkan buku dari Caton et al. 

(2011). Sampel yang tidak 

teridentifikasi di lapang dibawa ke 

Laboratorium Ekologi Jurusan 

Biologi Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Riau untuk di identifikasi.  

Analisis Data 

 

Kerapatan Mutlak Suatu Spesies 

Jumlah gulma yang tumbuh, 

jumlah gulma setiap spesies yang 

tumbuh dihitung pada tiap petak. 

   
                                   

                  
 

Kerapatan Relatif Suatu Spesies 

Kerapatan gulma yang tumbuh 

dari spesies yang berbeda dihitung, 

dengan membandingkan jumlah 

semua individu spesies. Lalu hitung 

tiap gulma yang tumbuh dari tiap 

spesies yang berada dari tiap petak. 

    
                 

                                     
        

Di mana kerapatan mutlak suatu spe-

sies sama dengan jumlah individu 

spesies itu dalam petak. 

Frekuensi Mutlak Suatu Spesies 

Menunjukkan derajat 

penyebaran spesies inividu gulma di 

suatu petak dengan membandingkan 

jumlah individu spesies gulma pada 

satu petak dengan jumlah individu 

spesies pada semua petak. 

      
                                 

                   
  

Frekuensi Relatif Suatu Spesies  

 Jumlah gulma yang tumbuh dari 

tiap spesies yang berbeda dihitung, 

dengan membandingkan jumlah 

frekuensi dibagi frekuensi mutlak. 

       
                                    

                                           
        

Indeks Nilai Penting (INP) 

INP = Kerapatan Relatif + Frekuensi 

Relatif 
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Indeks Keanekaragaman Spesies 

Untuk mengetahui tingkat 

keanekaragaman Spesies gulma di-

hitung dengan menggunakan indeks 

keanekaragaman spesies (Index of 

Heterogenity) Shannon- Wiener 

(Magurran 2004). 

      ∑        

 

   

 

Keterangan : 

 

Menurut Magurran (2004) 

Indeks keanekaragaman Shannon 

(Shannon index of general of general 

diversity) didefinisikan sebagai 

berikut: 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kondisi Lokasi Penelitian 

Topografi wilayah penelitian 

merupakan daerah tanah datar dan 

berbukit dengan ketinggian sekitar 

300 Mdpl. Jenis tanah yang terdapat 

pada lokasi penelitian umumnya 

berwarna hitam, gembur dan pada 

lapisan bawah berwarna kuning. 

Iklim pada Kecamatan Sentajo 

Raya beriklim tropis dengan suhu 

berkisar 19,5 ℃ - 34,2 ℃, musim 

yang terdapat pada kecamatan ialah 

musim hujan dan kemarau, rerata 

curah hujan setiap bulannya berkisar 

144 ml-480 ml. Luas perkebunan 

kelapa sawit di Desa Teratak Air 

Hitam sekitar 1.111 ha, dengan total 

keseluruhan dari kecamatan 8.221 

ha. 

Berdasarkan hasil pengamatan di 

lapangan, lahan perkebunan 

merupakan kebun tunggal yang 

sebelumnya belum pernah 

dimanfaatkan untuk pertanian. Jarak 

tanam kelapa sawit pada lokasi 

penelitian berkisar delapan meter. 

Pemupukan dengan menggunakan 

pupuk NPK yang diberikan sekali 

dalam satu tahun. Gulma yang 

terdapat di perkebunan dibersihkan 

rerata enam bulan sekali dengan 

menggunakan herbisida sintetis dan 

secara mekanik menggunakan 

pemotong rumput. 

Komposisi Gulma Pada 

Perkebunan Sawit 

 Hasil pengamatan gulma di 

Perkebunan Kelapa Sawit di Desa 

Teratak Air Hitam ditemukan 

sebanyak 34 spesies yang terdiri dari 

23 famili seperti terlihat pada Tabel 

1 Komposisi Gulma di Perkebunan 

Kelapa Sawit Berumur Tujuh Tahun  

Famili Poaceae merupakan famili 

paling dominan yang ditemukan pada 

lokasi penelitian yaitu sebanyak lima 

spesies yaitu, Ottochloa nodusa, 

Panicum maximum, Digitaria 

violascens, Eragrotis tenella, dan 

Imperata cylindrica. Jumlah masing-

masing spesies yang ditemukan 

sekitar 480-1493 individu. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ardiadi et al. (2012) 

pada perkebunan kelapa sawit 

berumur delapan tahun di Desa 

Kilangan Kecamatan Muaro Bulian 

Kabupaten Batang Hari. Hasil 

analisis data famili Poaceae 

H’ = Indeks  keanekaragaman 

        spesies 

S   = Jumlah spesies 

Pi  = Proporsi jumlah individu ke-1 

In  = Log natural 

H’ > 3  = Keanekaragaman  

                       spesies tinggi 

H’1<H’< 3 = Keanekaragaman 

                       spesies tinggi 

H’ < 1  = Keanekaragaman 

                       spesies rendah 
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merupakan famili yang paling 

banyak ditemukan. Banyaknya famili 

Poaceae pada lokasi penelitian dapat 

disebabkan karena bentuk biji yang 

mudah terbawa angin sesuai dengan 

referensi dari Gomez dan Vasquez 

(2006) dalam Windusari et al. 

(2011). Kelima spesies gulma dari 

famili  

Poaceae yang ditemukan 

memiliki ciri morfologi daun yang 

khas menyerupai pita, dengan batang 

tanaman beruas, tumbuh tegak dan 

memiliki pelepah serta helai daun.

Tabel 1 Komposisi Gulma di Perkebunan Kelapa Sawit Berumur Tujuh Tahun 

Famili Golongan 

Gulma 

Spesies Jumlah 

Individu 

Poaceae Rumput Ottochloa nodosa 461 

Panicum maximum 1036 

Digitaria violascens 473 

Eragrostis tenella 480 

Imperata cylindrical 1493 

Rubiaceae Daun Lebar Spermacoce laevis  654 

Borreria latifolia 478 

Mitracarpus hirtus 619 

Melastomataceae Daun Lebar Clidemia hirta 1034 

Melastoma 

malabathricum 

752 

Melastoma candidum 138 

Phyllanthaceae Daun Lebar Breynia cernua 225 

Phyllanthus niruri 113 

Cyperaceae Teki Scleria sumatrensis 260 

Cyperus rotundus 54 

Asteraceae Daun Lebar Chromolaena odorata 14 

Argeratum conyzoides 227 

Malvaceae Daun Lebar Sida cordifolia 881 

Blechnaceae Pakis Stenochlaena palustris 8 

Myrtaceae Daun Lebar Syzygium oleina 40 

Euphorbiaceae Daun Lebar Endospermum sp. 75 

Oxalidaceae Daun Lebar Oxalis barrelieri 184 

Dacalliaceae Rumput Davalia denticulate 233 

Nephrolepidaceae Pakis Nephrolephis biserata 292 

Pteridaceae Pakis Taenitis blechnoides 329 

Polygalaceae Pakis Polygala paniculata 125 

Lygodiaceae Pakis Lygodium 

microphyllum 

37 

Gleicheniaceae Pakis Dicranopteris liniaris 290 

Lindsaeaceae Pakis Odontosoria chinensis 138 

Lycopodiaceae Pakis Lycopodiella cernua 21 

Lamiaceae Daun Lebar Leucas aspera 67 

Acanthaceae  Daun Lebar Asystasia gangetica 387 

Menispermaceae Daun Lebar Abuta grandifolia 9 

Verbenaceae Daun Lebar Lantana camara 16 
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Struktur Spesies Gulma Pada 

Perkebunan Kelapa Sawit  

Hasil analisis penelitian pada 

(Tabel 2) menunjukkan bahwa dari 

34 spesies yang ditemukan, lima spe-

sies mempunyai nilai indeks penting 

(INP) di atas 10,0. Famili Poaceae 

dari spesies Imperata cylindrica 

memiliki INP tertinggi yaitu 

sebesar15,50. Kemudian spesies 

Clidemia hirta  dengan INP sebesar 

14,24. Melastoma malabathricum 

dengan INP sebesar 11,82. Sida 

cardifolia dengan INP 11,24. Dan 

Panicum maximum dengan INP 

10,68. Hasil INP pada penelitian 

Putrie dan Pramana (2017) yang 

dilakukan di Desa Petai Kabupaten 

Kuantan Singigi melaporkan bahwa 

spesies yang memiliki nilai INP 

tertinggi adalah spesies 

Paspalumconjugatum sebesar 38,09. 

Kemudian spesies Borreriaalata 

dengan nilai INP 11,87. Spesies 

Imperata cylindrica memiliki nilai 

INP sekitar 5,52. Perbedaan nilai ini 

dapat terjadi karena faktor 

lingkungan yang berbeda. Penelitian 

yang dilakukan Putrie dan Pramana 

(2017) memiliki jenis tanah PMK 

(Podsolik Merah Kuning) dan curah 

hujan lebih tinggi sekitar >1500 

mm/tahun. Tingginya curah hujan 

dapat menyebabkan tingkat 

pencucian basa di dalam tanah cukup 

intensif sehingga kandungan basa 

rendah dan tanah menjadi masam 

(Subagyo et al. 2000). Menurut 

Faisal et al. (2013) spesies Imperata 

cylindrica merupakan gulma yang 

dapat tumbuh subur pada suhu yang 

tinggi, dan kondisi tanah yang 

kering. Sehingga pada penelitian 

Putrie dan Pramana (2017) spesies 

Imperata cylindrica tidak menjadi 

spesies yang dominan dan hanya 

memiliki nilai INP sekitar 5,52. 

Indeks nilai penting (INP) yang 

tinggi dari suatu spesies merupakan 

indikasi bahwa spesies tersebut 

merupakan spesies yang dominan. 

Dominansi spesies pada suatu lahan 

dipengaruhi oleh faktor internal 

spesies dan faktor eksternal dari 

lingkungan. Menurut Maisyaroh 

(2010) spesies yang mampu 

mendominasi suatu kawasan adalah 

spesies yang memiliki kisaran 

toleransi yang lebih luas 

dibandingkan spesies lain dikawasan 

yang sama. Menurut Destaranti et al. 

(2017) dominasi suatu spesies 

dipengaruhi oleh kemampuan suatu 

spesies dalam menyesuaikan diri 

dengan lingkungan, sehingga spesies 

yang dominan adalah spesies yang 

mampu menyesuaikan diri dengan 

lingkunganya. Selain itu, dominansi 

suatu spesies juga dipengaruhi oleh 

proses perkembangbiakan spesies. 

Hasil penelitian untuk INP gulma 

pada perkebunan kelapa sawit beru-

mur tujuh tahun disajikan pada  

(Tabel 2). 

Imperata cylindrica merupakan 

spesies gulma paling dominan pada 

penelitian ini yaitu dengan nilai INP 

sebesar 15,50 %. Menurut Pudjiharta 

(2008) Imperata cylindrica 

merupakan gulma rumput yang 

banyak ditemukan pada perkebunan 

kelapa sawit. Tingginya populasi 

Imperata cylindrica salah satunya 

disebabkan oleh kemampuan 

perkembangbiakan Imperata 

cylindrica yang dilakukan melalui 

biji dan akar. Biji Imperata 

cylindrica yang tertiup angin akan 

terbang dan akan tumbuh pada 

tempat biji tersebut jatuh, sementara 

akar rimpangnya akan mengeluarkan 

tunas baru di dalam tanah yang akan 

tumbuh menjadi Imperata cylindrica 

baru. 
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Beberapa spesies gulma yang 

ditemukan pada penelitian ini 

merupakan spesies gulma C4, salah 

satunya adalah spesies Imperata 

cylindrica. Tumbuhan C4 merupakan 

tumbuhan yang memiliki titik 

kompensasi cahaya yang tinggi 

sehingga mampu hidup pada kondisi 

lingkungan yang terkena cahaya 

matahari yang tinggi (Marsal et al. 

2015). Selain itu Menurut Paiman 

(2020) gulma Imperata cylindrical 

mampu tumbuh dengan baik pada pH 

yang tinggi maupun rendah, 

tingginya kemampuan adaptasi 

gulma Imperata cylindrica 

dibandingkan spesies lain yang 

ditemukan pada lokasi penelitian

Tabel 2 Indeks Nilai Penting (INP) Gulma Pada Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat 

Berumur Tujuh Tahun 

Nama Spesies KR 

(%) 

FR 

(%) 

INP 

(%) 

Imperata cylindrica 12,82 2,68 15,50 

Clidemia hirta 8,88 5,36 14,24 

Melastoma malabathricum 6,46 5,36 11,82 

Sida cordifolia 7,57 3,57 11,14 

Panicum maximum 8,90 1,79 10,68 

Spermacoce laevis  5,62 3,57 9,19 

Taenitis blechnoides 2,83 6,25 9,08 

Breynia cernua 1,93 6,25   8,18 

Mitracarpus hirtus 5,32 2,68 8,00 

Eragrostis tenella 4,12 3,57 7,69 

Borreria latifolia 4,11 3,57   7,68 

Digitaria violascens 4,06 3,57 7,63 

Scleria sumatrensis 2,23 5,36 7,59 

Nephrolephis biserata 2,51 4,46 6,97 

Dicranopteris liniaris 2,49 4,46 6,96 

Ottochloa nodosa 3,96 2,68 6,64 

Asystasia gangetica 3,32 2,68 6,00 

Davalia denticulata 2,00 2,68 4,68 

Argeratum conyzoides 1,95 2,68 4,63 

Oxalis barrelieri 1,58 2,68 4,26 

Lygodium microphyllum 0,32 3,57 3,89 

Polygala paniculata 1,07 2,68 3,75 

Cyperus rotundus 0,46 2,68 3,14 

Lycopodiella cernua 0,18 2,68 2,86 

Phyllanthus niruri 0,97 1,79 2,76 

Endospermum sp. 0,64 1,79 2,43 

Syzygium oleina 0,34 1,79 2,13 

Melastoma candidum 1,19 0,89 2,08 

Odontosoria chinensis 1,19 0,89 2,08 

Chromolaena odorata 0,12 1,79 1,91 

Leucas aspera 0,58 0,89 1,47 

Lantana camara 0,14 0,89 1,03 

Abuta grandifolia 0,08 0,89 0,97 

Stenochlaena palustris 0,07 0,89 0,96 
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menyebabkan Imperata cylindrica 

dapat tumbuh dan memiliki nilai INP 

yang tinggi pada penelitian ini. 

 Spesies Clidemia hirta memiliki 

nilai INP 14,24. Hasil analisis 

penelitian ini Clidemia hirta 

merupakan spesies tertinggi kedua 

setelah Imperata cylindrica. Spesies 

Clidemia hirta merupakan spesies 

yang banyak ditemukan pada 

berbagai lokasi, seperti perkebunan 

pada karet dan kelapa sawit 

(Wahyuni et al. 2015). Menurut 

Nursanti dan Adriadi (2018) 

Clidemia hirta banyak ditemukan di 

Kawasan Taman Hutan Raya Sultan 

Thaha Saifuddin, Jambi. Clidemia 

hirta merupakan spesies dengan 

pertumbuhan cepat, dapat tumbuh  

pada berbagai habitat baik ling-

kungan kering dan basah. Clidemia 

hirta toleran terhadap perubahan 

lingkungan dan tahan terhadap 

kekeringan hingga enam bulan wa-

laupun tunasnya sudah mati  (Utami 

et al. 2020). Tingginya toleransi 

spesies Clidemia hirta terhadap 

berbagai kondisi lingkungan 

menyebabkan spesies Clidemia hirta 

pada penelitian ini memiliki nilai 

INP tinggi. 

Pada penelitian ini spesies 

Melastoma malabathricum memiliki 

nilai INP yang ketiga tertinggi 

menurut hasil analisis data pada 

penelitian. Menurut Madusari (2016) 

speises Melastoma malabathricum 

merupakan tumbuhan liar yang hidup 

pada kondisi sinar matahari yang 

cukup (Madusari 2016). Selain itu 

Melastoma malabathricum 

merupakan tumbuhan pionir, untuk 

penyerbukannya dibantu oleh 

serangga, serta burung. Bantuan 

serangga dan burung dalam 

memencarkan biji dari Melastoma 

malabathricum (Suryani dan 

Ramona 2020). 

Keanekaragaman Spesies 

Hasil analisis data menunjukkan 

bahwa Indeks keanekaragaman 

spesies pada lokasi penelitian 

tergolong tinggi (Tabel 3). Indeks 

keanekaragaman spesies gulma hasil 

penelitian ini sebesar 3,05 dengan 34 

spesies gulma dari 23 famili. 

Penelitian yang dilakukan Adriadi et 

al. (2012), analisis vegetasi gulma 

pada perkebunan kelapa sawit yang 

berumur delapan tahun memiliki 

keanekaragaman tinggi yaitu sebesar 

3,14. Pada penelitian tersebut 

ditemukan 56 spesies dari 20 famili. 

Hasil penelitian Dahlianah (2019) 

pada perkebunan kelapa sawit 

berumur tiga dan 10 tahun memiliki 

keanekaragaman sedang yaitu 2,14 

dan 2,07. 

Tingginya nilai keanekaragaman 

pada lokasi penelitian disebabkan 

kondisi lingkungan seperti intensitas 

cahaya dan suhu. spesies yang 

ditemukan merupakan spesies yang 

beradaptasi tinggi terhadap kondisi di 

atas. Menurut Sastroutomo (1990) 

keanekaragaman spesies sangat 

dipengaruhi faktor lokasi.  Faktor 

abiotik seperti ketersediaan air dan 

cahaya yang terkait dengan tanah dan 

kondisi iklim akan menjadi penting 

bagi lingkungan hidup spesies 

gulma. Menurut Suryatini (2018) 

faktor yang mempengaruhi 

keanekaragaman gulma adalah letak 

dan ketinggian suatu lahan. 

Ketinggian lahan akan 

mempengaruhi intensitas cahaya, 

suhu, kelembaban, komposisi 

vegetasi, struktur, dan kekayaan 

spesies. Ketinggian tempat juga akan 

mempengaruhi faktor edafik antara 

lain kelengasan tanah, bahan organik 

tanah, dan pH tanah. 

Tingginya keanekaragaman 

gulma pada lokasi penelitian dapat 

disebabkan oleh kondisi lingkungan 
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yang sesuai dengan pertumbuhan 

spesies gulma tersebut. Selain itu, 

dapat juga dipengaruhi oleh faktor 

pengelolaan lahan seperti jarak 

tanam sawit. Jarak tanam sawit pada 

lokasi pengambilan sampel ± 8 m 

yang tergolong lebar, sehingga 

memungkinkan penetrasi cahaya 

matahari lebih mudah masuk dan 

digunakan oleh gulma untuk 

perkembangbiakan.

Tabel 3. Indeks Keanekaragaman Spesies Gulma Pada Perkebunan Kelapa Sawit 

Rakyat Berumur Tujuh Tahun 

Nama Spesies Nama Lokal -Ʃ pi In pi 

Imperata cylindrica Alang-alang 0,26 

Panicum maximum Rumput Benggala 0,22 

Clidemia hirta Harendong 0,21 

Sida cordifolia Sida Guri 0,20 

Melastoma malabathricum Senduduk 0,18 

Spermacoce laevis  Rumput Setawar 0,16 

Mitracarpus hirtus Mitrakarpus 0,16 

Borreria latifolia Kentangan 0,13 

Digitaria violascens Rumput Kepiting Berbulu 0,13 

Ottochloa nodosa  Rumput Buaya 0,13 

Eragrostis tenella Rumput Belulang 0,13 

Asystasia gangetica Rumput Israel 0,11 

Taenitis blechnoides Paku Ringin 0,10 

Nephrolephis biserata Paku Harupat 0,09 

Dicranopteris liniaris Paku Resam 0,09 

Argeratum conyzoides Daun Tombak 0,08 

Davalia denticulata Paku Tertutup 0,08 

Scleria sumatrensis Rija-rija 0,08 

Breynia cernua Sugi-sugi 0,08 

Oxalis barrelieri Belimbing Tanam 0,07 

Melastoma candidum Cengkodok 0,05 

Polygala paniculata Ketumpang Lemah 0,05 

Odontosoria chinensis Paku Cemara 0,05 

Phyllanthus niruri Meniran 0,04 

Endospermum sp. Pohon Labu 0,03 

Leucas aspera Paci-paci 0,03 

Syzygium oleina Pucuk Merah 0,02 

Lygodium microphyllum Hata Leutik 0,02 

Cyperus rotundus Teki Ladang 0,02 

Chromolaena odorata Gulma Siam 0,01 

Lycopodiella cernua Paku Kawat 0,01 

Stenochlaena palustris Lemidi 0,01 

Abuta grandifolia Kayu Buta-buta 0,01 

Lantana camara Tembelekan 0,01 

H′ 3,05 
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Hubungan Komposisi dan Tingkat 

Keanekaragaman Spesies dengan 

Faktor Lingkungan  

Faktor lingkungan sangat 

mempengaruhi  komposisi dan  

tingkat keanekaragaman gulma. 

Pertumbuhan gulma yang toleran 

terhadap kejenuhan intensitas cahaya 

berkisar 2000-2500 fc. Batasan 

toleransi gulma sesuai dengan hasil 

analisis penelitian terhadap tinggi- 

nya komposisi dan tingkat 

keanekaragaman gulma. analisis 

penelitian terhadap tingginya 

komposisi dan tingkat  

keanekaragaman  gulma. 

Tabel 4. Pengukuran Faktor Ling-

kungan Pada Lokasi Penelitian 

Faktor Lingkungan Hasil 

Rerata Intensitas Cahaya 

(Lux) 

19.572 

Rerata Suhu Udara (℃) 32 

Rerata Suhu Tanah (℃) 28 

Rerata pH Tanah 7 

Rerata Kelembaban 

Udara (%) 

78 

 

Suhu udara berpengaruh ter-

hadap laju pertumbuhan gulma da-

lam metabolisme, respirasi, tran-

spirasi, dan fotosintesis. Hasil 

penelitian Ritung et al. (2011) per-

tumbuhan optimal gulma pada 

perkebunan kelapa sawit berkisar 

antara 28-32℃.  Menurut Annisya et 

al. (2020) kelapa sawit merupakan 

tanaman helofit, kisaran suhu udara 

15℃ dapat menghambat pertum-

buhan dan reproduksinya.  Kisaran 

suhu hingga 36℃ beberapa spesies 

gulma masih menunjukkan toler-

ansinya.   Menurut hasil penelitian 

Arief (1994)  pertumbuhan optimal 

gulma di bawah naungan berada 

pada range  suhu 15-25℃.  Suhu 

udara pada lokasi penelitian berada 

pada kisaran 27,3-36,6
o
C.  Kisaran 

suhu tersebut merupakan kisaran 

suhu yang optimal untuk pertum-

buhan gulma.  Tingginya tingkat 

keanekaragaman dan komposisi 

gulma pada penelitian disebabkan 

karena berada pada kisaran suhu 

yang optimal untuk pertumbuhan 

gulma.  

Suhu tanah merupakan salah 

satu sifat fisika tanah yang dapat 

mempengaruhi proses  pelapukan, 

penguraian bahan organik serta ba-

han induk, dan aerasi di dalam tanah 

(Edriani 2010). Suhu tanah dapat 

mempengaruhi penyerapan air yang 

dibutuhkan oleh tumbuhan. Semakin 

rendah suhu tanah, semakin sedikit 

air yang dapat diserap oleh akar 

tumbuhan (Lubis 2007). Rerata suhu 

tanah pada penelitian ini berada pada 

kisaran 27-30℃. Menurut Purwoto 

(2007) rerata suhu tanah pada perke-

bunan kelapa sawit umunya 27,8 ℃. 

Menurut Karyati et al. (2018) radiasi 

sinar matahari dan vegetasi tanaman 

dapat memberikan pengaruh ter-

hadap tinggi dan rendahnya suhu 

tanah. Banyaknya intensitas cahaya 

yang masuk akan mempengaruhi 

banyaknya panas yang diserap oleh 

tanah, sehingga dapat mempengaruhi 

suhu tanah. Tingginya suhu pada 

penelitian ini menyebabkan beberapa 

spesies memiliki kondisi yang cocok 

untuk pertumbuhan gulma yang 

memiliki rimpang.  Menurut  Leary 

(2010) pada suhu 29℃ dapat mem-

percepat pertumbuhan rimpang. 

pH tanah berpengaruh terhadap 

penyerapan unsur hara pada 

tumbuhan. Rerata pH hasil penguku-

ran pada lokasi penelitian berada 

pada kisaran 6,5-7. Menurut  Adriadi 

et al. (2012) perbedaan pH tanah 

pada suatu lahan dapat 

mempengaruhi dominansi spesies 

gulma. Imperata cylindrica merupa-

kan gulma yang paling dominan 



11 
 

ditemukan pada penelitian ini. Ban-

yaknya spesies Imperata cylindrica 

yang ditemukan pada penelitian ini 

salah satunya disebabkan oleh toler-

ansi pH. Menurut  Adriani (2020), 

rerata pH optimum pertumbuhan 

gulma adalah 6,5. Tingginya tingkat 

keaneragaman gulma pada lokasi 

penelitian menunjukkan bahwa 

gulma tersebut memiliki toleransi 

pada kisaran pH 6,5-7.  

Kelembaban udara merupakan 

kandungan uap air yang ada di udara. 

Kelembaban udara dapat ber-

pengaruh terhadap pertumbuhan 

gulma, kelembaban udara yang 

tinggi dapat menghambat proses 

transpirasi pada tumbuhan. Menurut 

Balai Taman Nasional Baluran 

(2000) kelembaban udaran merupa-

kan salah satu penyebab terham-

batnya proses penyerapan air dan 

garam mineral tanah oleh tumbuhan.  

Rerata kelembaban udara pada 

penelitian ini adalah 78%. Menurut 

Adriani (2020) kelembaban yang op-

timal untuk pertumbuhan gulma 

berkisar antara 50% - 80%.  Hasil 

penelitian pada lokasi penelitian 

menunjukkan bahwa spesies gulma 

yang ada memiliki pertumbuhan 

yang optimal sehingga berpengaruh 

terhadap tingkat keanekaragaman 

dan komposisi dari gulma. Menurut 

Hoshizaki dan Moran (2001) kelem-

baban udara akan berpengaruh ter-

hadap pertumbuhan gulma spesies 

paku. Tumbuhan  paku dapat tumbuh 

pada kelembaban udara berkisar 60-

80%.  Pada penelitian ini ditemukan 

tujuh gulma dari spesies paku dengan 

total individu sebanyak 1.115 indi-

vidu. Spesies paku yang ditemukan 

antara lain adalah Stenochlaena 

palustris, Nephrolephis biserata, 

Taenitis blechnoides, Lygodium 

microphyllum, Dicranopteris liniaris, 

Odontosoria chinensis, dan 

Lycopodiella cernua. 

 

Pengaruh Gulma Terhadap  

Tanaman  Kelapa Sawit 

Kehadiran gulma di perkebunan 

kelapa sawit dapat menyebabkan 

terjadinya peningkatan serangan 

hama dan penyakit, gangguan tata 

guna air, penurunan kualitas dan 

kuantitas produksi buah sawit (Pahan 

2006). Kehadiran gulma juga dapat 

menyebabkan peningkatan biaya 

dalam pengelolaan perkebunan 

kelapa sawit. Pada penelitian ini 

terdapat tiga spesies gulma yang 

paling dominan yaitu Imperata 

cylindrica, Clidemia hirta, 

Melastoma malabathiricum. 

Spesies Imperata cylindrica 

merupakan gulma yang paling 

dominan ditemukan pada penelitian 

ini. Kehadiran Imperata cylindrica 

pada suatu perkebunan dapat mem-

berikan pengaruh terhadap tanaman 

kelapa sawit. Menurut Faisal et al. 

(2013) spesies Imperata cylindrica 

dapat mengeluarkan zat alelokimia 

berupa senyawa phenol yang bersifat 

racun terhadap tanaman. Sifat terse-

but akan menghambat pertumbuhan 

tanaman kelapa sawit. Pemberanta-

san hama dianjurkan agar diperoleh 

produksi kelapa sawit yang tinggi. 

Clidemia hirta merupakan 

spesies gulma yang berasal dari 

Amerika. Clidemia hirta dapat tum-

buh lebih banyak dibandingkan di 

daerah asalnya, sehingga Clidemia 

hirta termasuk ke dalam 100 spesies 

tumbuhan asing invasif paling buruk 

didunia (Anggaraini dan Solfiyeni 

2019). Pada penelitian ini komposisi 

gulma Clidemia hirta sebesar 12,82 

persen  dari total gulma yang 

ditemukan. 

Melastoma malabathiricum 

merupakan gulma anak kayu yang 
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perkembangbiakanya cukup cepat. 

Pada penelitian ini ditemukan 

sebesar 6,46 persen dari total 

individu yang ditemukan. Gulma 

Melastoma malabathiricum 

digolongkan kedalam gulma kelas B, 

yang umumnya berbahaya dan harus 

dikendalikan agar tidak menggangu 

kegiatan operasional perkebunan 

(Sastroutomo 1990). Selain itu 

menurut Sinaga et al. (2020) spesies 

Melastoma malabathiricum terama-

suk gulma invasif yang sangat kom-

petitif karena memiliki kandungan 

alelopati yang dapat berbahaya dan 

mematikan tanaman kelapa sawit. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan disimpulkan bahwa 

komposisi gulma pada perkebunan 

kelapa sawit rakyat berumur tujuh 

tahun di Desa Teratak Air Hitam 

terdiri dari 34 spesies yang tergolong 

kedalam 23 famili dengan jumlah 

individu 11643 individu gulma 

dengan Indeks keanekaragaman 

spesies (H′) gulma pada perkebunan 

kelapa sawit berumur tujuh tahun 

adalah 3,05 yang dikatakan tergolong 

tinggi. 

 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang te-

lah dilakukan mengenai keane-

karagaman gulma pada perkebunan 

kelapa sawit rakyat berumur tujuh 

tahun maka perlu dilakukan 

pemantauan terhadap perkembangan 

keanekaragaman dan spesies yang 

dominan yaitu Imperata cylindrica di 

perkebunan kelapa sawit agar tidak 

menimbulkan kerugian besar pada 

lahan perkebunan kelapa sawit. 
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