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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tebu merupakan komoditas utama dalam penyediaan bahan baku gula di 

Indonesia. Produksi tebu semakin gencar-gencarnya dilakukan pemerintah dalam 

membentuk swasembada gula. Gula merupakan sumber kalori yang menjadi 

kebutuhan pokok masyarakat. Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional 

tahun 2015, konsumsi gula pasir mencapai 5,7 juta ton dan rata-rata konsumsi 

perkapita selama sebulan sebesar 5,95 ons dengan jumlah penduduk mencapai 

225,561 juta jiwa. Berdasarkan penelitian asosiasi gula Indonesia, konsumsi gula 

di Indonesia tahun 2015 sebesar 2,787 juta ton sedangkan produksi gula hanya 

mencapai 2,498 juta ton (Badan Pusat Statistik, 2016). 

Konsumsi gula dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring 

berkembangnya jumlah penduduk. Hal ini harus diimbangi dengan produksi gula 

yang maksimal. Budidaya tebu merupakan faktor penentu dalam menghasilkan 

gula yang maksimal, namun terdapat beberapa masalah yang menghambat 

budidaya tebu. Salah satunya yaitu kompetisi tanaman dengan gulma. Kompetisi 

tersebut demi mendapatkan cahaya matahari, air, unsur hara, CO2 dan ruang 

tumbuh (Ardhana, 2012).  

Kompetisi antara gulma dengan tanaman tebu guna memperebutkan 

komponen-komponen fotosintat demi mempertahankan hidupnya. Cahaya 

matahari merupakan komponen penting dalam fotosintesis, apabila cahaya yang 
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diterima tumbuhan berkurang maka fotosisntesis tidak berlangsung secara 

maksimal (Syafi’i, Aisyah, Sudjana, & Ruswandi, 2017). Komponen lainnya yaitu 

unsur hara N, merupakan komponen penyusun dari senyawa essensial yang 

terkandung dalam klorofil. Unsur hara N berguna dalam merangsang 

pembentukan hijau daun yang diperlukan dalam proses fotosintesis  (Edi, 2014). 

Gulma merupakan organisme penganggu yang selalu ada dalam budidaya 

tanaman. Gulma memiliki sifat berkembang biak yang cepat sehingga dalam 

waktu sekejap dapat tumbuh memenuhi tempat budidaya tanaman (Sukman, 

Yernelis., & Yakup, 2002). Pada saat tebu berumur 2-3 bulan merupakan masa 

pertumbuhan tunas dan dimulainya fase peranakan, oleh karena itu pengendalian 

gulma dilakukan pada umur tersebut. Tebu sudah mampu berkompetisi dengan 

gulma pada umur 4 bulan  (Alfredo, Sriyani, & Sembodo, 2012). Gulma yang 

sering ditemukan pada tanaman tebu, antara lain yaitu: Cyperus rotundus (teki), 

Cynodon dactylon (grinting), Desmodium intortum (desmodium daun hijau), 

Digitaria ciliaris (rumput kebo), dan Imperata cylindrica (alang-alang) (Saitama, 

Widaryanto, & Wicaksono, 2016). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani tebu di Desa Senggreng 

Kecamatan Sumberpucung, masalah yang sering terjadi pada budidaya tebu salah 

satunya yaitu gulma. Gulma merupakan tumbuhan pengganggu yang sering 

tumbuh di sekitar tanaman tebu. Menurut bapak Riyannto dan bapak Gito, 

Pertumbuhan gulma terdapat pada tebu yang masih kecil hingga berumur 4 bulan, 

karena pada usia 4 bulan tebu sudah mampu berkompetisi dengan gulma. 

Pertumbuhan gulma selalu ada dalam setiap budidaya tebu, oleh karena itu petani 
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memberi herbisida kimia, yaitu merk kresnatop yang ditambah herbisida merk 

DMA-6. DMA-6 merupakan jenis herbisida sistemik dan selektif yang digunakan 

untuk mengendalikan gulma berdaun lebar. Pemberian herbisida dilakukan pada 

saat tebu berumur 2 bulan. Selain dengan pemberian herbisida, biasanya petani 

mengendalikan gulma secara mekanis menggunakan alat pembersih.  

Dampak yang ditimbulkan gulma yaitu menurunkan kuantitas hasil tebu 

karena adanya kompetisi antara tanaman tebu dengan gulma. Kompetisi tersebut 

meliputi sinar matahari, air, nutrisi, udara, dan ruang tumbuh. Pertumbuhan tebu 

yang terhambat menyebabkan penurunan hasil tebu mencapai 10%-20% akibat 

tercampurnya biji-biji gulma dengan hasil panen maupun saat pengolahan 

(Solahudin, Seminar, Astika3, & Buono, 2010). Kerugian yang ditimbulkan 

gulma terhadap bobot tebu sekitar 6-9% dan menurunkan rendemen sebesar 

0.09%. Adanya kompetisi antara gulma dengan tanaman tebu pada 3, 6, dan 9 

minggu setelah tanam mengakibatkan penurunan hasil tanaman tebu sebesar 

77,6%, 50,6%, dan 41,7% (Pariyanto, Sembodo, & Sugiatno, 2015). 

Pengendalian gulma diperlukan untuk menghambat pertumbuhan gulma 

sehingga mengurangi kerugian pada budidaya tebu. Pengendalian gulma tidak 

harus dimusnahkan semuanya namun hanya menekan atau mengurangi 

populasinya sampai populasinya tidak merugikan budidaya secara ekonomik 

(Hendrival, Wirda, & Azis, 2014). Petani tebu umumnya menggunakan herbisida 

sintetik dalam mengendalikan gulma, tetapi penggunaan herbisida tersebut secara 

terus-menerus memberi dampak negatif terhadap lingkungan seperti pencemaran 

lingkungan, mematikan musuh alami, dan meninggalkan residu pada hasil 
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pertanian (Setyowati & Suprijono, 2001). Alternatif  pengendalian gulma secara 

ramah lingkungan diperlukan dalam menangani masalah tersebut. Salah satu cara 

menekan populasi gulma dengan pengendalian secara kultur teknis menggunakan 

praktek-praktek budidaya, salah satunya menggunakan tanaman penutup tanah. 

Tanaman penutup tanah memiliki karakteristik pertumbuhan yang cepat sehingga 

mampu menekan gulma. Tanaman yang biasa digunakan sebagai penutup tanah 

yaitu golongan kacang-kacangan (Leguminosae) yaitu kacang pintoi (Arachis 

pintoi).  

Arachis pintoi  merupakan tanaman yang dapat hidup di dalam naungan, 

memiliki karakteristik pertumbuhan yang cepat sehingga mencegah atau menekan 

pertumbuhan gulma. Karakteristik tersebut berpengaruh terhadap peningkatan 

jumlah daun yang berhubungan dengan perkembangan sel dan diiringi 

meningkatnya umur tanaman. Banyaknya jumlah daun berpengaruh terhadap 

tingkat produksi karbohidrat yang digunakan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. Tanaman ini menutup dedaunan lebih awal dengan 

intensitas yang lebih rapat sehingga memperoleh cahaya lebih maksimal yang 

digunakan untuk fotosintesis. Kepadatan tanaman mempengaruhi ruang tumbuh, 

apabila kepadatan kacang pintoi semakin tinggi maka naungan yang menghalangi 

gulma dalam memperoleh cahaya semakin besar (Edi, 2014). 

Penelitian yang pernah dilakukan tanaman Arachis pintoi terhadap populasi 

gulma pada tanaman jagung, terbukti bahwa tanaman tersebut efektif dalam 

menekan gulma golongan rumput R. Cochicinensis (Silmi & Chozin, 2014). 

Penggunaan jarak tanam yang sesuai akan mempengaruhi tingkat penutupan 
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tanah. Jarak tanam yang lebih rapat mengakibatkan penyebaran Arachis pintoi 

semakin luas. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh (Febrianto & M.A., 2014), 

mengenai pengaruh jarak tanam dan stek sebagai biomulsa terhadap pertanaman 

tomat menunjukkan bahwa penggunaan jarak tanam sebesar 20 cm x 5 cm mampu 

menutupi tanah lebih cepat sehingga menekan pertumbuhan gulma karena terjadi 

kompetisi unsur hara, air, dan cahaya. Terbatasnya ruang tumbuh akan 

mempengaruhi gulma dalam memperoleh sinar matahari untuk fotositesis. 

Arachis pintoi tumbuh menjalar di permukaan tanah namun tidak tumbuh 

memilin tanaman pokok sehingga tidak terlalu mengganggu tanaman tebu. 

Arachis pintoi termasuk dalam tanaman kacang-kacangan. Berdasarkan penelitian 

oleh (Soejono, 2004), sistem pertanaman tumpang sari tanaman tebu dengan 

tanaman kacang-kacangan membuktikan bahwa kompetisi diantara keduanya 

tidak terlalu tinggi. Berat batang tebu lebih tinggi bersama dengan tanaman 

kacang-kacangan dari pada tanaman monokultur lain. Hal tersebut karena 

tanaman tebu justru mendapatkan tambahan unsur hara N, karena tanaman 

kacang-kacangan bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium untuk menambat unsur 

hara N sehingga tanaman ini tidak merespon pupuk N. Tanaman kacang-kacangan 

merupakan tanaman C3, tanaman jenis ini mengalami fotosintesis optimum pada 

intensitas cahaya yang rendah (dibawah naungan) sehingga kompetisi cahaya 

dengan tanaman tebu cukup rendah.  

Pentingnya hasil penelitian mengenai pengaruh jarak tanam kacang pintoi 

(Arachis pintoi) terhadap pengendalian gulma pada tanaman tebu dimanfaatkan 

sebagai sumber belajar biologi, dapat meningkatkan pengetahuan, aktivitas serta 
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kreativitas guru maupun siswa dalam pembelajaran. Sumber belajar yang berasal 

dari hasil penelitian, selain mendukung kegiatan belajar-mengajar dapat  

memperluas bahan dan melengkapi kekurangan bahan pembelajaran. Pentingnya 

hasil penelitian digunakan dalam sumber belajar memberikan implikasi berisi 

fakta-fakta didapatkan secara real yang dijadikan pengetahuan tambahan dalam 

pembelajaran (Nurmiyati, 2009). 

Pembelajaran ekologi saat ini terpusat pada guru dan materi yang di 

contohkan masih belum diperbaharui. Pembelajaran pada materi ini tidak cukup 

hanya mempelajari materi saja namun diperlukan pengaplikasiannya. Aplikasi 

materi terhadap lingkungan, teknologi, dan masyarakat perlu dipahami guna 

meningkatkan pemahaman materi (Winarti, Indriyanti, & Rahayu, 2016). 

Pemanfaatan penelitian mengenai pengaruh jarak tanam kacang pintoi (Arachis 

pintoi) terhadap pengendalian gulma pada tanaman tebu, bertujuan agar siswa 

mendapat informasi mengenai penemuan-penemuan baru dan mengetahui 

pengaplikasian dari penelitian tersebut bisa digunakan oleh masyarakat.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Jarak Tanam Kacang Pintoi (Arachis pintoi) 

terhadap Pengendalian Gulma pada Tanaman Tebu Dimanfaatkan sebagai 

Sumber Belajar Biologi”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian 

adalah: 

1. Apakah ada pengaruh jarak tanam kacang pintoi (Arachis pintoi) terhadap 

pengendalian gulma pada tanaman tebu? 

2. Pada jarak tanam berapakah kacang pintoi (Arachis pintoi) yang memiliki 

pengaruh terbaik terhadap pengendalian gulma pada tanaman tebu? 

3. Bagaimana kerapatan gulma pada pengaruh jarak tanam kacang pintoi 

(Arachis pintoi) terhadap pengendalian gulma pada tanaman tebu? 

4. Apakah hasil penelitian pengaruh jarak tanam kacang pintoi (Arachis pintoi) 

terhadap pengendalian gulma pada tanaman tebu dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber belajar biologi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh jarak tanam kacang pintoi (Arachis pintoi) 

terhadap pengendalian gulma pada tanaman tebu 

2. Untuk mengetahui jarak tanam kacang pintoi (Arachis pintoi) yang memiliki 

pengaruh terbaik terhadap pengendalian gulma pada tanaman tebu 

3. Untuk mengetahui kerapatan gulma pada pengaruh jarak tanam kacang 

pintoi (Arachis pintoi) terhadap pengendalian gulma pada tanaman tebu 

4. Untuk mengetahui hasil penelitian penelitian pengaruh jarak tanam kacang 

pintoi (Arachis pintoi) terhadap pengendalian gulma pada tanaman tebu 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang terdapat dalam penelitian, antara lain yaitu: 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan informasi 

mengenai manfaat jarak tanam kacang pintoi (Arachis pintoi) terhadap 

pengendalian gulma pada tanaman tebu.  

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Penelitian digunakan sebagai dasar bagi masyarakat umum khususnya 

petani dalam mengendalikan gulma secara kultur teknis menggunakan 

kacang pintoi 

b. Bagi Pendidikan  

Sebagai tambahan referensi/informasi dalam memberikan pengetahuan 

mengenai konsep interaksi makhluk hidup.  

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian digunakan sebagai dasar bagi peneliti lain untuk melakukan 

penelitian lanjutan mengenai pengaplikasian tanaman kacang pintoi pada 

objek tanaman lain atau penelitian terhadap dampak penanaman kacang 

pintoi pada tanaman budidaya.  
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

  Ruang lingkup yang terdapat dalam penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Obyek penelitian : Gulma pada tanaman tebu. 

2. Parameter   : Pertumbuhan gulma meliputi; jumlah gulma, kerapatan 

gulma, berat basah gulma dan berat kering gulma. 

1.6 Definisi Istilah 

Berikut merupakan definisi istilah yang digunakan dalam penelitian, 

diantaranya yaitu: 

1. Pengaruh merupakan istilah yang menunjukkan daya/efek yang  

mempengaruhi hal lain (Kbbi, 2005). 

2. Jarak tanam merupakan pengaturan ruang tumbuh antar tanaman meliputi 

jarak antar baris dan deret (Hidayat, 2008). 

3. Kacang pintoi merupakan jenis tanaman herba golongan kacang-

kacangan/legum yang tumbuh rendah dan menjalar di permukaan tanah 

(Balittanah, 2014). 

4. Pengendalian gulma merupakan proses menekan pertumbuhan dan 

mengurangi populasi gulma sampai tingkat populasinya tidak merugikan 

budidaya secara ekonomik (Hendrival, Wirda, & Azis, 2014). 

5. Gulma merupakan tumbuhan pengganggu yang tumbuh di waktu dan tempat 

yang tidak diinginkan manusia (Sukman, Yernelis., & Yakup, 2002). 

6. Tanaman tebu adalah tanaman dari famili poaceae yang digunakan sebagai 

bahan baku pembuatan gula (Tjokroadikoesoemo, P.S. & A.S. Bhaktir, 

2005). 
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7. Pemanfaatan merupakan proses memanfaatkan sesuatu (Nur’aini, 2015). 

Syarat-syarat hasil penelitian dimanfaatkan sebagai sumber belajar, yaitu: 

kejelasan potensi, kesesuaian dengan tujuan belajar, kejelasan sasaran, 

kejelasan pedoman eksplorasi, kejelasan informasi yang diungkap, dan 

kejelasan potensi yang diharapkan (Eurika & Hapsari, 2017). 

8. Sumber belajar merupakan segala bentuk sumber termasuk pesan, orang, 

alat, teknik, dan latar yang digunakan dalam memfasilitasi peserta didik di 

kegiatan belajar serta meningkatkan kegiatan belajar (Abdullah, 2012). 


