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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Tanaman Tebu 

Tanaman tebu merupakan bahan baku pembuatan gula. Tanaman tebu 

termasuk tanaman semusim dari familil Graminae atau Poaceae yang dapat 

tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Beberapa ahli berpendapat bahwa tanaman 

tebu berasal dari Irian kemudian menyebar ke wilayah Indonesia lain, Malaysia, 

Filipina, Thailand, India, dan Burma. Beberapa penelitian mengemukakan bahwa 

tanaman tebu berasal dari India berdasarkan catatan kuno di negara tersebut. 

Dibuktikan dengan ditemukannya catatan bala tentara Alexander the Great 

mengenai keberadaan tanaman tebu di India pada tahun 325 SM ketika sampai di 

negara tersebut. Di Indonesia, tanaman tebu banyak dibudidayakan di pulau Jawa 

dan Sumatra ( Tjokroadikoesoemo, P.S. & A.S. Bhaktir, 2005). 

2.1.1 Deskripsi Tanaman Tebu 

Tanaman tebu diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta 

Kelas  : Monocotyledonae 

Ordo  : Poales 

Famili   : Poaceae 

Genus   : Saccharum 

Spesies   : Saccharum officinarum L. (Rukmana, 2015). 
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Tanaman tebu memiliki batang lurus dan beruas-ruas. Tiap ruas dibatasi 

oleh buku-buku, setiap buku memiliki satu mata tunas. Tanaman tebu tumbuh dari 

mata tunas setek, pada pangkal batang akan tumbuh tunas di bawah permukaan 

tanah dan berkembang menjadi rumpun. Batang tebu memiliki diameter antara 3-

5 cm dan tinggi antara 2-5 meter (Indrawanto, 2010). Batang tebu merupakan 

bagian penting dalam budidaya tebu. Pada bagian batang terdapat nira yang 

mengandung gula mencapai 20%. Kadar gula (rendemen) akan maksimal ketika 

tebu berumur 12-14 bulan atau mencapai masak fisiologis pada Gambar 2.1 

(Naruputro, 2010). 

 

Gambar 2.1 Tanaman tebu 

(Sumber: Djumali, 2016). 

 

Tanaman tebu memiliki akar serabut, dibedakan menjadi dua yaitu akar 

primer dan akar sekunder. Akar primer merupakan akar yang berasal dari mata 

tunas akar pada batang stek, memiliki karakteristik yang halus dan bercabang 

banyak. Akar sekunder berasal dari mata akar bagian dalam tunas yang tumbuh, 

memiliki karakteristik lunak, besar, dan sedikit bercabang. Akar pada tanaman 

tebu termasuk akar serabut yang tumbuh dari pangkal batang. Terbentuknya akar 

dibagian cincin akar diakibatkan penimbunan tanah, biasa terjadi saat fase 
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pertumbuhan batang (James, 2004). Akar tebu dapat tumbuh panjang mencapai 

0,5-1,0 m ketika berada pada tanah yang cocok. Akar tebu tidak tahan terhadap 

genangan air, sehingga akan membusuk ketika berada pada genangan air terlalu 

lama (Yukamgo & Yuwono, 2007). 

Karakteristik daun tanaman tebu meliputi: helai daun berbentuk pita dengan 

panjang 1-2 m dan lebar 2-7 cm sesuai varietas dan keadaan lingkungan masing-

masing. Terdapat pelepah daun yang berfungsi sebagai pembungkus ruas daun, 

dan batang yang masih muda (sampai berumur 5-6 bulan). Tulang daun sejajar 

dan tepi daun terdapat bulu-bulu seperti duri (Naruputro, 2010). Karakteristik 

bunga tebu termasuk bunga malai dengan panjang antara 50-80 cm. Cabang bunga 

petama berupa karangan bunga, selanjutnya berupa tandan sebanyak 2 bulir 

dengan panjang 3-4 mm per tandan. Tebu  memiliki bunga dengan kepala putik 

berjumlah 2, benang sari berjumlah 2, dan bakal biji disetiap bulir bunga. 

Buahnya hanya memiliki satu biji. Biji dimanfaatkan untuk menghasilkan proses 

persilangan sehingga menghasilkan varietas yang unggul (Indrawanto, 2010). 

Menurut (Indrawanto, 2010), pertumbuhan tebu memiliki beberapa fase 

pertumbuhan, diantaranya yaitu: 

1. Fase perkecambahan (germination phase): dimulai sejak awal penanaman 

hingga terbentuknya perkecambahan pada mata tunas, selama 30-45 hari. 

Faktor yang mempengaruhi fase ini yaitu: suhu, kadar air, nutrisi nutrien akar, 

dan aerasi tanah. 

2. Fase pertunasan (tillering phase): fase pembentukan tunas, berlangsung pada 

waktu 75 hari. Fase ini menentukan pupulasi tanaman tebu. Faktor yang 



14 

 

 

 

mempengaruhi fase pertunasan yaitu: varietas, suhu, sinar matahari, air, dan 

pupuk. 

3. Fase pemanjangan batang (grand growth phase): fase pemanjangan batang 

berlangsung pada umur 120-150 hari. Faktor yang mempengaruhi fase ini 

meliputi: suhu, pupuk, air, dan sinar matahari yang optimal sehingga 

mempengaruhi kecepatan pemanjangan batang mencapai 4-5 ruas per bulan.  

4. Fase pematangan (maturity and ripening phase): fase pembentukan gula yang 

berlangsung pada waktu 90 hari. Pada fase ini nutisi dan air yang diserap akar 

ditranslokasikan menuju daun, melalui proses fotosintesis akan membentuk 

gula (sukrosa). Gula akan disimpan di dalam batang, mulai dari pangkal 

batang akan berangsur-angsur naik hingga ujung batang. 

2.1.2 Syarat Tumbuh Tanaman Tebu 

Tanaman tebu tumbuh didaerah tropika dan subtropika di kondisi tanah 

yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah, tanah tersebut baik dalam 

pertumbuhan tebu karena akar tebu sangat sensitif terhadap kekurangan udara 

dalam tanah. Pengairan dan drainase harus diperhatikan dalam budiddaya tebu, 

drainase yang baik dengan memberikan akar tanaman menyerap air dan unsur 

hara pada lapisan tanah yang lebih dalam sehingga pada musim kemarau 

pertumbuhan tidak terganggu. Tanaman tebu dapat tumbuh di berbagai jenis tanah 

meliputi tanah aluvial, latosol, grumosol, dan regusol. Tanaman tebu tumbuh di 

daerah dengan ketinggian antara 0-1400 mdpl, pertumbuhan yang paling optimal 

di ketinggian kurang dari 500 mdpl sedangkan pertumbuhan tebu relatif lambat di 

atas ketinggian 1200 mdpl. Lahan yang baik digunakan dalam budidaya tebu yaitu 
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berlereng panjang, rata, dan landai hingga tingkat kelerengan 2% dan 5% jika 

tanahnya berat (Indrawanto, 2010). 

Tanaman tebu memiliki pertumbuhan yang optimal pada tanah dengan PH 

6–7,5 namun masih toleran pada tanah dengan PH < 8,5 atau > 4,5. Daerah yang 

memiliki curah hujan yang ideal berkisar antara 1000–1300 mm per tahun dengan 

setidaknya 3 bulan masa kering per tahun. Pertumbuhan vegetatif memerlukan 

curah hujan yang tinggi sekitar 125-200 mm per bulan selama 5-6 bulan. Periode 

kering berlangsung selama 2 bulan dengan curah hujan sebesar 75-125 mm dan 4 

bulan dengan curah hujan kurang dari 75 mm/bulan. Fase pemasakan tanaman 

tebu berada pada periode kering (Indrawanto, 2010). 

Tanaman tebu mengalami gangguan dalam pertumbuhannya, salah satunya 

yaitu keberadaan gulma. Gulma merupakan tumbuhan pengganggu yang tumbuh 

di waktu dan tempat yang tidak diinginkan manusia (Sukman, Yernelis., & 

Yakup, 2002). Gulma yang sering ditemukan pada tanaman tebu, antara lain yaitu: 

Chromolaena odorata (kirinyuh), Cyperus rotundus (teki), Cynodon dactylon 

(grinting), Desmodium intortum (desmodium daun hijau), Euphorbia heterophylla 

L. (kate mas), Digitaria ciliaris (rumput kebo), Eleusine indica (belulang), 

Euphorbia hirta (patikan kebo), Imperata cylindrica (alang-alang), Ipomea triloba 

(ubi jalar liar), Panicum repens L. (kakawatan), Pennisetum purpureum (rumput 

gajah), Mimosa pudica (putri malu), Phylanthus niruri (meniran), Ludwiga 

octovalvisi (gagabusan), dan Syendrella nodiflora (jotang kuda) (Saitama, 

Widaryanto, & Wicaksono, 2016). 
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2.2 Gulma 

2.2.1 Deskripsi Gulma 

Gulma meupakan tumbuhan pengganggu yang sering dikeluhkan manusia 

sehingga banyak dicari solusi dalam mengendalikannnya. Pada budidaya tanaman 

terjadi kompetisi antara gulma dengan tanaman dalam memperebutkan air, 

cahaya, nutrisi, dan ruang tumbuh. Gulma berhubungan dengan hama dan 

penyakit karena dijadikan sebagai tempat inang, sehingga menurunkan produksi 

serta merugikan petani (Sembodo, 2010). Gulma memiliki sifat cepat tumbuh 

dimana saja baik tempat yang kaya nutrisi maupun sedikit nutrisi. Gulma 

memiliki kemampuan berkembang biak dalam memproduksi banyak biji yang 

akan tersebar di berbagai tempat. Gulma memiliki kandungan allelopati yang 

dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Kehadiran tanaman tersebut 

mengganggu tata guna air (Sukman, Yernelis., & Yakup, 2002). 

2.2.2 Gulma Tanaman Tebu 

Gulma merupakan tumbuhan pengganggu yang tumbuh di waktu dan tempat 

yang tidak diinginkan manusia, khususnya di area pertanian. Gulma tumbuh di 

budidaya tanaman tebu. Gulma pada tanaman tebu terdapat beberapa spesies, 

dapat digolongkan sesuai dengan karakteristiknya. Penggolongan gulma pada 

tanaman tebu berdasarkan botani, diantaranya yaitu: 

a. Rumput (Grasses)  

Rumput memiliki batang bulat, pipih atau berongga, daunnya sempit sama 

seperti teki namun berbeda dalam pengendaliannya. Berdasarkan bentuk masa 

pertumbuhan dibedakan menjadi rumput semusim dan rumput tahunan. Rumput 
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semusim tumbuh melimpah dan tidak terlalu menimbulkan masalah dibandingkan 

rumput tahunan (Sukman, Yernelis., & Yakup, 2002). Spesies gulma golongan 

rumput yang terdapat dalam budidaya tebu, yaitu: Echinochloa crusgalli 

(gagajahan), Echinochloa colona (tuton), Panicum repens L. (kakawatan), 

Erasgrotis unioloides (emprit-empritan) dan Imperata cylindrica (alang-alang) 

(Puspitasari, Sebayang, & Guritno, 2013). 

b. Teki (Sedges) 

Teki memiliki batang berbentuk segitiga, tidak berongga, daun berasal dari 

nodia dengan daun penumpu berjumlah tiga yang berbentuk seperti pita dan 

mengkilap. Gulma teki memiliki sistem perakaran yang luas serta kemampuan 

pembentukan umbi yang cepat bersifat dorman pada lingkungan tertentu 

(Sukman, Yernelis., & Yakup, 2002). Spesies gulma golongan tebu yang terdapat 

pada tanaman tebu, yaitu: Fimbristylis miliaceai (tumbaran), Cyperus iria 

(jekeng), Cyperus rotundus (teki), Eleusine indica (rumput belulang), dan 

Kyllinga monochepala (udel-udelan) (Saitama, Widaryanto, & Wicaksono, 2016). 

c. Gulma Daun Lebar (Broad leaved weeds) 

Gulma daun lebar terbentuk dari meristem apikal dan sensitif terhadap 

khemikelia. Gulma tersebut memiliki tunas-tunas pada nudus yang sensitif 

terhadap herbisida. Gulma daun lebar yang terdapat pada tanaman tebu, yaitu: 

Eclipta prostata (orang aring), Euphorbia heterophylla L. (kate mas), Centella 

asiatica (pegagan), Digitaria ciliaris (rumput kebo). Ipomea sp (kangkungan), 

Phylanthus urinaria (meniran), Portulaca oleraceae (krokot), Ageratum 

conyzoides (bandotan), dan Amaranthus spinosus (bayam duri) (Sukman, 



18 

 

 

 

Yernelis., & Yakup, 2002). Gulma berdaun lebar tumbuh dengan habitus yang 

besar sehingga memungkinkan terjadi kompetisi dengan tanaman lain dalam 

mendapatkan cahaya matahari (Radjit, 2007). 

2.2.3 Kompetisi Gulma dengan Tananam Tebu 

Interaksi merupakan hubungan yang terjadi antar makhluk hidup, yang 

terdiri dari dua macam yaitu intraspesifik dan interspesifik. Hubungan yang 

terjadi antar spesies yang sama disebut intraspesifik sedangkan hubungan yang 

terjadi pada makhluk hidup yang berbeda spesies dinamakan interspesifik. 

Interaksi di kelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu: 

1. Netralisme merupakan hubungan antar makhluk hidup yang tidak 

memberikan keuntungan maupun kerugian masing-masing. 

2. Mutualisme merupakan hubungan antar makhluk hidup yang saling 

menguntungkan dan ketika kedua jenis makhluk hidup tersebut terpisah maka 

keduanya akan hidup tidak layak. 

3. Parasitisme merupakan hubungan yang menguntungkan salah satu jenis 

makhluk hidup dan merugikan jenis lainnya. 

4. Predatorisme merupakan hubungan yang saling mendominasi antar makhluk 

hidup seperti jenis individu yang memangsa individu lain. 

5. Kooperasi merupakan hubungan saling membantu antar makhluk hidup. 

6. Kompetisi merupakan hubungan terjadi ketika persediaan sumber tidak 

mencukupi kebutuhan makhluk hidup di suatu tempat. 

7. Komensalisme merupakan hubungan yang menguntungkan salah satu 

makhluk hidup sedangkan yang lainnya tidak dirugikan. 
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8. Antagonis merupakan hubungan permusuhan antar makhluk hidup 

(Elfidasari, 2007). 

Kompetisi merupakan sutu interaksi antar individu atau lebih yang memiliki 

kebutuhan yang sama namun persediaan sumber yang tidak mencukupi semua 

individu. Kompetis terjadi pada spesies yang sama hingga spesies yang berbeda. 

Komponen yang diperebutkan setiap tanaman meliputi hara mineral, tanah, 

cahaya, air, dan ruang tumbuh. Kemampuan bersaing suatu spesies mempengaruhi 

tingkat bertahan hidup pada lingkungan yang berbeda (Ardhana, 2012). Kompetisi 

yang terjadi antara gulma dengan tanaman tebu merupakan interaksi interspesifik 

karena terjadi pada spesies yang berbeda. Gulma yang tumbuh bersamaan dengan 

tanaman tebu sehingga terjadilah kompetisi terhadap faktor-faktor pertumbuhan 

(Sagala, Mualim, & Darmadi, 2016). 

Gulma merugikan tanaman budidaya karena terjadi kompetisi diantara 

keduanya dalamahal unsur hara, air, cahaya, CO2, dan ruang tumbuh. Cahaya 

merupakan faktor tumbuh yang penting dalam melakukan fotosintesis dalam 

proses pertumbuhan. Tingkat kompetisi yang terjadi tergantung dari faktor 

varietas, kondisi tanah, curah hujan, kerapatan gulma, lama tanaman dan gulma. 

Adanya senyawa alelopati yang dikeluarkan gulma menyebabkan pertumbuhan 

tanaman budidaya menjadi terhambat (Saitama, Widaryanto, & Wicaksono, 

2016).  

Kehadiran gulma di areap ertanian menyebabkan kompetisi dalam 

memperebutkan unsur hara N. Kebutuhan akan unsur hara N menyebabkan 

keduanya melakukan kompetisi, namun gulma menyerap air dan unsur hara lebih 
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cepat dibandingkan tanaman budidaya (Dwinata, Widaryanto, & Sudiarso, 2014). 

Unsur hara N merupakan unsur yang terkandung dalam klorofil. Unsur hara N 

berguna dalam merangsang pembentukan hijau daun yang berpengaruh terhadap 

fotosintesis. Peningkatan jumlah daun berhubungan dengan perkembangan sel 

yang diiringi meningkatnya umur tanaman. Semakin banyak daun berpengaruh 

terhadap tingkat produksi karbohidrat yang digunakan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman (Edi, 2014). Sifat dan kerapatan gulma berpengaruh 

penting terhadap kompetisi ini. Sifat gulma yang tumbuh dengan cepat dan 

kerapatan gulma yang semakin tinggi menyebabkan tingginya penekanan terhadap 

pertumbuhan tanaman budidaya (Erliyana, Sembodo, & Utomo, 2015). 

Gulma yang berada pada budidaya tebu hingga tebu berumur 11 bulan 

menyebabkan penurunan jumlah batang sebesar 26,94% dan 19,62% ketika umur 

3 dan 6 bulan. Pengaruh lainnya yaitu penurunan produksi tebu dan rendemen 

sebesar 15,31% dan 21,8%. Pada umur 2-3 bulan tebu diharuskan terbebas dari 

gulma karena pada saat itu merupakan fase pembentukan tunas dan fase 

peranakan. Gulma tumbuh dengan lebat pada umur 4-6 minggu dan semakin pesat 

disaat umur 8-9 minggu. Kompetisi gulma dengan tanaman tebu mampu 

menurunkan produksi tebu sekitar 6,6 – 11,7% pada jenis tanah yang beragam 

(Puspitasari, Sebayang, & Guritno, 2013). 

Berdasarkan penelitian Puspitasari, Sebayang, & Guritno (2013), pada 

budidaya tebu di Desa Sempal Wadak, Bululawang pada jenis tanah ultisol 

ditemukan beberapa jenis gulma antara lain: 11 golongan gulma berdaun lebar, 2 

gulma berdaun sempit, dan 3 gulma teki-tekian. Gulma berdaun lebar, antara lain 
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yaitu: Ageratum conyzoides (bandotan), Commelina nudifora (jleboran), Cleome 

rutidosperma maman ungu), Commelina elegans, Amaranthus spinosus (bayam 

duri), Portulaca oleraceae (krokot), dan Phylanthus urinaria (meniran). Gulma 

berdaun sempit terdiri dari Erasgrotis  unioloides (emprit-empritan). Gulma teki-

tekian terdiri atas Cyperus rotundus (teki), Eleusine indica (belulang), dan 

Kyllinga monochepala (udel-udelan).    

Berdasarkan penelitian Saitama, Widaryanto, & Wicaksono (2016), pada 

tanaman tebu keprasan lahan kering di dataran rendah dan tinggi ditemukan 

vegetasi gulma, antara lain yaitu: Borreria alata (goletrak), Clidemia hirta 

(harendong bulu), Chromolaena odorata (kirinyuh), Centella asiatica (pegagan), 

Cyperus rotundus (teki), Cynodon dactylon (grinting), Cyanthillium cinereum (liar 

ungu), Desmodium intortum (desmodium daun hijau), Euphorbia heterophylla L. 

(kate mas), Digitaria ciliaris (rumput kebo), Eleusine indica (belulang), 

Euphorbia hirta (patikan kebo), Leucaena laucocephala (lamtoro), Hedyotis 

corymbosa (rumput mutiara), Ludwiga octovalvisi (gagabusan), Imperata 

cylindrica (alang-alang), Tridax procumbens (ketumpang), Ipomea triloba (ubi 

jalar liar), Panicum repens L. (kakawatan), Pennisetum purpureum (rumput 

gajah), Mimosa pudica (putri malu), Phylanthus niruri (meniran), Erigeon 

sumatrensis (jalantir), Physalis minima L. (ciplukan), Oxalis barrelieri (goletrak 

beuti), Acalypha indica (kucing-kucingan), Spigelia anthelmia (rumput kenop), 

dan Syendrella nodiflora (jotang kuda).   
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Menurut Khan, Khatri, & Aslam (2002), gulma yang terdapat pada tanaman 

tebu menyebabkan penurunan bobot tebu sekitar 20-25% sedangkan jika terdapat 

pada masa periode kritis tanaman tebu akan menyebabkan kerugian yang sangat 

besar. Kompetisi gulma pada saat 3, 6, dan 9 minggu setelah tanaman mampu 

menurunkan bobot tebu sekitar 77,6%, 50,6%, dan 41,7% (Pariyanto, Sembodo, 

& Sugiatno, 2015). 

2.2.4 Pengendalian gulma 

Pengendalian gulma merupakan proses menekan gulma sehingga 

mengurangi kerugian produksi tanaman. Pengendalian gulma dilakukan dengan 

menekan pertumbuhan dan mengurangi populasi gulma tanpa memberantas 

seluruh gulma hingga mati. Menekan pertumbuhan gulma dilakukan hingga 

populasi yang tersisa tidak merugikan secara ekonomi atau keuntungan yang 

diperoleh dari penekanan gulma tidak mengeluarkan biaya yang besar (Sukman, 

Yernelis., & Yakup, 2002). Prinsip pengendalian gulma merupakan meningkatkan 

daya saing tanaman budidaya  dengan melemahkan gulma. Tanaman pokok harus 

bertahan agar gulma tidak mampu berkembang biak secara berdampingan maupun 

bersamaan dengan tanaman. Awal penyiapan lahan merupakan indikasi antara 

meningkatkan daya saing tanaman atau meningkatkan perkembangan gulma 

(Sukman, Yernelis., & Yakup, 2002). 

Sebelum melaksanakan pengendalian gulma, harus mengetahui siklus hidup 

dari gulma itu sendiri, apakah bersiklus hidup annual, biennial, atau perennial, 

bagaimana penyebarannya, bagaimana berkembangbiaknya, bagaimana cara 

beradaptasi dan tersebar dimana, reaksi terhadap lingkungan, dan bagaimana 
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respon gulma terhadap zat kimia seperti herbisida (Sukman, Yernelis., & Yakup, 

2002). Menurut Sukman, Yernelis., & Yakup (2002), metode yang digunakan 

dalam mengendalikan gulma antara lain, yaitu: 

a. Pengedalian dengan upaya preventif 

Preventif merupakan pencegahan, dengan melakukan beberapa tindakan 

pencegahan untuk mengurangi pertumbuhan gulma. Pada suatu budidaya, gulma 

maupun biji serta bentuk vegetatifnya dicegah agar tidak masuk ke area pertanian 

(Sukman, Yernelis., & Yakup, 2002).  

b. Pengedalian secara mekanis 

Pengendalian mekanis merupakan pengendalian dengan merusak bagian 

dari gulma, seperti memotong, membakar, mencabut sehingga menghambat 

pertumbuhan gulma.  

c. Pengedalian secara kultur teknis 

Pengendalian secara kultur teknis merupakan salah satu pengendalian gulma 

dengan menggunakan praktek budidaya. Penanaman jenis tanaman yang cocok 

merupakan tindakan dalam mengatasi gulma. Salah satu cara yang efektif dengan 

penanaman rapat agar tajuk tanaman menutup ruang kosong. Pengaturan waktu 

tanam dan penggunaan tanaman yang mampu berkompetisi merupakan solusi lain 

dalam mengendalikan gulma. Pemanfaatan tanaman saing yang memiliki 

karakteristik cepat tumbuh dan berkanopi lebat sehingga memberikan naungan 

pada tumbuhan dibawahnya, terbukti berhasil mengendalikan gulma di 

perkebunan (Sukman, Yernelis., & Yakup, 2002). 
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Tanaman penutup tanah baiasa disebut tanaman pesaing. Tanaman kacang-

kacangan (leguminosae) merupakan tanaman jenis ini. Karakteristik tanaman 

legum yaitu tumbuh dengan cepat sehingga menutup tanah, hal tersebut mampu 

mencegah pertumbuhan gulma. Spesies yang termasuk dalam leguminosa, seperti: 

Calopogonium mucunooides (kacang asu), Centrocema pubescens (centro), dan 

Pueraria javanica (kacang ruji) mampu berkembang biak cepat dalam waktu 1-3 

tahun setelah tanam namun akan jarang ketika adanya  naungan dari tanaman 

pokok. Pada perkebunan, tanaman penutup tanah mampu menghambat spesies 

Imperata cylindrica (alang-alang) dan Sorghum halepense (cantel). Penggunaan 

tanaman penutup tanah mampu mengendalikan gulma berbahaya yaitu golongan 

rumput. Tanaman ini biasa digunakan pada perkebunan kelapa sawit, kelapa, 

karet, dan coklat (Sukman, Yernelis., & Yakup, 2002). 

Tanaman penutup tanah dapat digunakan untuk mencegah erosi pada lereng 

yang curam. Penggunaan tanaman ini untuk pengelolaan hara, hubungan air, dan 

pengelolaan gulma. Beberapa spesies legum mempengaruhi suhu permukaan 

tanah serta penguapan dalam akar sehingga memperbaiki nutrisi dan pengolahan 

air. Biomassa akumulasi dari tanaman legum akan membentuk mulsa sehingga 

meningkatkan air tanah dan peyimpanannya karena meningkatnya pertumbuhan 

akar dan distribusi tanaman. Tanaman legum mempengaruhi sifat fisik tanah, 

kimia, dan biolgi karena berkurangnya pemadatan tanah, memperbaiki nutisi dan 

struktur tanah (Mulinge, Saha, Mounde, & Wasilwa, 2017). 
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d. Pengedalian secara hayati 

Pengendalian hayati menggunakan musuh alami seperti hama, penyakit, dan 

ternak ikan dalam menekan pertumbuhan gulma. Pengendalian hayati 

merupakan usaha yang sulit dipraktekkan karena pelepasan agen hayati 

memerlukan ketelitian yangntinggi dan memerlukan beberapa test dalam 

waktu yang panjang (Sukman, Yernelis., & Yakup, 2002). 

e. Pengedalian secara kimiawi 

Pengendalian dengan bahan kimia sering digunakan para petani dalam 

mengatasi gulma. Senyawa kimia yang digunakan dalam pengendalian 

disebut herbisida. Herbisida merupakan senyawa kimia yang berguna untuk 

menghambat pertumbuhan gulma (Sukman, Yernelis., & Yakup, 2002). 

2.2.4.1 Parameter Pengendalian gulma 

Parameter pengendalian gulma terdapat beberapa macam, antara lain yaitu: 

1. Jumlah gulma 

Jumlah gulma yaitu menghitung jumlah yang tumbuh dari masing-masing 

jenis gulma yang berada di suatu area. Jumlah gulma menunjukkan 

banyaknya populasi gulma setiap spesies yang berada dalam budidaya tebu 

setelah diberi perlakuan (Yuniarti, 2016). 

2. Analisis kerapatan gulma 

Kerapatan gulma bertujuan untuk mengetahui besarnya populasi spesies 

yang berada dalam suatu habitat tertentu. Umumnya kerapatan gulma 

dinyatakan dalam jumlah individu atau biomassa populasi di suatu area 

(Chairrunnisa, Suleman, & Pitopang, 2018). Kerapatan suatu spesies dapat 
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menggambarkan luas penutup vegetasi pada kondisi lingkungan yang 

menentukan keberadaan suatu spesies. Nilai kerapatan suatu spesies 

berhubungan dengan jumlah individu spesies pada satuan luas tertentu 

(Sukman, Yernelis., & Yakup, 2002). 

3. Berat basah gulma 

Berat basah bertujuan untuk mengetahui kemampuan pertumbuhan suatu 

tumbuhan. Pertumbuhan dapat diukur melalui biomassa tumbuhan, indikator 

yang biasa dipakai untuk mengetahui biomassa tumbuhan yaitu berat basah 

dan berat kering. Nilai berat basah bervariasi tergantung kadar air di dalam 

tanaman (Kusumaningrum, Hastuti, & Haryanti, 2007). 

4. Berat kering gulma 

Berat kering merupakan salah satu indikator pertumbuhan karena 

menggambarkan senyawa organik yang terakumulasi dari senyawa 

anorganik yang disintesis tumbuhan. Berat kering juga salah satu parameter 

untuk mengetahui biomassa tumbuhan (Kusumaningrum, Hastuti, & 

Haryanti, 2007). 

2.3 Tanaman Kacang Pintoi (Arachis pintoi) 

2.3.1 Deskripsi Tanaman Kacang Pintoi (Arachis pintoi) 

Arachis pintoi (kacang pintoi), sering disebut kacang pinto ataupun kacang 

hias. Kacang pintoi merupakan jenis kacang-kacangan yang tumbuh menjalar di 

permukaan tanah. Pada tahun 1954, G.C.P pinto pertama kali mengoleksi kacang 

pintoi dari lembah Jequitinhonha, San Fransisco. Di Indonesia kacang pintoi 

dikenal sebagai kacang hias. Kacang pintoi tumbuh baik di daerah tropis dan tidak 
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terlalu sulit dalam perawatannya. Tanaman ini dapat tumbuh di berbagai kondisi 

dan paling baik di dalam naungan (Balittanah, 2014). 

  Tanaman kacang pintoi diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida  

Ordo  : Fabales 

Famili  : Fabaceae 

Genus  : Arachis 

Spesies : Arachis pintoi (Krapovickas, 1994). 

 Arachis pintoi merupakan jenis tanaman herba yang tumbuh rendah dan 

menjalar diatas permukaan tanah. Batangnya menjalar serta akarnya akan tumbuh 

dari bagian buku batang. Tanaman ini mempunyai dua pasang daun disetiap 

tangkai, daun berbentuk oval dengan panjang 1,5 cm dan lebar 3 cm. Kacang 

pintoi berbunga secara terus menerus dengan 40-65 bunga setiap harinya (pada 

gambar 2) (Balittanah, 2014). 

 

Gambar 2.2 Tanaman Arachis pintoi  

(sumber: Balittanah, 2014). 
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 Kacang pintoi tumbuh pada daerah tropika dan sub tropika dengan curah 

hujan tahunan sekitar >1000 mm. Tanaman jenis ini tahan terhadap kekeringan 

selama 3-4 bulan namun akan banyak menggugurkan daunnya. Tanaman kacang 

pintoi mampu beradaptasi pada PH yang masam dan tingkat kesuburan yang 

rendah, serta tahan terhadap kejenuhan alumunium tinggi (>70%) (Balittanah, 

2014). 

 Perbanyakan kacang pintoi menggunakan tiga cara, yaitu biji, stek, dan 

stolon. Dibutuhkan waktu 2-5 bulan agar menutupi seluruh permukaan tanah, 

tergantung kondisi lingkungan dan jarak tanam. Penggunaan biji memerlukan 

biaya yang mahal, dibutuhkan 30-50 kg biji per/ha. Biji kacang pintoi akan mulai 

berkecambah pada 10-14 hari setelah tanam. Penggunaan stek ditanam dengan 

jarak 25-40 cm untuk mendapatkan penutupan tanah yang seragam. Cara stek 

akan tumbuh setelah 2-4 minggu setelah tanam. Penggunaan stolon atau tanaman 

muda (bibit) harus sesegera mungkin ditanam sedalam 2,5 cm dengan jarak tanam 

25-30 cm (Balittanah, 2014).  

 Menurut Balittanah (2014), kacang pintoi memiliki beberapa manfaat, yaitu: 

a) Pengontrol Erosi: kacang pintoi bermanfaat dalam mencegah erosi tanah, 

karena susunan batang dan perakarannya mampu melindungi rusaknya tanah 

akibat curah hujan yang tinggi, b) Rehabilitasi Lahan: kacang pintoi 

meningkatkan kesuburan tanah dengan penambahan nitrogen melalui fiksasi. 

Penambahan nitrogen dari hasil fiksasi mencapai 65-85%, c) Pengendali gulma: 

penggunan kacang pintoi sebagai tanaman penutup tanah mampu mengendalikan 

gulma, d) Pengendali Nematoda: kacang pintoi mampu menekan perkembangan 
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infeksi nemotoda Meloidogyne arabicide  pada tanaman tomat, e) Pakan Ternak, 

Kacang pintoi dapat dibuat merupakan ternak seperti: sapi, ayam, kambing, kuda, 

dan biri-biri (Balittanah, 2014).  

2.3.2 Kacang Pintoi (Arachis pintoi) sebagai Pengendali Gulma 

 Kacang pintoi merupakan tanaman kacang-kacangan yang menjalar di 

permukaan tanah. Tanaman ini tidak memilin atau merambat pada tanaman utama 

dan tahan terhadap naungan (Pujiyanto, Sudarsono, & Rachim, 2003). Kacang 

pintoi merupakan tanaman penutup tanah dengan pola penyebaran yang 

horizontal, menghasilkan biomasaa yang tinggi sekitar 12-19 ton/ha per tahun 

bahan segar dan 3-6 ton/ha per tahun bobot kering. Tanaman ini menghasilkan 

seresah dan bahan organik dari pelapukan daunnya yang bisa digunakan sebagai 

pupuk hijau (Kartasaputra, 2000). 

 Kacang pintoi termasuk salah satu tanaman penutup tanah yang mampu 

hidup dibawah naungan, memilki karakteristik pertumbuhannya yang cepat 

sehingga mampu menekan pertumbuhan gulma (Silmi & Chozin, 2014). 

Mekanisme  kacang pintoi dalam mengendalikan gulma dengan adanya keduanya. 

Kompetisi ini dipelukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan 

memperebutkan cahaya matahari, ruang tumbuh, air, dan unsur hara. 

 Karakteristik kacang pintoi yaitu tumbuh dengan cepat sehingga 

mempengaruhi kompetisi dalam memperebutkan cahaya dan ruang tumbuh. 

Tanaman yang daunnya menutupi tanaman lain akan memperoleh keuntungan 

dalam mendapatkan cahaya. Kacang pintoi yang terlebih dulu ditanam sebelum 

gulma tumbuh akan memperoleh cahaya lebih dan tumbuh lebih tinggi. Tanaman 



30 

 

 

 

yang menutup dedaunan lebih awal dan intensitasnya lebih rapat akan 

mendapatkan cahaya yang lebih optimal yang digunakan untuk fotosintesis. 

Kepadatan tanaman mempengaruhi ruang tumbuh, selain itu merupakan faktor 

yang mempengaruhi kompetisi dalam memperebutkan cahaya. Kacang pintoi 

memiliki kepadatan yang tinggi dalam pertumbuhannya, sehingga membentuk 

naungan yang menghalangi gulma memperoleh cahaya. Terbatasnya perolehan 

cahaya akan berdampak pada pertumbuhan gulma (Fatchullah, 2017). 

 Berdasarkan penelitan oleh Silmi & Chozin (2014),  kacang pintoi efektif 

dalam menekan pertumbuhan gulma rumput R. Cochicinensis, gulma penting 

yang mendominasi area pertanaman. Penelitian lain oleh Febrianto & M.A. 

(2014), terdapat gulma yang mendominasi lahan sebelum dilakukan pengolahan 

yaitu R. exaltata, namun setelah ditanami kacang pintoi dengan penutupan 100%, 

gulma tersebut tidak teridentifikasi. Beberapa penelitian lain telah membuktikan 

potensi kacang pintoi sebagai pengendali gulma seperti dalam penelitian 

Sumiahadi & Chozin (2007), menunjukkan bahwa kacang pintoi mampu 

memperkecil kompetisi antara tanaman dengan gulma, meningkatkan 

pertumbuhan kentang, dan menekan serangan hama dan penyakit. Penelitian lain 

oleh Sumiahadi & Chozin (2007), menunjukkan bahwa kacang pintoi mampu 

menekan pertumbuhan gulma pada tanaman kopi. 

 Kacang pintoi tidak melakukan kompetisi yang besar dengan tanaman 

budidaya. Tanaman ini merupakan tanaman C3, dalam mencapai laju fotosintesis 

yang maksimum membutuhkan cahaya yang tidak tinggi sehingga kompetisi 

dalam hal cahaya tidak terlalu besar (Kartika & Susila, 2009). Keuntungan lain 
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penggunaan kacang pintoi yaitu tanaman jenis ini tidak tumbuh memilin tanaman 

budidaya sehingga tidak mengganggu pertumbuhan tanaman budidaya tersebut. 

Kompetisi dalam hal nutrisi juga tidak perlu dikhawatirkan, karena kacang pintoi 

mengikat nitrogen udara dengan bantuan bakteri Rhizobium yang bersimbiosis 

dengan akarnya sehingga kompetisi dalam penyerapan nitrogen tanah tidak terlalu 

besar. Nitrogen udara yang telah diikat akan dilepaskan kembali ke tanah dalam 

bentuk yang dibutuhkan tanaman (Baon & Pudjiono, 2006). 

Berdasarkan penelitian Yuniarti (2016), “Mengenai Potensi Arachis pintoi 

Karp. & Greg. Sebagai biomulsa pada pertanaman kelapa sawit”, biomulsa 

Arachis pintoi  memiliki total C-organik sebesar 0,60 ton ha-1 lebih tinggi 

daripada biomulsa lain. Berdasarkan laju asimilasi Arachis pintoi mampu 

menghasilkan berat kering mencapai 506,18 g m2 pertahun sehingga tanaman ini 

berpotensi menambah nilai C-organik sebesar 1,77 ton ha-1 pertahun. Menurut 

Munawir & Chozin (2015), Tanah yang mengandung residu Arachis pintoi  

memiliki status hara lebih baik dibandingkan biomulsa lain. Hal ini disebabkan 

sifat dari residu Arachis pintoi yang lebih lunak dibandingkan yang lain sehingga 

proses dekomposisi menjadi lebih cepat, menambah bahan organik ke dalam 

tanah lebih besar, dan menambah nutrien dalam tanah.  

 Berdasarkan penelitian Chozin, Kartika, & Baharudin (2014), mengenai 

penggunaan Arachis pintoi sebagai biomulsa pada tanaman tomat menunjukkan 

bahwa pertumbuhan tomat yang ditanami Arachis pintoi meningkatkan hasil 

pertanian. Tanaman ini meningkatkan unsur hara N karena dapat mengikat N 

bebas dan memberikan kondisi tanah yang lembab sehingga mempengaruhi 
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pertumbuhan tanaman tomat. Berdasarkan penelitian Baon & Pudjiono (2006), 

mengenai sifat kompetisi Arachis pintoi terhadap pertumbuhan tanaman kakao 

menunjukkan bahwa tanaman ini tidak mengeluarkan senyawa alelopati. Eksudat 

yang dihasilkan dari Arachis pintoi tidak menghambat pertumbuhan bibit kakao 

muda. Kompetisi antara Arachis pintoi dengan tanaman budidaya dalam hal unsur 

hara memang ada namun tanaman ini tidak menimbulkan kerugian yang besar 

dikarenakan tidak mengeluarkan senyawa alelopati. Senyawa alellopati dapat 

mempengaruhi aktivitas fotosintesis, aktivitas enzim, sintesis protein, dan 

respirasiisuatu tanaman. 

2.3.3 Jarak Tanam Kacang Pintoi (Arachis pintoi) 

Jarak tanam merupakan pengaturan ruang tumbuh antar tanaman meliputi 

jarak antar baris dan deret (Hidayat, 2008). Jarak tanam yang semakin rapat maka 

semakin banyak populasinya. Tanaman budidaya yang berjarak tanam sangat 

rapat, mengakibatkan besarnya kompetisi antar tanaman. Sebaliknya ketika jarak 

tanam semakin lebar, maka populasinya semakin sedikit, tidak efisien dalam 

memanfaatkan lahan, dan memacu pertumbuhan gulma lebih besar (BPPSDMP, 

2005). Berbeda pada kondisi penanaman Arachis pintoi, semakin rapat jarak 

tanam akan memberi keuntungan yang besar dalam penyebarannya. Jarak tanam 

yang rapat memberikan jumlah tajuk yang lebih banyak sehingga penyerapan 

cahaya semakin besar (Sumarni, Sumiati, & Rosliani, 2009). 

 Penelitian Febrianto & M.A. (2014), tentang “pengaruh jarak tanam dan 

stek terhadap kecepatan penutupan Arachis pintoi krap. dan greg sebagai 

biomulsa pada pertanaman tomat”, menunjukkan bahwa penggunaan jarak tanam 
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sebesar 20 cm x 5 cm memiliki persentase penutupan tanah sekitar 99,16% (90 

hst). Jarak tanam yang rapat memberikan naungan yang lebih banyak. 

Terbatasnya ruang tumbuh akan mempengaruhi gulma dalam memperoleh cahaya. 

Daun-daun Arachis pintoi akan membentuk naungan bagi gulma. Adanya 

naungan yang menutupi gulma menyebabkan penerimaan cahaya bagi gulma 

semakin berkurang sehingga laju pertumbuhannya semakin berkurang. Penelitian 

lain oleh Yi-bin, Long-fei, Zhong-deng, En, & Zhao-yang (2004), tentang 

“utilization of Arachis pintoi in red soil religion and its effeciency on water soil 

conservation in China”, menyebutkan bahwa penggunaan jarak tanam sebesar 10 

cm x 10 cm memiliki persentase penutupan tanah sebesar 78% (30 hst). 

2.4 Hasil Penelitian sebagai Kajian Sumber Belajar Biologi 

 Sumber belajar merupakan segala sesuatu baik benda maupun orang yang 

menunjang kegiatan belajar, yang digunakan oleh tenaga pengajar. Menurut 

Abdullah (2012), sumber belajar adalah segala bentuk sumber termasuk pesan, 

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

kegiatan belajar serta meningkatkan kegiatan belajar. Menurut Supriadi (2015), 

sumber belajar dari sisi pembuatannya merupakan bahan atau situasi yang dibuat 

untuk peserta didik baik secara individu atau kelompok dalam kegiatan belajar. 

Jadi sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh 

peserta didik atau tenaga pengajar untuk menunjang kegiatan belajar, yang 

bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kelangsungan pembelajaran.  

 Biologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang makhluk hidup dan 

lingkungannya. Pembelajaran biologi memerlukan sumber belajar untuk 



34 

 

 

 

menunjang kegiatan belajar. Sumber belajar biologi merupakan segala sesuatu 

yang menunjang kegiatan belajar dengan cara mengatasi permasalahan biologi 

(Suhardi, 2010). Menurut (Nurmiyati, 2009), sumber belajar berbentuk bahan 

yang mengandung pesan dengan disampaikan melalui perangkat keras, perangkat 

lunak maupun orang, misalnya hasil penelitian yang dikemas sesuai dengan 

materi yang akan diajarkan. Salah satunya penelitian mengenai pengaruh jarak 

tanam kacang pintoi (Arachis pintoi) dalam mengendalikan gulma pada tanaman 

tebu, yang dijadikan sumber belajar biologi. Hasil penelitian ini berupa kompetisi 

antara tanaman Arachis pintoi dengan gulma dalam memperebutkan komponen 

pertumbuhan, sehingga Arachis pintoi dapat mengendalikan gulma pada tanaman 

tebu.  

 Berdasarkan (Eurika & Hapsari, 2017), syarat-syarat hasil penelitian 

dijadikan sumber belajar yaitu sebagai berikut: 

a. Kejelasan potensi: kejelasan potensi terdapat pada ketersedian objek dan 

permasalahan yang menghasilkan fakta-fakta maupun konsep dari hasil 

penelitian (Eurika & Hapsari, 2017).  

b. Kesesuaian dengan tujuan belajar: hasil penelitian yang akan digunakan 

sebagai sumber belajar harus melibatkan kemampuan kognitif, afektif 

maupun psikomotorik karena kegiatan ini meliputi kegiatan, seperti: 

aktivitas observasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, 

mengukur, menyatakan hasil, dan membuat kesimpulan. Pemanfaatan hasil 

penelitian sebagai sumber belajar dengan mengembangkan tujuan belajar 
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yaitu mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik 

(Firmansyah, Wonorahardjo, & Arief, 2016). 

c. Kejelasan sasaran: sasaran yang terdapat dalam penelitian seperti subjek dan 

objek penelitian (Eurika & Hapsari, 2017). Hasil penelitian harus memiliki 

sasaran pengamatan (objek) dan sasaran peruntukan (subjek). 

d. Kejelasan informasi yang diungkap: kejelasan informasi berupa fakta yang 

dapat dikembangkan menjadi konsep, prinsip, dan hukum (Firmansyah, 

Wonorahardjo, & Arief, 2016). 

e. Kejelasan pedoman eksplorasi: terdapat pada prosedur kerja, meliputi 

penentuan sampel, alat dan bahan, pelaksanaan penelitian, pengolahan data 

dan penarikan kesimpulan (Eurika & Hapsari, 2017). Sumber belajar yang 

akan digunakan perlu memperhatikan kemudahan dan prosedur penelitian 

(Firmansyah, Wonorahardjo, & Arief, 2016). 

f. Kejelasan perolehan yang diharapkan: kejelasan hasil yang didapatkan 

dalam penelitian digunakan sebagai sumber belajar (Eurika & Hapsari, 

2017). Kejelasan perolehan yang diharapkan, meliputi: a) Pengembangan 

konsep yang diperoleh dari hasil penelitian yang ditemukan, b) 

Pengembangan sikap rasa ingin tahu, teliti, jujur, tekun saat melakukan 

penelitian, c) Pengembangan keterampilan meliputi keterampilan 

pengamatan, ketepatan pengumpulan data, dan kemampuan menyimpulkan 

fakta yang ditemukan (Firmansyah, Wonorahardjo, & Arief, 2016). 
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2.5 Kerangka Konseptual 
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2.6 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis yang terdapat dalam penelitian, antara lain yaitu: 

1. Ada pengaruh jarak tanam kacang pintoi (Arachis pintoi) terhadap 

pengendalian gulma pada tanaman tebu.  

2. Jarak tanam kacang pintoi (Arachis pintoi) yang memiliki pengaruh terbaik 

terhadap pengendalian gulma pada tanaman tebu yaitu pada jarak tanam 10 

cm x 10 cm. 

3. Kerapatan gulma golongan teki yang tertinggi pada pengaruh jarak tanam 

kacang pintoi (Arachis pintoi) terhadap pengendalian gulma pada tanaman 

tebu . 

  

 

 


