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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tanaman semangka, kedelai, dan jagung merupakan salah satu komoditas 

hortikultura, pangan, dan tanaman pokok yang mempunyai nilai ekonomi cukup 

tinggi untuk dikembangkan. Dewasa ini upaya-upaya memperbaiki kondisi 

lingkungan hidup dan kesejahteraan manusia yang telah menjadi perhatian 

berbagai pihak baik secara nasional maupun secara internasional.  

Budidaya tanaman semangka, kedelai, dan jagung di Indonesia masih 

terbatas untuk memenuhi pasaran dalam negeri. Padahal terbuka peluang yang 

sangat luas bahwa semangka, kedelai, dan jagung dapat diekspor ke luar negeri, 

sebab kondisi alam Indonesia sesungguhnya lebih menguntungkan dari pada 

kondisi alam negara produsen lain yang ada di pasaran Internasional. Seperti 

permintaan pasar dunia akan semangka mencapai 1.506.000 ton. Sampai saat ini 

Indonesia mendapat peluang ekspor semangka cukup besar yaitu 1.144 ton per 

tahun. Untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat, sedangkan produksi 

masih rendah, maka jalan keluar yang dapat di lakukan adalah meningkatkan 

produksinya (Sunaryono,1990). 

Rendahnya hasil produksi semangka, kedelai, dan jagung salah satunya 

disebabkan oleh gulma, hal ini dapat merugikan para petani yang ada. Gulma 

dapat menimbulkan kerugian karena berkompetisi dengan tanaman pokok dalam 

menyerap unsur hara dan air dari dalam tanah, penerimaan cahaya matahari yang 

digunakan untuk proses fotosintesis, menurunkan kualitas produksi pertanian, 

sebagai perantara atau sumber penyebaran hama dan penyakit, menganggu
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kesehatan manusia, dan menimbulkan kerugian dalam produksi baik kualitas dan 

kuantitas. Menurut Sastroutomo (1990) gulma merupakan tumbuhan yang sering 

kali tumbuh pada tempat yang tidak dikehendaki karena dapat menimbulkan 

gangguan pada tanaman di sekitar tempat tumbuh, sehingga dapat merugikan 

dalam tahapan budidaya. Karena alasan tersebut diatas maka salah satu cara 

penting untuk meningkatkan hasil panen adalah pengendalian gulma. 

Gulma memerlukan persyaratan tumbuh, antara lain ruang tumbuh, 

cahaya, air, nutrisi, CO2 dan bahan lain. Gulma dan tanaman budidaya yang 

tumbuh berdekatan akan saling bersaingan, salah satunya dengan cara 

mengeluarkan senyawa kimia (alelopat) dan peristiwanya disebut alelopati 

(Moenandir, 1990). Fenomena alelopati merupakan salah satu bentuk interaksi 

tumbuhan satu dengan yang lain melalui senyawa kimia. Menurut Oyum 

(2006) alelopati merupakan suatu peristiwa dimana suatu individu tumbuhan 

menghasilkan senyawa kimia yang dapat menghambat jenis tumbuhan lain 

yang bersaing dengan tumbuhan tersebut. Zat alelopat dapat berupa gas atau 

cairan  yang dikeluarkan melalui akar, batang maupun daun. 

Beberapa gulma yang telah terbukti bersifat alelopati adalah teki, alang-

alang, babadotan, krokot, dan bayam duri,  gulma-gulma tersebut  diketahui 

sangat kompetitif dengan tanaman dan menyebabkan penurunan produksi 

tumbuhan lain (Setyowati, 2001).  

Untuk mendapatkan senyawa alelopati yang terdapat pada beberapa gulma 

dilakukan metode khusus berupa pengekstrakan. Senyawa alelopati hasil dari 

ekstraksi  tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman lain atau tanaman 

budidaya (Rice, 1984). Senyawa alelopati atau alelokimia dikelompokkan dalam 
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beberapa klas kimia yang tergolong pada kelas asam-asam fenolik, alkaloid, 

terpenoid, flavonoid, asam lemak rantai panjang, lakton, dan senyawa-senyawa 

volatile lainnya (Xuan et al., 2016). 

Interaksi alelopati berbeda dengan kompetisi (misalnya air, mineral, 

cahaya, dan lain-lain) karena pengaruh alelopati tergantung pada bahan kimia 

alami yang ditambahkan bukan satu faktor yang berkurang dari lingkungan (Hibbs 

dan Shumaker, 1987). Fenomena biologis dari interaksi alelopati dimana satu 

organisme menghasilkan senyawa kimia yang mempengaruhi organisme lainnya 

pada proses-proses pertumbuhan, survival, perkembangan dan reproduksi. 

Interaksi alelopatik dapat menjadi salah satu dari sekian banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi distribusi dan kelimpahan dalam komunitas tumbuhan dan 

pentingnya dalam proses suksesi tumbuh-tumbuhan invasive (Zheng et al., 2015). 

Kandungan senyawa alelokimia dapat berbeda jumlahnya menurut dengan 

spesies lainnya dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti cahaya, ultraviolet, 

radiasi ionisasi, mineral, stress kekeringan, jamur, patogen, dan insekta (Qasem 

and Foy, 2001). 

Sifat toksik dari senyawa alelopati tergantung pada konsentrasi dan jenis 

tumbuhan Whittaker (1975). Pendapat tersebut didukung oleh Ratag (1997) yang 

menyatakan bahwa respon satu tanaman terhadap senyawa alelopati ditentukan 

oleh jenis senyawa, konsentrasi senyawa, dan jenis tanaman yang meresponnya. 

Meskipun alang-alang, babadotan, bayam duri, krokot, dan teki memiliki senyawa 

toksik yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman lainnya, namun sifat 

toksiknya terhadap perkecambahan benih pohon jagung, semangka dan kedelai 

perlu diuji. 
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Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kandungan alelopati yang 

terdapat pada beberapa jenis gulma yang menghambat pertumbuhan dari tiga jenis 

benih semangka, kedelai, dan jagung. 

1.2.Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini  yaitu: 

Apakah pemberian beberapa jenis ekstrak gulma berpengaruh terhadap 

perkecambahan benih semangka, kedelai dan jagung? 

1.3.Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah terjadi interaksi pertumbuhan 

perkecambahan benih semangka, kedelai, dan jagung. 

2. Untuk mengkaji respon yang diperoleh dari ekstrak beberapa jenis 

gulma yang dapat mempengaruhi perkecambahan benih semangka, 

kedelai, dan jagung. 

3. Untuk mengetahui perkecambahan tanaman budidaya, hortikultura, 

dan tanaman pokok terhadap pemberian beberapa jenis gulma. 

1.4. Hipotesis Penelitian 

1. Diduga adanya interaksi pada saat pemberian beberapa ekstrak jenis gulma 

terhadap benih semangka, kedelai, dan jagung. 

2. Diduga pemberian beberapa jenis ekstrak gulma yang berpengaruh 

terhadap perkecambahan benih semangka, kedelai dan jagung. 

3. Diduga terdapat perkecambahan tanaman budidaya terhadap pemberian 

beberapa jenis  gulma. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini yaitu: 

1. Memberikan informasi kepada petani tentang pengaruh ekstrak beberapa 

jenis gulma terhadap perkecambahan biji semangka, kedelai, dan jagung 

sehingga dapat dijadikan sebagai terhadap perkecambahan benih 

kedelai, semangka, dan jagung. 

2. Dapat memberikan suatu landasan empiris pada pengembangan penelitian 

selanjutnya. 

3. Sebagai sumber infromasi ilmiah, khususnya tentang pengaruh alelopati 

terhadap tanaman budidaya, sehingga dapat meminimalisir penggunaan 

pestisida kimiawi, sebagai bentuk dari aplikasi back to nature.
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