
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

DAYA KENDALI HERBISIDA METIL METSULFURON TERHADAP 

GULMA DAUN LEBAR PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT 

(Elaeis guineensis Jacq.) MENGHASILKAN (TM) 

 

Oleh 

 

Resti Kartini 

 

Kelapa sawit merupakan salah satu hasil perkebunan yang dapat mempercepat 

pertumbuhan perekonomian di Indonesia.  Dalam upaya peningkatan produksi 

tanaman kelapa sawit salah satu yang harus diperhatikan adalah pemeliharaan 

tanaman, khususnya pengendalian gulma.  Pengendalian gulma pada perkebunan 

kelapa sawit yang telah banyak dilakukan yaitu pengendalian secara kimiawi, 

salah satunya yaitu menggunakan herbisida berbahan aktif metil metsulfuron.  

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dosis herbisida metil metsulfuron yang 

efektif dalam mengendalikan  gulma daun lebar pada pertanaman kelapa sawit 

menghasilkan, mengetahui adanya perubahan komposisi jenis gulma daun lebar 

yang tumbuh setelah aplikasi herbisida metil metsulfuron, dan mengetahui tingkat 

fitotoksisitas herbisida metil metsulfuron terhadap tanaman kelapa sawit. 

 



Penelitian ini dilaksanakan di perkebunan kelapa sawit Desa Pancasila, 

Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan di Laboratorium Ilmu Gulma 

Fakultas Pertanian Universitas Lampung.  Perlakuan disusun dalam Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) dengan 8 perlakuan dan 4 ulangan.  Perlakuan herbisida 

terdiri dari herbisida metil metsulfuon dengan dosis 15, 20, 25, 30, 40, dan 50 

g/ha, penyiangan mekanis, dan kontrol.  Homogenitas ragam diuji dengan Uji 

Bartlet, additivitas data diuji dengan Uji Tukey dan perbedaan nilai tengah diuji 

dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5%.  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa : (1) herbisida metil metsulfuron pada semua taraf dosis 

yang diuji (15 – 50 g/ha) efektif menekan pertumbuhan gulma daun lebar total 

hingga 12 MSA termasuk gulma Ageratum conyzoides, namun tidak dapat 

mengendalikan gulma Mikania micrantha, (2) seluruh perlakuan herbisida metil 

metsulfuron (15 – 50 g/ha) menyebabkan terjadinya perbedaan komposisi gulma 

di perkebunan kelapa sawit dan mengakibatkan terjadinya pengurangan jumlah 

spesies gulma, (3) aplikasi herbisida metil metsulfuron pada gulma di piringan 

kelapa sawit tidak menyebabkan daun maupun akar tanaman kelapa sawit 

teracuni. 

 

Kata kunci : metil metsulfuron, gulma daun lebar, kelapa sawit menghasilkan 


