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I.  PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang dan Masalah 

Karet merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia sehari-

hari, hal ini terkait dengan mobilitas manusia dan barang yang memerlukan 

komponen yang terbuat dari karet seperti ban kendaraan, sepatu, pipa, kabel, 

karpet, rol, dan banyak lainnya.  Pengembangan perkebunan karet memberikan 

peranan penting bagi perekonomian nasional, yaitu sebagai sumber devisa, 

sumber bahan baku industri, sumber pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 

serta sebagai pengembangan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian di daerah 

(Deptan, 2012). 

 

Indonesia sebagai negara produsen karet terbesar kedua di dunia, dengan luas 

areal seluas 3,45 juta hektar, sekitar 85% pengusahaannya oleh perkebunan rakyat 

yang melibatkan 2 juta KK, sebagian besar belum menggunakan benih unggul dan 

kondisi tanaman sudah tua sehingga tingkat produktivitasnya rendah (Deptan, 

2012). 

 

 Jenis-jenis gulma penting pada perkebunan karet di antaranya yaitu jenis gulma 

golongan rumput (Imperata cylindrica, Paspalum conjugatum, Ottochloa nodosa, 

dan Polygala paniculata; golongan  daun lebar (Mikania cordata, Melastoma 
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malabatrichum,Clibadium surinamensis) dan golongan teki (Cyperus kyllingia, 

C.rotundus dan Scleria sumatrensis) (Tjitrosoedirdjo dkk., 1984).  

 

Salah satu aspek budidaya  tanaman perkebunan yang sangat penting adalah 

pengendalian terhadap gulma.  Gulma dapat menurunkan hasil dengan cara 

berkompetisi dengan tanaman pokok, disamping itu gulma dapat sebagai inang 

alternatif hama dan penyakit tanaman. Apabila gulma yang ada sebagai inang 

pengganti hama penyakit, maka penurunan hasilnya sangat merugikan 

perkebunan, oleh sebab itu perlu dikendalikan. Pengendalian gulma dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, menurut Sukman dan Yakup (1995), ada 

beberapa metode pengendalian gulma yaitu pengendalian dengan upaya preventif, 

mekanis/fisik, kultur teknik, hayati dan kimiawi. 

 

Menurut Moenandir (1993), herbisida adalah bahan kimia yang dapat 

menghentikan pertumbuhan gulma secara sementara atau seterusnya jika 

diberikan pada ukuran yang tepat.  Pengendalian gulma secara kimiawi dalam 

areal luas merupakan tindakan yang efektif dan efisien dan mempunyai 

keuntungan yang lebih ekonomis dan menghemat tenaga kerja dibandingkan 

dengan penyiangan secara manual.  Penyiangan secara manual sering tidak efektif 

dalam pengendalian gulma di areal luas karena gulma akan cepat tumbuh kembali 

setelah beberapa minggu. 

 

Pengendalian gulma secara kimia merupakan salah satu cara yang dianggap dapat 

dijadikan sebagai cara yang efektif dan efisien.  Salah satu herbisida yang 

digunakan untuk mengendalikan gulma di lahan perkebunan karet menghasilkan 

adalah herbisida berbahan aktif glifosat.  Glifosat merupakan herbisida yang 
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bersifat sistemik dan tidak selektif pascatumbuh.  Glifosat dapat berpengaruh pada 

pigmen hingga terjadi klorotik, pertumbuhan terhenti dan pertumbuhan dapat mati 

(Moenandir, 2010). 

 

Pengendalian gulma secara kimia terhadap gulma umum pada budidaya keret 

menghasilkan menggunakan isopropilamina (IPA) glifosat diharapkan mampu 

menekan pertumbuhan gulma.  Glifosat adalah herbisida yang mempunyai 

spektrus pengendalian luas bersifat nonselektif.  Menurut Sriyani (2008), glifosat 

sangat efektif mengendalikan gulma rumput dan daun lebar yang mempunyai 

perakaran dalam dan diaplikasikan sebagai herbisida pascatumbuh. 

 

Percobaan ini dilakukan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam 

pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana efektifitas herbisida glifosat dalam pengendalian gulma pada 

perkebunan karet menghasilkan? 

2. Apakah terjadi perubahan komposisi gulma setelah aplikasi herbisida glifosat 

pada perkebunan karet menghasilkan? 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian dirumuskan  

 

sebagai berikut : 

 

1. Untuk mengetahui efektifitas herbisida glifosat terhadap pengendalian gulma 

pada perkebunan karet menghasilkan. 

2. Untuk mengetahui perubahan komposisi gulma setelah aplikasi herbisida 

glifosat. 
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1.3  Landasan Teori 

 

Dalam rangka menyusun penjelasan teoritis terhadap pertanyaan yang telah 

dikemukakan, penulis menggunakan landasan teori sebagai berikut: 

Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di tempat yang tidak dikehendaki dan 

merugikan tanaman.  Gulma diidentifikasi sebagai tumbuh-tumbuhan yang 

tumbuh pada tempat yang tidak dikehendaki manusia.  Ia menimbulkan kerugian 

karena menurunkan hasil. 

  

Dampak negatif tumbuhnya gulma secara langsung di sekitar lingkungan tanaman 

budidaya menyebabkan penurunan produktivitas tanaman, namun disisi lain 

terdapat jenis gulma tertentu yang dapat menjaga keseimbangan dari organisme 

pengganggu lainnya.  Pengelolaan gulma pada saat sekarang ini dilakukan dengan 

cara pengendalian.  Tindakan pengendalian gulma pada saat sekarang ini telah 

berjalan mengikuti perkembangan teknologi.  Tindakan pengendalian tidak hanya 

mengandalkan tenaga manual, tetapi telah berkembang kearah pengendalian 

secara kimia.  Pengalaman menunjukkan bahwa diantara kedua cara pengendalian 

gulma tersebut masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan, oleh karena 

itu pengendalian gulma secara terpadu merupakan tindakan paling efisien dan 

perlu diusahakan. 

 

Menurut Sembodo (2008), gulma memiliki karakteristik tertentu sehingga sulit 

untuk dikendalikan.  Antara lain sebagai berikut: Gulma bersifat kompetitif atau 

berdaya saing tinggi. Salah satu penyebabnya adalah pertumbuhan gulma yang 

cepat dan kerapatan gulma yang banyak, Gulma bersifat persisten atau tahan lama 
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antara lain: (a) Produksi biji yang sangat banyak, (b) Biji tetap viable (tahan 

hidup) walaupun kondisi lingkungan buruk,  (c) Adanya dormansi biji 

Dormansi merupakan masa istirahat dari organ tumbuhan karena keadaan organ 

atau lingkungan yang tidak mendukung untuk pertumbuhan. Gulma menimbulkan 

kerugian bagi manusia kerena gulma dapat merusak, melukai, bahkan dapat 

mematikan tanaman.  Adapun kerugian yang dapat disebabkan oleh keberadaan 

gulma antara lain : (1) Menurunkan produksi akibat persaingan dalam 

memperoleh unsur hara, air, cahaya, dan ruang tumbuh, (2) Mengganggu 

pertumbuhan tanaman karena adanya zat allelopati yang dikeluarkan oleh gulma, 

(3) Merupakan inang bagi hama dan penyakit, (4) Meningkatkan biaya usaha tani 

(Jumin,1991). 

 

Gulma yang selalu ada di sekitar tanaman budidaya cenderung lebih unggul dalam 

hal persaingan memperoleh unsur hara, air, cahaya, dan ruang tumbuh.  Hal 

tersebut disebabkan oleh perakaran gulma yang tumbuh luas dan cepat.  Faktor-

faktor lain yang menentukan tingkat persaingan antara gulma dengan tanaman 

budidaya adalah jenis gulma, kerapatan gulma, penyebaran gulma, dan lamanya 

gulma tersebut mampu bersaing (Fyer dan Matsunaka, 1998).  Menurut Triharso 

(1994) ada beberapa cara pengendalian yaitu (1) cara preventif, (2) cara mekanik 

(3) cara kultul teknik (4) cara biologis (5) cara kimia (6) pengendalian secara 

terpadu. 
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1.4  Kerangka Pemikiran 

 

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan, berikut ini disusun kerangka 

pemikiran untuk memberikan penjelasan teoritis terhadap perumusan masalah. 

Indonesia merupakan negara dengan kebun karet terbesar di dunia mengungguli 

produsen utama lainnya yaitu Thailand dan Malaysia.  Meskipun demikian 

produksi karet Thailand per tahun lebih besar dibandingkan dengan hasil produksi 

karet  Indonesia, keadaan ini disebabkan karena rendahnya produktivitas.  Dalam 

usaha mempertahankan dan meningkatkan produksi tanaman karet, banyak 

dijumpai berbagai masalah yang turut menentukan berhasil tidaknya pengusahaan 

tanaman tersebut.  Salah satu kendala yang dihadapi yaitu persaingan tanaman 

dengan gulma. 

 

Kehadiran gulma pada tanaman karet dapat menimbulkan kerugian karena 

terjadinya kompetisi.  Gulma pada areal perkebunan karet menghasilkan dapat 

mengganggu proses pertumbuhan tanaman terutama dalam penyerapan unsur hara 

dan air serta akan mengganggu dalam pemeliharaan tanaman seperti pemupukan 

dan pemanenan.  Oleh karena itu keberadaan gulma perlu ditekan agar tidak 

mengganggu tanaman pokok. 

 

Gulma yang selalu tumbuh di sekitar pertanaman mengakibatkan penurunan laju 

pertumbuhan serta hasil akhir.  Adanya gulma tersebut membahayakan bagi 

kelangsungan pertumbuhan dan menghalangi tercapainya sasaran produksi 

pertanaman pada umumnya. 
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Pengaruh gulma menimbulkan kerugian dalam kehidupan manusia antara lain 

dalam bidang pertanian, perairan, peternakan, dampak sosial dan lingkungan 

(Sembodo, 2010).  Sehingga pengendalian gulma perlu dilakukan, salah satunya 

dengan menggunakan herbisida (pengendalian secara kimiawi).  

 

Herbisida berasal dari kata herba yang artinya gulma dan sida artinya 

“membunuh”.  Dari kata tersebut dapat diartikan bahwa herbisida adalah zat kimia 

yang dapat menekan pertumbuhan gulma dan bahkan dapat mematikannya. 

Herbisida digunakan sebagai salah satu sarana pengendalian tumbuhan yang tidak 

diinginkan keberadaanya. 

 

Herbisida glifosat termasuk herbisida sistemik berspektrum luas dengan 

pengembangan teknologi formulasi yang canggih untuk mengendalikan gulma 

secara tuntas dan pengendalian dalam waktu lama dibanding herbisida lain yang 

ada.  Glifosat efektif untuk mengendalikan alang-alang, tekian, rumputan dan 

gulma daun lebar pada pertanaman karet.  

 

1.5  Hipotesis  

 

Dalam kerangka pemikiran yang telah dikemukakan dapat disimpulkan hipotesis 

sebagai berikut: 

1. Herbisida glifosat efektif untuk mengendalikan gulma pada perkebunan karet. 

2. Herbisida glifosat menyebabkan perubahan komposisi gulma pada 

perkebunan karet. 

 


