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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Tanaman Karet 

 

Tanaman karet (Hevea Brasiliensis) merupakan tanaman perkebunan yang 

bernilai ekonomis tinggi. Tanaman tahunan ini dapat disadap getah karetnya 

pertama kali pada umur tahun ke-5.  Dari getah tanaman karet (lateks) tersebut 

bisa diolah menjadi lembaran karet (sheet), bongkahan (kotak), atau karet remah 

(crumb rubber) yang  merupakan bahan baku industri karet.  Kayu tanaman karet, 

bila kebun karetnya hendak diremajakan, juga dapat digunakan untuk bahan 

bangunan, misalnya untuk membuat rumah, furniture dan lain-lain (Purwanta 

dkk., 2008). 

 

Karet merupakan tanaman yang berasal dari Amerika Latin, khususnya Brasil. 

Sebelum dipopulerkan sebagai tanaman budidaya yang dikebunkan secara besar-

besaran, penduduk asli Amerika Selatan, Afrika, dan Asia sebenarnya telah 

memanfaatkan beberapa jenis tanaman penghasil getah.  Karet masuk ke 

Indonesia pada tahun 1864, mula-mula karet ditanam di kebun Raya Bogor 

sebagai tanaman koleksi. Dari tanaman koleksi karet selanjutnya dikembangkan 

ke beberapa daerah sebagai tanaman perkebunan komersial (Setiawan dan 

Andoko, 2005). 
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Prospek industri karet masih terbuka luas sejalan dengan bergesernya konsumsi 

karet dunia dari Eropa dan Amerika ke Asia.  Untuk itu, industri karet harus 

mampu berproduksi maksimal apalagi pasokan karet domestik semakin besar 

pascapembatasan ekspor.  Indonesia memiliki areal karet paling luas di dunia, 

yaitu 3,4 juta ha dengan produksi karet per tahun 2,7 juta ton.  Meski begitu, 

produktivitasnya hanya 1,0 ton/ha, lebih rendah daripada Malaysia (1,3 ton/ha) 

dan Thailand (1,9 ton/ha). Produksi karet di Indonesia, Thailand, dan Malaysia 

berkontribusi 85% dari total produksi dunia.  Namun, Indonesia memiliki 

kesempatan paling besar untuk memimpin industri karet dunia.  Harga karet dunia 

saat ini masih mengalami tekanan akibat turunnya permintaan. Oleh karena itu, 

tiga negara utama produsen karet alam bersepakat menahan penurunan harga 

dengan mengurangi ekspor sejak Agustus lalu. Artinya pasokan karet di dalam 

negeri akan semakin melimpah (Kemenperin, 2012). 

 

Tanaman karet termasuk dalam famili Euphorbiacea, disebut dengan nama lain 

rambung, getah, gota, kejai ataupun havea.  

Klasifikasi tanaman karet adalah sebagai berikut: 

Devisio  :  Spermatophyta 

Subdevisio :  Angiospermae 

Klas  :  Dicotyledonae 

Ordo  :  Euphorbiales 

Famili  :  Euphorbiaceae 

Genus  :  Havea 

Spesies  : Havea brasiliensis 
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2.1.1  Akar 

 

 

Sistem perakaran tanaman karet yaitu sebagai berikut : 

 

(1)  Tanaman karet memiliki akar tunggang, akar lateral dan akar baru yang lateral 

menyebar ke segala arah dimana perakaran hara vertikal sebagian besar 

berada pada kedalaman 0-75 cm dari tanah. 

(2)  pada mulanya pertumbuhan akar hanya terbatas pada lingkungan yang sempit 

disekitar pohon, pada tanaman dewasa akar cabang primer mulai membentuk 

cabang pada jarak 50-150 cm dari pangkal. 

(3)  penyebaran perakaran hara pada tanaman berumur lebih dari 5 tahun 

meningkat mulai jarak ± 60 cm dari pohon kearah ujung mencapai 300 cm 

setelah itu mulai berkurang. 

(4)  pembentukan akar hara terjadi selama-lamanya membentuk tajuk baru dan 

secara berangsur pembentukan akan menurun. 

(5)  pada umumnya akar tunggang tanaman karet mampu mencapai kedalaman 2 

meter atau lebih, sedang perakaran lateralnya mampu menyebar sampai 20 

meter atau lebih.  Makin tiggi intensitas sifat-sifat tanah dalam membatasi 

pertumbuhan dan perkembangan akar menyebabkan penyebaran akar makin 

terbatas.  Akibatnya ruang gerak dan jangkauan perakaran tanaman dalam 

memperoleh unsur-unsur hara, air, dan udara menjadi terbatas dan pada 

gilirannya pertumbuhan bagian atas tanaman terhambat dan produksinya 

turun ( Siregar dan Nasution dalam PTPN VII, 1993). 
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2.1.2  Kulit 

 

Susunan anatomi kulit karet berperanan penting dengan produksi lateks dan 

produktivitas pohon tidak terlepas dari sifat anatomi dari sifat-sifat yang 

diturunkan oleh pohon karet itu sendiri.  Keret mempunyai struktur anatomi 

seperti tanaman dikotil lainnya, secara umum jaringan kulit karet tersusun dan sel-

sel parenchymatis yang diantaranya terdapat jaringan pengangkut xilem dalam 

pohon, keduanya dipisahkan oleh kambium (PTPN VII, 1993). 

 

Sesuai dengan umur tanam, kulit dapat dibedakan menjadi (1).  Kulit perawan 

(yang belum pernah disadap) yang terdiri dari kulit keras dan kulit lunak.  Kulit 

terdiri dari garis yang terletak pada bagian yang paling luar dan bentuknya kasar 

dan bersisik.  (2).  Kulit pilihan (yang sudah disadap) setelah disadap 

pembentukan phelloderm relatif dibentuk lebih tebal dan secara langsung.  

Kadangkala regenerasi kulit pilihan memakan waktu panjang (PTPN VII, 1993). 

 

2.1.3  Daun  

 

Daun karet terdiri dari tangkai daun utama dan tangkai anak daun.  Panjang 

tangkai daun utama 3-20 cm dan anak daun 3-10 cm. Biasanya ada tiga anak daun 

yang terdapat pada sehelai daun karet. Anak daun berbentuk eliptis memanjang 

dan tepinya rata dengan ujung meruncing. Disamping itu juga adanya interaksi 

antar hara dan perbedaan dari klon dimana titik optimum dan titik kritis kadar 

hara daun yang hubungannya dengan pertumbuhan pohon dan produksi yang 

maksimal harus ditetapkan (PTPN VII, 1993). 
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2.1.4  Bunga, Buah, dan Biji  

 

Bunga yang sempurna terdiri dari atas tiga bagian pokok yaitu dasar bunga, 

perhiasan bunga dan persarian.  Benang sari dan dan putik ini terdapat dalam satu 

bunga atau bunga karet terdiri dari bunga jantan dan bunga betina yang terdapat 

dalam malai payung tambahan yang jarang.  Pangkal tenda bunga berbentuk 

lonceng.  Pada ujung terdapat lima tajuk yang sempit.  Panjang tenda bunga 4-8 

mm. Bunga betina berambut vilt.  Ukurannya lebih besar sedikit dari yang jantan 

dan mengandung bakal buah yang beruang tiga.  Kepala putik yang akan dibuahi 

dalam posisi duduk juga berjumlah tiga buah.  Bunga jantan mempunyai seluruh 

benang sari yang tersusun menjadi satu tiang.  Kepala sari terbagi dalam dua 

karangan, tersusun satu lebih tinggi dari yang lain.  Paling ujung adalah suatu 

bakal bakal buah yang tidak tumbuh sempurna (PTPN VII, 1993). 

 

Buah karet memiliki pembagian ruang yang jelas masing-masing ruang berbentuk 

setengah bola.  Jumlah ruang biasanya tiga, kadang-kadang sampai enam ruang. 

Garis tengah buah 3-5 cm.  Bila buah sudah masak maka akan pecah dengan 

sendirinya.  Pemecahan terjadi dengan kuat menurut ruang-ruangnya.  Pemecahan 

biji ini berhubungan dengan pengembangbiakan tanaman karet secara alami.  Biji-

biji yang terlontar kadang-kadang sampai jauh, akan tumbuh dalam lingkungan 

yang mendukung (PTPN VII, 1993). 

 

Biji karet merupakan hasil persarian dari alat persarian terdiri dari benang sari dan 

putik.  Biji yang dihasilkan dibedakan atas tiga jenis, yaitu biji illegitim, legitim 

dan propalegitim.  Biji illegitim merupakan biji yang dihasilkan dari penyerbukan 

silang dimana bunga betinanya diketahui dengan pasti, sedangkan bunga 
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jantannya tidak diketahui.  Biji legitim merupakan biji yang diperoleh dari 

penyerbukan silang yang bunga betina dan jantannya diketahui dengan pasti.  

Sedangkan biji propalegitim merupakan biji yang diproleh dari penyerbukan 

silang dimana bunga betinanya diketahui, tetapi bunga jantannya tidak pasti 

(PTPN VII, 1993). 

 

2.2  Persyaratan Tumbuh Tanaman Karet  

 

2.2.1  Iklim (Curah Hujan, Suhu, Intensitas dan Angin) 

 

Daerah yang cocok adalah pada zone antara 150 LS dan 150 LU, dengan suhu 

harian 25 – 30
o
C.  Tanaman karet memerlukan curah hujan optimal antara 2.000-

2.500 mm/tahun dengan hari hujan berkisar 100 s/d 150 HH/tahun.  Lebih baik 

lagi jika curah hujan merata sepanjang tahun.  Sebagai tanaman tropis, karet 

membutuhkan sinar matahari sepanjang hari, minimum 5- 7 jam/hari (Tim Karya 

Tani Mandiri, 2010). 

 

Suhu harian yang dinginkan tanaman karet rata-rata 15-30
0
 C.  Apabila dalam 

jangka waktu panjang suhu harian rata-rata kurang dari 20
0
 C, maka tanaman 

karet tidak cocok ditanam di daerah tersebut.  Intensitas sinar matahari adalah hal 

amat dibutuhkan tanaman karet.  Bila terjadi penyimpangan terhadap faktor ini, 

maka mengakibatkan turunnya produktivitas (PTPN VII, 1993). 

 

Kecepatan angin yang terlalu kencang pada umumnya kurang baik untuk 

penanaman karet (Tim Karya Tani Mandiri, 2010). 
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2.2.2  Tanah 

Lahan untuk pertumbuhan tanaman karet pada umumnya lebih memperhatikan 

sifat fisik dibandingkan dengan sifat kimianya.  Berbagai jenis tanah dapat kita 

sesuaikan dengan syarat tumbuh tanaman karet, baik tanah vulkanis muda dan tua 

maupun pada tanah gambut < 2 m.  Tanah vulkanis mempunyai sifat fisika yang 

cukup baik, terutama struktur, tekstur, solum, kedalaman air tanah, aerasi dan 

drainasenya.  Namun, secara umum sifat kimianya kurang baik karena kandungan 

haranya rendah.  Tanah alluvial biasanya cukup subur, tetapi sifat fisiknya, 

terutama drainase dan aerasenya kurang baik.  Reaksi tahan berkisar antara pH 3,0 

– pH 8,0 tetapi tidak sesuai pada pH < 3,0 dan > pH 8,0 (Tim Karya Tani Mandiri, 

2010). 

 

2.3 Gulma pada Tanaman Karet 

  

Gulma merupakan tumbuhan yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan 

pertanian karena menurunkan hasil yang bisa dicapai oleh tanaman produksi. 

Gulma secara langsung maupun tidak langsung merugikan tanaman budidaya. 

Gulma adalah tumbuhan yang mengganggu atau merugikan kepentingan manusia. 

Karena gulma bersifat merugikan manusia maka manusia berusaha untuk 

mengendalikannya.  Kerugiannya tersebut menyangkut semua aspek kepentingan 

manusia baik dibidang usaha tani maupun aspek kehidupan lainnya, seperti 

kesehatan, lingkungan hidup, estetika rekreasi dan sebagainya (Sembodo, 2010).  

 

Gulma membutuhkan persyaratan tumbuh untuk dapat hidup.  Karena gulma dan 

tanaman saling berdekatan maka akan mengadakan persaingan (Moenandir, 
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2010).  Akibatnya gulma dapat menghambat pertumbuhan dan menunda masa 

produktif tanaman karet, dapat menurunkan hasil dan meanyulitkan saat 

penyadapan. Oleh karena itu gulma banyak menimbulkan kesulitan dalam 

pemeliharaan tanaman karet. 

 

Masalah gulma di perkebunan karet dianggap serius karena bisa mengakibatkan 

terjadinya persaingan dalam penyerapan unsur hara, air, cahaya dan ruang tempat 

tumbuh.  Di samping itu, juga ada beberapa jenis gulma yang bisa mengeluarkan 

zat penghambat pertumbuhan sehingga pertumbuhan tanaman terhambat dan 

menjelang waktu penyadapan produksinya rendah ( Tim Penulis PS, 2009). 

 

Gulma yang dianggap berbahaya pada tanaman karet yaitu alang-alang (Imperata 

cylindrical), sambung rambat (Mikania sp), rumput merdeka (Chromolaena 

odorata), harendong (Melastoma malabathicum), pakis kawat (Glichenia 

linearis), dan ficus (Ficus sp) (Setyamidjaja, 2012). 

 

2.4  Pengendalian Gulma pada Tanaman Karet Menghasilkan 

 

 

Pengendalian gulma pada tanaman karet dapat dilakukan pada piringan (circle) di 

sekitar tanaman karet atau sepanjang jalur (strip) tanaman karet (Barus, 2003). 

Pengendalian gulma bertujuan hanya menekan populasi gulma sampai tingkat 

populasi yang tidak merugikan secara ekonomi atau tidak melampaui ambang 

ekonomi, sehingga tidak bertujuan menekan populasi gulma sampai nol (Sukman 

dan Yakup, 1995). 

 

Menurut Sembodo (2010), herbisida adalah bahan kimia atau kultur hayati yang 

dapat menghambat pertumbuhan atau  mematikan pertumbuhan.  Herbisida adalah 
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senyawa atau material yang disebarkan pada lahan pertanian untuk menekan atau 

memberantas tumbuhan yang menyebabkan penurunan hasil.  Herbisida dalam 

arti langsung ialah herba = gulma dan sida = membunuh jadi zat herbisida ialah 

zat kimiawi yang dapat mematikan gulma (Moenandir, 2010). 

 

Glifosat merupakan herbisida yang sering dikelompokkan kedalam glycine 

dericative ini merupakan herbisida non-selektif, diaplikasikan sebagai herbisida 

pascatumbuh, bersifat sistemik, dan diserap oleh daun tumbuhan, tapi segera tidak 

aktif jika masuk kedalam tanah.  Glifosat merupakan penghambat 5-

enolpyruvylshikimate-3-phosphonate syntese, EPSPS, yaitu enzim yang 

mempengaruhi biosintesis asam aromatik.  Dengan adanya glifosat, sintesis asam 

amino yang penting untuk pembentukan protein akan terhambat (Tomlin, 2009). 

  
 

Gambar 1.  Rumus bangun herbisida glifosat (Tomlin, 2009). 

 

 

Herbisida ini sangat efektif untuk mengendalikan rumput tahunan, gulma berdaun 

lebar, dan gulma yang memiliki  perakaran dalam. Glifosat termasuk herbisida 

purna tumbuh yang berspektum luas, bersifat tidak selektif yaitu herbisida yang 

beracun bagi semua spesies yang ada (Sembodo, 2010).   

 

Cara kerja herbisida glifosat bersifat sistemik sehingga dapat mematikan seluruh 

bagian gulma termasuk akar dan bagian vegetatif di dalam tanah.  Hal in terjadi 

karena herbisida ini dialirkan atau ditranslokasikan dari tempat terjadinya kontak 
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pertama dengan herbisida ke bagian lainnya, biasanya akan menuju titik tumbuh 

karena pada bagian tersebut metabolisme tumbuhan paling aktif berlangsung 

(Sembodo, 2010). 

 

Penggunaan herbisida memberikan harapan baik, tetapi diperlukan pengetahuan 

dasar yang memadai tentang teknik pengendalian gulma secara kimiawi.  Dalam 

aplikasi kita harus mengikuti lima tepat yaitu tepat dosis, tepat waktu, tepat 

sasaran, tepat jenis dan tepat cara (Sembodo, 2010). 

 

Pertimbangan yang penting dalam pemakaian herbisida adalah untuk 

mendapatkan pengendalian yang selektif, yaitu kemampuan herbisida dapat 

mengendaliakan gulma tetapi tidak merusak tanaman pokok.  Faktor-faktor yang 

mempengaruhi selektivitas yaitu : a) peran tanaman, b) peran herbisida, c) peran 

lingkungan, dan d) peran aplikasi (Moenandir, 2010). 

 


