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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mengetahui komposisi dan gulma yang dominan di piringan 

perkebunan kelapa sawit. Penelitian dilaksanakan di perkebunan kelapa sawit milik rakyat 

Desa Bangko Kiri Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis vegetasi petak kuadrat dengan teknik 

pengambilan sampel secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat 19 total gulma yang terdiri atas, gulma berdaun lebar dengan INP tertinggi terdapat 

pada Clidemia hirta sebesar 31,95 %, gulma berdaun sempit dengan INP tertinggi terdapat 

pada Paspalum conjugatum sebesar 18,71 %, dan gulma teki-tekian dengan INP tertinggi 
terdapat pada Cyperus rotundus sebesar 10,47 %. 
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Pendahuluan

 

Latar Belakang 

Kelapa sawit  merupakan komoditi 

perkebunan yang potensial diindonesia, 

khususnya Kabupaten Rokan Hilir. 

Kabupaten ini merupakan salah satu 

daerah penghasil kelapa sawit yang 

memilki luas tanaman perkebunan 281.474 

hektar, meliputi perkebunan milik BUMN, 

pekebunan rakyat, Perkebunan Besar 

Swasta (PBS). Menurut Dinas Tanaman 

Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir, 2018 

Kecamatan Bangko Pusako memiliki luas 

komoditas tanaman kelapa sawit paling 

luas dari Kecamatan yang lainya yaitu 26. 

605   

 Perkebunan kelapa sawit tersebut 

50%  merupakan perkebunan rakyat 

dimana kebun berstatus milik petani, dan 

umumnya diusahakan oleh pemilik beserta 

keluarganya. Ukuran kebun yang sangat 

kecil ini berada jauh di bawah skala 

ekonomi (economic of scale) sehingga 

menghambat pencapaian keberhasilan 

usaha tani (Mangoensoekarjo dan 

Semangun, 2008).  

 Kebun yang berukuran kecil-kecil 

ini petani memilih sendiri komoditas yang 

ingin mereka usahakan. Pengelolaan dalam 

skala kecil oleh masyarakat menyebabkan 

berbagai permasalahan salah satunya 

adalah gulma. Produksi tanaman kelapa 

sawit, baik yang diusahakan dalam bentuk 

perkebunan rakyat ataupun perkebunan 

swasta ditentukan oleh beberapa faktor 

antara lain hama, penyakit dan gulma. 

 Dalam pertanian gulma merupakan 

tumbuhan yang memberikan dampak 

negatif terhadap tanaman yang 

dibudidayakan baik secara langsung 

maupun tidak. Gulma yang mengganggu 

tanaman pokok pada masa pertumbuhan 

dan perkembangan hidup tanaman 



 

 

merupakan salah satu masalah penting 

yang dapat menurunkan produksi tanaman. 

Kerugian akibat gulma terhadap tanaman 

budidaya bervariasi, tergantung dari jenis 

tanamannya, iklim, jenis gulmanya, dan 

tentu saja praktek pertanian di samping 

faktor lain. Masalah gulma dipertanaman 

kelapa sawit masih merupakan kendala 

yang besar dalam kaitannya dengan 

kehilangan hasil tanaman tersebut. Hasil 

penelitian menunjukan, bahwa apabila 

gulma tumbuh pada pertanaman selama 

masa pertumbuhannya, maka hasil 

tanaman akan menurun hingga 45 % 

(Warisno, 1998).  

 Seperti tanaman lainnya, tanaman 

kelapa sawit membutuhkan pengelolaan 

yang baik untuk mendapatkan keuntungan 

yang optimal. Pengembangan kegiatan 

dalam memproduksi kelapa sawit baik 

secara teknis maupun secara manajerial 
harus dilakukan secara terpadu dan selaras 

dengan semua subsistem yang ada 

didalamnya (Pardamean, 2010). 

Pentingnya pengendalian gulma di 

piringan harus dimulai dari inventarisasi 

gulma yang tumbuh. Kesalahan dalam 

pengendalian gulma dapat menyebabkan 

tidak efekfif dan tidak efisien bagi 

perusahaan perkebunan. 

 Sukman dan Yakup (2002) 

menegaskan bahwa inventarisasi gulma 

sebelum tindakan pengendalian diperlukan 

untuk mengetahui jenis-jenis gulma 

dominan pada suatu ekosistem agar dapat 

diterapkan pengendalian yang efektif dan 

efisien. Sehingga, gulma merupakan 

bagian  dari pengelolaan organisme 

pengganggu yang merupakan komponen 

pokok dalam produksi pertanian. 

menyebabkan tidak efekfif dan tidak 

efisien bagi perusahaan perkebunan. 

 

Tujuan dan Manfaat  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

mengetahui komposisi dan gulma yang 

dominan di piringan perkebunan kelapa 

sawit. Sedangkan manfaat  yang bisa 

didapat dari penelitian ini adalah informasi 

mengenai jenis-jenis gulma  pada  piringan 

perkebunan kelapa sawit dan  menjadi data 

dasar penelitian lanjutan di waktu-waktu 

mendatang. 

 

Metode Penelitian 

 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan di 

perkebunan kelapa sawit  milik rakyat 

Desa Bangko Kiri Kecamatan Bangko 

Pusako Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Dan 

di Analisis di Laboraturium  Agro 

Terpadu,  Fakultas Agroteknologi, 

Universitas Prima Indonesia, Medan. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni-

Agustus 2018.  

 

Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah oven, meteran, gunting, 

pancang, parang, penggaris, kalkulator, 

alat tulis, kamera dan pisau. Bahan-bahan 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tanaman kelapa sawit, gulma yang 

tumbuh di areal perkebunan kelapa sawit.  

 

Cara Kerja 

Penelitian dilaksanakan dengan observasi 

langsung. Data yang diperoleh kemudian 

dianalisis dengan metode analisis vegetasi 

petak kuadrat 1 m x 1 m dengan 

pengamatan sampel menggunakan teknik 

purposive sampling. Plot yang digunakan 

sebanyak 8 plot.  Pada setiap plot 

pengamatan dilakukan pencatatan tentang 

jenis gulma, jumlah individu masing-

masing jenis, lalu dilakukan dan 

pengoleksian semua jenis gulma tersebut. 

Koleksi diberi label gantung dan dilakukan 

pengambilan gambar setiap jenis gulma 

dengan kamera digital. Gulma yang telah 

dicabut dari setiap plot dipisah setiap jenis 

dan di beri label, kemudian dihitung 

jumlah jenis yang diperoleh tersebut, 

selanjutnya gulma-gulma tersebut di 

identifikasi. 



 

 

Analisis Data 

 

Data yang didapatkan dilapangan 

dianalisis dengan menggunakan rumus 

berikut (Odum 1993); 

Kerapatan  =   ∑ individu species  

                           Luas plot contoh 

 

Kerapatan Relatif (%) =  

K species - i x 100%  

K total seluruh species 

 

Frekuensi=  

∑ sub petak ditemukan spesies–i 

∑ seluruh sub petak contoh 

 

Frekuensi Relatif (%) =  

F species -i x 100 % 

F total seluruh species 

 

Indeks Nilai Penting (INP) =  

Kerapatan Relatif + Frekuensi Relatif  

 

Hasil dan Pembahasan  

 

Analisis vegetasi gulma 

 

Hasil analisis vegetasi yang dilakukan 

pada saat inventarisasi gulma di areal 

perkebunan kelapa sawit rakyat terdapat 

19 spesies gulma yang dibedakan atas 

gulma berdaun lebar, berdaun sempit dan 

teki-tekian. 

 

 

 

Tabel 1. Analisis vegetasi gulma pada piringan kelapa sawit Desa Bangko Kiri Kecamatan 

Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, Riau 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  K = Kerapatan ; KR = Kerapatan Relatif ; F = Frekuensi ; FR = Frekuensi Relatif ; dan INP = 

Indeks Nilai Penting. 

 

No Spesies gulma Total K (ind/m²) KR (%) F FR (%) INP 

 Teki-tekian       

1 Cyperus difformis 15 1,88 1,89 0,38 7,69 9,58 

2 Cyperus kyllingia 30 3,75 3,78 0,13 2,56 6,35 

3 Cyperus rotundus 22 2,75 2,77 0,38 7,69 10,47 

 Berdaun Lebar       

1 Adiantum trapeziforme 137 17,13 17,28 0,38 7,69 24,97 

2 Alocacia cypeolata 7 0,88 0,88 0,38 7,69 8,58 

3 Asystasia intrusa 14 1,75 1,77 0,13 2,56 4,33 

4 Caladium tricolor 3 0,38 0,38 0,38 7,69 8,07 

5 Clidemia hirta 233 29,13 29,38 0,13 2,56 31,95 

6 Diplazium asperum 9 1,13 1,13 0,38 7,69 8,83 

7 Malestoma affine 9 1,13 1,13 0,38 7,69 8,83 

8 Selaginella kraussiana 15 1,88 1,89 0,38 7,69 9,58 

9 Sida rhombifolia 9 1,13 1,13 0,38 7,69 8,83 

10 Spermacoce ocymoides 3 0,38 0,38 0,13 2,56 2,94 

11 Urena lobate 2 0,25 0,25 0,13 2,56 2,82 

 Berdaun Sempit       

1 Axonopus compressus 16 2,00 2,02 0,38 7,69 9,71 

2 Imperata cylindrica 18 2,25 2,27 0,13 2,56 4,83 

3 Ottochloa nodosa 112 14,00 14,12 0,13 2,56 16,69 

4 Paspalum conjugatum 128 16,00 16,14 0,13 2,56 18,71 

 Jumlah 742 97,75 100 4,75 100 200 



 

 

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat 

dipaparkan bahwa Cyperus kyllingia 

memiliki dominansi paling tinggi yaitu 

10,47 % pada gulma teki-tekian, pada 

gulma berdaun lebar dominansi paling 

tinggi terdapat pada gulma Clidemia hirta 
31,95 %,   dan  pada gulma berdaun sempit 

dominansi paling tinggi terdapat pada 

gulma Paspalum conjugatum 18,71%. 

Cyperus kyllingia merupakan golongan 

gulma teki- tekian  yang memiliki tingkat 

dominansi tertinggi di area pengamatan. 

Gulma ini memiliki nama daerah teki udel-

udelan.  

 

Gulma ini memiliki klasifikasi sebagai berikut 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Kelas  : Monocotyledoneae 

Ordo  : Cyperales 

Famili  : Cyperaceae 

Genus               : Cyperus 

Spesies             : Cyperus kyllinga Endl.          

 

 Memiliki akar rimpang yang dimiliki 

oleh teki ini adalah berwarna merah. Teki 

udel-udelan merupakan rimpang pendek yang 

beruas teratur. Akar Teki udel-udelan memiliki 

percabangan yang merayap. Akarnya 

merupakan sistem percabangan serabuut. 

Berbentuk kecil-kecil seperti benang.       

Batang teki udel-udelan ini berbentuk segitika 

yang tajam dengan tinggi batang 0,1-0,5 m. 

Warna pada batang Teki udel-udelan  ini 

biasanya berwarna hijau dan tidak memiliki 

percabangan. Permukaan batang licin dengan 

arah tumbuh yang tegak lurus dan batangnya 

merupakan rumput (calmus).  

 Daun Teki udel-udelan ini memiliki 

panjang 20-35 cm dengan bentuk garis sempi. 

Lebar daun ini sekitar 2-4 mm, dan juga 

terdapat daun pembalut yang menutupi 

pelepah dan bangkol semu yang berbentuk 

kerucut. Tepi daunnya beringgit dengan 

pangkal daun yang agak lancip dan ujung daun 

agak runcing. Bunga Teki udel-udelan ini 

berbentuk bulat dan berwarna putih. Bunga 

Teki udel-udelan ini biasanya duduk di ujung 

pucuk dan terdapat banyak bulir. Bungannya 

terbentuk di ujung batang dan terdiri dari 1-4 

kepala bunga yang kompak            Buah Teki 

udel-udelan ini berbentuk bulat telur dengan 

panjang 3-4 mm. Buahnya berwarna cokelat 

muda serta berjerawat halus. Buah ini telettak 

di tengah-tengah daun dan buah dan buahnya 

merupakan buah ganda dengan bintik hitam. 

Bijinya memiliki satu keping biji. Biji keping 

ini mengan dung endosperm. Bijinya berwarna 

kehijauan,bentuk bijinya agak pipih dengan 

permukaan biji yang rata. Setelah masak buah 

ini akan terlepas dari bakal buahnya. 

 Clidemia hirta merupakan gulma 

jenis berdaun lebar yang memiliki 

dominansi tertinggi pada pengamatan ini. 

Memiliki nama daerah senduduk bulu. 

 

Klasifikasi gulma ini  sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Myrtales 

Famili  : Melastomataceae 

Genus  : Clidemia 

Species : Clidemia hirta (L.) D. Don 

 

 Memiliki batang berkayu, bulat, 

berbufu rapat atau bersisik, percabangan 

simpodial, coklat. Daun tunggal.bulat telur, 

panjang 2-20 m, lebar 1-8 cm, berhadapan, 

ujung dan pangkal runcing, tepi rata, berbulu, 

hijau. Bunga majemuk, kelopak berlekatan, 

berbulu, bagian ujung pendek dari pangkal, 

ujung meruncing, daun pelindung bersisik, 

ungu kemerahan, benang sari delapan sampai 

dua belas, panjang ± 3 cm, merah muda, putik 

satu, kepala putik berbintik hijau, bakal buah 

beruang empat sampai enam, mahkota lima, 

bulat telur, ungu dan putih. Buah adalan buni, 

bulat telur, ungu dengan biji kecil, ungu. Akar 

Tunggang, coklat. Gulma ini tersebar di 

seluruh Indonesia, dengan habitat tumbuh di 

dataran rendah hingga kurang lebih 1.500 m 

dpl. Memiliki manfaat  dalam menghentikan 

pendarahan pada luka sayat 

 Paspalum conjugatum merupakan 

gulma jenis teki=tekian yang memiliki 

dominansi tertinggi pada pengamatan ini. 

Memiliki nama daerah jukut pahit.  

 

Klasifikasi gulma ini  sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi            : Spermatophyta 

Kelas            : Angiospermae 

Ordo           : Poales 

Famili            : Poaceae 



 

 

Genus            : Paspalum 

Spesies          : P. conjugatum Berg. 

 

 Akar Paspalum conjugatum Berg.) 

merupakan akar serabut (radix adventica) 

yang halus. Berwarna putih hingga 

kekuning-kuningan dengan arah tumbuh 

ke pusat bumi (geotrop) mencapai 20 cm 

di dalam tanah. Selain itu, akar terbentuk 

seperti benang (filiformis) serta tidak 

memiliki ruas-ruas dan tudung akar 

(calyptra). Batang Jukut Pahit ( Paspalum 

conjugatum Berg.) agak pipih 

(phyllocladium) dengan tinggi 20-75 cm, 

serta tidak berbulu. Warnanya hijau 

bercorak ungu, tumbuh tegak (erectus) dan 

termasuk batang rumput (calmus). 

Permukaan batang berusuk (costatus) 

dimana terdapat rigi-rigi yang membujur. 

Daun berbentuk pita (ligulatus) dengan 

ujung daun runcing (acutus). Serta berbulu 

di sepanjang tepinya dan pada 

permukannya. Pangkal daun membulat 

(rotundatus), dengan panjang daun 

berkisar 2,5-37,5 cm dan lebar 6-16 mm. 

Selain itu, tepi daun tampak berombak 

(repandus). 

 Memiliki bunga tunggal (planta 

uniflora) yang tumbuh pada ujung batang 

(flos terminalis). Selain itu, ibu tangkai 

bunga tidak bercabang-cabang, sehingga 

bunga langsung terdapat pada ibu 

tangkainya. Buah memilik bentuk sumbu 

sempit (1-11⁄4   mm), tidak berbulu, sisi 

belakang berwarna hijau mengkilap, di 

bagian ujung menyempit dan mengering. 

Pada sumbu buliran tersusun dalam dua 

barisan seperti atap genteng dengan sedikit 

bagian yang bertindihan. Memiliki biji 

sangat kecil (13⁄4 - 2 mm), berbentuk 

ellips lebar dengan ujung yang tumpul, 

sepanjang sisinya (G2) terdapat bulu-bulu 

halus yang panjang, warnanya hijau sangat 

pucat, bertangkai pendek 1⁄3 - 3⁄4 mm, 

benang sari tiga berwarna putih atau 

kekuning-kuningan. 

   

 

 

Kesimpulan 

 

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

mengenai inventarisasi gulma pada piringan 

perkebunan kelapa sawit rakyat dapat 

disimpulkan bahwa, pada lahan kelapa sawit 

milik rakyat terdapat 18 jenis gulma, yang 

terdiri dari 11 gulma berdaun lebar dengan 

INP tertinggi terdapat pada gulma Clidemia 

hirta  31,95 %,  gulma berdaun sempit 

berjumlah 4 dengan INP tertinggi pada 

gulma Paspalum conjugatum sebesar 

18,71 %, dan gulma teki - tekian 

berjumlah 3 dengan INP tertinggi terdapat 

pada gulma Cyperus kyllingia sebesar 

10,47 %. 
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