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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Nanas (Ananas comosus (L.) Merr.) merupakan tanaman buah yang 

berasal dari Brazil, Amerika Selatan. Tanaman ini di Indonesia cukup populer dan 

banyak diminati masyarakat. Budidaya tanaman nanas banyak dijumpai di daerah 

Bogor, Subang, Blitar, Lembang, Samarinda, Palembang, Bangka dan Riau 

(Sunarjono, 2010). Di Propinsi Riau, Kampar merupakan salah satu kabupaten 

yang memiliki potensi untuk pengembangan perkebunan nanas. Nanas asal 

Kampar memiliki kadar air rendah, rasanya manis dan sedikit asam. Sentra 

produksi nanas di Kabupaten Kampar terdapat di dua desa yaitu Desa Kualu 

Nanas dan Rimbo Panjang Kecamatan Tambang. 

Di salah satu sentra produksi nanas di Provinsi Riau yaitu Kecamatan 

Tambang produksinya mencapai 12.870 ton/tahun (Dinas Pertanian Kabupaten 

Kampar, 2015). Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa produksi nanas di 

Riau pada umumnya masih rendah khususnya Desa Rimbo Panjang. Rendahnya 

produksi nanas disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain teknik budidaya 

nanas dilaksanakan secara konvensional, pemeliharaan yang tidak intensif dan 

adanya serangan organisme pengganggu tanaman seperti gulma.  

Areal pertanaman nanas di Desa Rimbo Panjang sering ditemui kendala 

yang disebabkan oleh keberadaan Organisme Pengganggu Tanaman, khususnya 

gulma. Gulma merupakan salah satu Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) 

yang menghambat pertumbuhan, perkembangan dan produktivitas tanaman. 

Gulma adalah semua tumbuhan selain tanaman budidaya. Dalam pertanian, gulma 

merupakan tumbuhan yang memberikan dampak negatif terhadap tanaman yang 

dibudidayakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Gulma yang 

mengganggu tanaman pokok pada masa pertumbuhan dan perkembangan hidup 

tanaman merupakan salah satu masalah penting yang dapat menurunkan produksi 

tanaman. Persentase penurunan produksi setiap jenis tanaman berbeda tergantung 

pada jenis gulma, kepadatannya, lama persaingan dan senyawa allelopati yang 

dikeluarkan oleh gulma. 

Menurut Riry (2008), kehadiran gulma di suatu areal pertanaman secara 

umum memberikan pengaruh negatif terhadap tanaman, karena gulma memiliki 
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daya saing yang tinggi sehingga memungkinkan terjadinya persaingan cahaya, 

CO2, air, unsur hara, ruang tumbuh yang digunakan secara bersamaan. Selain itu 

gulma memiliki peranan lain yaitu sebagai alelopati, alelomediasi dan alelopoli. 

Alelopati, karena gulma dapat mengeluarkan bahan kimia untuk menekan bahkan 

mematikan tumbuhan atau tanaman lain. Sedangkan alelomediasi, karena gulma 

merupakan tempat tinggal bagi beberapa jenis hama tertentu atau gulma sebagai 

penghubung antara hama dengan tanaman budidaya, dan alelopoli, karena gulma 

selalu bersifat monopoli atas air, hara, CO2, O2 dan sinar matahari. Secara umum 

persaingan antara tanaman dan gulma dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman 

budidaya tertekan, menghambat kelancaran aktivitas pertanian, estetika 

lingkungan tidak nyaman dan meningkatkan biaya pemeliharaan (Tanasale, 2010). 

Gulma dapat menurunkan produksi tanaman budidaya melalui persaingan 

dalam penyerapan air, unsur hara, cahaya matahari, udara dan ruang tumbuh, 

sehingga dapat menyebabkan penurunan produksi yang sangat besar. Persaingan 

tersebut dalam hal kebutuhan unsur hara, air, cahaya dan ruang tumbuh. Menurut 

Rao (1994), berbagai kerugian oleh gulma antara lain dapat menurunkan kualitas 

maupun kuantitas hasil sebagai akibat kompetisi unsur hara. Selain itu gulma 

dapat menjadi tanaman inang bagi hama dan patogen penyebab penyakit, 

mengeluarkan alelopati yang dapat menghambat tanaman budidaya, merusak 

peralatan pertanian,mengurangi debit dan kualitas air, mengganggu lalu lintas air 

irigasi, pendangkalan perairan dan menambah biaya produksi (Rao, 1994). 

Hasil penelitian Putra (1998) menyimpulkan bahwa komunitas gulma pada 

perkebunan kelapa sawit di lahan gambut di daerah Tiku ditemukan 18 famili 

dengan 35 jenis gulma. Gulma yang dominan adalah Isachne globusa (L.) 

Thumb., Thelypteris motleyona M., Axonopus compressus Sw., dan Lygodium 

scandens L. Sedangkan hasil penelitian Adriadi et al., (2012) menambahkan 

bahwa vegetasi gulma pada perkebunan kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) di 

Desa Kilangan Kecamatan Muaro Bulian kabupaten Batang Hari dengan 

komposisi gulma pada perkebunan kelapa sawit terdiri 20 famili, 47 genus, 56 

spesies, 3934 individu dan struktur gulma yang dominan pada pekebunan kelapa 

sawit adalah Paspalum conjugatum dengan nilai SDR 19,48%, dan indeks 
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keanekaragaman jenis gulma pada perkebunan kelapa sawit ini tergolong sangat 

tinggi yaitu sebesar 3,14. 

Berdasarkan uraian di atas, dibutuhkan adanya identifikasi jenis-jenis 

gulma sebagai data dasar untuk menentukan cara pengendalian gulma secara tepat 

pada areal kebun nanas di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar. Oleh karena itu, penulis telah melakukan penelitian dengan judul: 

“Identifikasi Jenis dan Dominansi Vegetasi Gulma pada Kebun Nanas 

(Ananas comosus) di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar” 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengidentifikasi jenis gulma yang terdapat di kebun nanas di Desa 

Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

2. Untuk mengetahui frekuensi penyebaran gulma di kebun nanas di Desa Rimbo 

Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

3. Untuk mengetahui dominansi vegetasi gulma pada kebun nanas di Desa Rimbo 

Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Sebagai sumber informasi spesies gulma yang tumbuh pada areal kebun nanas 

di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

2. Sebagai sumber informasi dominansi vegetasi gulma sehingga petani nanas di 

Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang dalam upaya pengendalian gulma 

untuk meningkatkan produksi nanas. 

 

 

 


