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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan tanaman kacang hijau akibat 

sterilisasi tanah dan persaingan dengan gulma legum dan non-legum pada beberapa tingkatan 

populasi, dengan melaksanakan percobaan pot di rumah kaca Fakultas Pertanian Universitas 

Mataram dari bulan November 2014 sampai Januari 2015. Percobaan ditata dengan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) yang terdiri atas 3 faktor perlakuan yaitu 2 kondisi tanah (disterilisasi 

dan tidak disterilisasi), 2 jenis gulma (legum dan non legum), dan populasi gulma (P0, P2, dan 

P4 rumpun/pot), yang masing-masing diulang 3 kali, sehingga terdapat 36 unit percobaan atau 

pot. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga faktor perlakuan berpengaruh terhadap 

pertumbuhan tanaman kacang hijau. Pertumbuhan tanaman kacang hijau lebih baik pada 

perlakuan tanah yang non-steril dibandingkan dengan tanah yang disterilisasi. Dalam hal 

persaingan dengan gulma, pertumbuhan tanaman kacang hijau pada tanah non-steril lebih 

tertekan oleh gulma legum tetapi pada tanah yang disterilisasi lebih tertekan oleh gulma non-

legum. Hal ini bersesuaian dengan pertumbuhan gulma non-legum yang lebih baik 

pertumbuhannya pada tanah yang disterilisasi daripada non-steril. Populasi empat rumpun 

gulma lebih berpengaruh negatif dibandingkan dengan dua rumpun gulma terhadap 

pertumbuhan tanaman kacang hijau. 
 

Kata kunci : Gulma (legum, non-legum), pertumbuhan kacang hijau, sterilisasi tanah 

 

ABSTRACT 

This study aimed to determine growth of mungbean (vigna radiata (L) wilczek) as 

affected by soil sterilitation and competition with legume and non-legume weeds at several 

levels of weed population, by conducting pot experiments in a greenhouse of the Faculty of 

Agriculture, University of Mataram, from November 2014 to January 2015. The experiment 

was arranged according to Completely Randomized Design, consisting of three treatment 

factors, i.e. two conditions of soil (sterilized and not sterilized), two types of weeds (legume 

and non-legume), and weed populations (P0, P2, and P4 clumps / pot), each of which was 

repeated three times, so there were 36 experimental units. The results indicated that all three 

treatment factors affected growth of mungbean plants. Growth of mungbean was better in the 

non-sterilized compared with sterilized soil. In terms of competition with weeds, growth of 

mungbean in non-sterilized soil was more depressed by legume weeds but in the sterilized soil 

it was more depressed by non-legume weeds. This corresponded to better growth of non-

legume weeds in sterilized than non-sterilized soil. Population of four clumps of weeds had 

more negative effect than two clumps of weeds on growth of mungbeans. 
 

Key words: Weeds (legumes, non-legumes), mungbean growth, soil sterilization  
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PENDAHULUAN 

 

Kacang hijau merupakan tanaman 

legum yang cukup penting di Indonesia dan 

posisinya menduduki tempat ketiga setelah 

kedelai dan kacang tanah. Rukmana (2006), 

menyatakan kacang hijau memiliki 

kelebihan antara lain berumur genjah, lebih 

toleran kekeringan, dapat ditanam dilahan 

kurang subur dan sekaligus sebagai 

penyubur tanah karena mampu bersimbiosis 

dengan bakteri Rhizobium, budidaya mudah 

dan hama yang menyerang relatif sedikit 

dibandingkan dengan kacang-kacangan yang 

lain.  

Hampir semua negara di dunia 

membutuhkan kacang hijau untuk berbagai 

macam keperluan namun yang di butuhkan 

sekarang adalah kejelian para petani dan 

produsen kacang hijau dalam memanfaatkan 

peluang tersebut (Andrianto dan Indarto, 

2004). Namun demikian, produksi kacang 

hijau di Indonesia masih rendah dan belum 

mampu memenuhi kebutuhan domestik, 

Nurjen et al. (2002) menyatakan bahwa 

salah satu faktor penyebab rendahnya 

kacang hijau adalah pengendalian gulma 

yang belum tepat. Rendahnya nilai produksi 

ini juga disebabkan oleh beberapa faktor 

antara lain kurang baiknya cara bercocok 

tanam, pengendalian hama, penyakit dan 

gulma yang kurang efektif (Dinas Pertanian, 

1993).  

Kacang hijau juga merupakan salah 

satu bahan makanan terpenting karena 

tingginya kandungan nutrisi dalam semua 

bagian biji, terutama protein sehingga dapat 

menggantikan substitusi daging, Namun 

demikian, produksi kacang hijau di 

Indonesia masih rendah dan belum mampu 

memenuhi kebutuhan domestik. Salah satu 

penyebab rendahnya produksi kacang hijau 

adalah persaingan dengan gulma, antara lain; 

terhadap ruang tumbuh, nutrisi, dan cahaya 

matahari. Namun tidak semua gulma 

keragaman bersaingnya sama, terutama 

dalam hal nutrisi, karena ada beberapa jenis 

gulma mampu menambat N2 dan tergolong 

jenis legum. Oleh karena itu telah dilakukan 

percobaan untuk mengetahui pertumbuhan 

tanaman kacang hijau akibat sterilisasi tanah 

dan persaingan dengan gulma legum dan 

non-legum terhadap pertumbuhan tanaman 

kacang hijau. 
 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam penelitian ini digunakan 

metode eksperimental dengan melaksanakan 

percobaan penanaman di pot di dalam rumah 

kaca, dan Rancangan Percobaan yang 

digunakan Rancangan Acak Lengkap 

faktorial, yang terdiri atas 3 faktor 

perlakuan, yaitu, Tanah (disterilisasi dan 

tanpa sterilisasi), 2 Jenis Gulma (legum dan 

non legum), Populasi Gulma (P0, P2, P4 

rumpun/pot). Dalam percobaan ini ada 3 

faktor perlakuan yang diuji, yaitu jenis 

gulma dan populasinya, yang diujikan pada 

dua kondisi tanah, yaitu disterillisasi 

(dengan autoclave) dan tanpa sterillisasi. 

Dengan demikian, faktor dan taraf-taraf 

perlakuannya yang diujikan adalah sebagai 

berikut: 

Faktor jenis gulma terdiri atas 2 

perlakuan, yaitu: 

1. Gulma Non Legum (Rumput teki) 

2. Gulma Legum (Crotalaria juncea 

L)., yang tergolong tumbuhan legume 

sehingga selain berasosiasi dengan 

FMA, juga bersimbiosis dengan 

bakteri Rhizobium sp. 

Populasi gulma terdiri atas 3 perlakuan, 

yaitu: 

1. P0 (tanpa gulma) 

2. P2 dua gulma per rumpun kacang 

hijau (sebelah kiri dan kanan) 

3. P4 empat gulma per rumpun kacang 

hijau (gulma mengelilingi dari 4 

penjuru mata angin) 

Tanah terdiri atas 2 perlakuan, yaitu: 

1. Disterillisasi dan  

2. Tanpa disterillisasi. 

Dengan mengkombinasikan ketiga 

faktor perlakuan tersebut, maka diperoleh 12 

kombinasi perlakuan, yang masing-masing 
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dibuat dalam 3 ulangan, sehingga menjadi 

36 pot unit percobaan. 

 

Tempat dan Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah 

Kaca Fakultas Pertanian Universitas 

Mataram.  Kegiatan ini berlangsung dari 

bulan November 2014 Sampai Januari 

2015). 

Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan-Bahan Penelitian 

Adapun bahan-bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu; Gulma 

Tidak Legum (Rumput Teki), Dan Gulma 

Legum (Crotalaria Juncea L),  Tanah yang 

disterillisasi dan tanpa sterillisasi, Benih 

kacang hijau, Sampel tanah dari tanaman 

kacang hijau (untuk gulma yang tanah tanpa 

sterilisasi), dan Poliback / pot. 

Alat-Alat Penelitian 

Adapun alat-alat yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu; Bak media tanam, 

penggaris, cangkul, ayakan bermata saring 2 

mm, timbangan dan seperangkat alat tulis-

menulis. 

Tahapan Pelaksanaan Percobaan 

Persiapan.--Tahapan ini meliputi penyiapan 

media tanam dan bibit rumput teki, dan biji 

crotalaria juncea L. Untuk media tanam 

digunakan jenis tanah entisol, yang berlokasi 

di lahan kering dan biasa ditanami dengan 

tanaman kacang-kacangan (kedelai, kacang 

tanah atau kacang hijau). Sebelum 

digunakan untuk pengisi pot, tanah tersebut 

dikering-anginkan, kemudian diayak dengan 

ayakan bermata saring 2 mm; kemudian 

digunakan untuk mengisi pot masing-masing 

4 kg per pot, karena diuji dua jenis kondisi 

tanah, maka sebagian disterillisasi dengan 

autoclave selama 2 x 30 menit dengan 

kondisi suhu 121
0
C dan tekanan sebesar 1,5 

Atmosfer untuk perlakuan dengan tanah 

sterill, karena rumput teki digunakan 

anakannya, maka terlebih dahulu rumput ini 

dibiakkan pada kedua kondisi tanah, yang 

akan dipindah-tanamkan ke pot (termasuk 

juga penanaman benih Crotalaria juncea L 

menjelang penugalan benih kacang hijau. 

Penanaman dan pemeliharaan kacang 

hijau -Kacang hijau ditanam dengan 

menugalkan 4-5 benih di bagian center 

(pusat jari-jari permukaan tanah di pot) 

tetapi dipelihara hanya 2 tanaman per 

rumpun. Pada saat tanam benih kacang 

hijau, lubang tugal dibuat sedalam 7,5 cm, 

kemudian benih kacang hijau diletakkan di 

atasnya dan ditutup dengan tanah kembali. 

Perawatan berikutnya meliputi pemberian air 

sesuai dengan kondisi tanah di dalam pot, 

dan pembersihan gulma lain selain gulma 

perlakuan. Penjarangan, dengan menyisakan 

2 tanaman kacang hijau per pot, dilakukan 

seminggu setelah tanam. 

Pemupukan.- pemupukan dilakukan tujuh 

hari setelah tanam menggunakan  pupuk 

Phonska (NPK) sebanyak 1 g/pot (setara 

dengan 250 kg/ha). 

Panen – panen dilakukan pada fase 

vegetative tanaman pada kegiatan panen ini 

batang tanaman dan gulma di potong diatas 

permukaan tanah kemudian ditimbang untuk 

mengetahui berat berangkasan basah 

tanaman maupun gulma karena untuk 

mengetahui nilai pertumbuhan tanaman 

kacang hijau. 

Pengamatan dan Analisis Data 

Pengamatan dilakukan terhadap 

variabel pertumbuhan tanaman kacang hijau, 

berat berangkasan basah tanaman kacang 

hijau dan gulma, berat berangkasan kering 

tanaman kacang hijau dan gulma, tinggi 

batang, jumlah daun, dan jumlah buku) 

dilakukan setiap 7 hari sejak tanam. Data 

dianalisis dengan Analisis Keragaman 

(ANOVA), dilanjutkan dengan uji Beda 

Nyata Jujur pada taraf nyata 5%. Analisis 

korelasi dan regresi juga dilakukan, untuk 
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mengetahui keeratan hubungan antar 

variabel pengamatan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil analisis keragaman (ANOVA) 

yang dirangkumkan dalam Tabel 4.1 

menunjukkan bahwa di antara ketiga faktor 

yang diuji, yaitu tanah (disterilisasi dan 

tanpa disterilisasi), jenis gulma (legum dan 

non-legum) dan populasinya (P0/tanpa 

gulma, P2/dua rumpun gulma, dan P4/empat 

rumpun gulma), secara mandiri pengaruh 

faktor tanah lebih dominan daripada faktor 

gulma dan populasinya, karena antara tanah 

yang diuji terdapat perbedaan yang 

signifikan untuk semua variabel pengamatan 

kecuali pada berat segar gulma dan berat 

kering gulma, sedangkan faktor jenis gulma 

dan populasi gulma hanya berpengaruh 

nyata terhadap 4 dari 8 variabel pengamatan, 

yaitu (tinggi tanaman pada umur enam MST, 

berat segar gulma, berat kering tanaman 

kacang hijau dan berat kering gulma untuk 

faktor gulma dan berat segar tanaman 

kacang hijau, berat segar gulma, berat kering 

tanaman kacang hijau dan berat kering 

gulma untuk faktor populasi gulma (Tabel 

4.1). 

Walaupun pengaruh faktor tanah 

lebih dominan, namun dari segi interaksi 

antar ketiga faktor perlakuan, interaksi 

antara tanah dengan gulma berpengaruh 

nyata terhadap laju pertumbuhan tanaman 

kacang hijau, berat segar gulma, berat kering 

tanaman kacang hijau, dan berat kering 

gulma pada umur tujuh MST, interaksi 

antara tanah dengan populasi tidak 

berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan 

tanaman kacang hijau, interaksi antara 

gulma dengan populasi hanya berpengaruh 

terhadap berat kering gulma sedangkan 

interaksi antara ketiga faktor tidak 

berpengaruh terhadap tanaman kacang hijau 

kecuali terhadap jumlah daun pada umur 

enam MST dan berat segar gulma pada umur 

tujuh MST (Tabel 4.1). 

Perlakuan tanah berpengaruh 

terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau 

terlihat pada nilai rata-rata laju pertumbuhan 

per minggu tinggi tanaman dan jumlah daun 

serta nilai rata-rata tinggi tanaman dan 

jumlah daun pada saat tanaman berumur 

enam MST (table 4.2).  

Hal ini diduga karena kondisi atau  

keadaan tanah yang disterilisasi dapat 

menyebabkan mikroba dalam tanah banyak 

yang mati, seperti yang kita ketahui bahwa 

mikroba yang terdapat dalam tanah memiliki 

peran yang penting terhadap produktivitas 

tanaman dan sangat erat kaitannya dengan 

kemampuan tanaman dalam menyerap air 

dan unsur hara secara efisien dari tanah, 

seperti; Bakteri Fiksasi Nitrogen, yang 

mampu menyediakan unsur hara N udara 

melalui fiksasi atau ditambat oleh mikroba 

tanah dan diubah bentuknya menjadi 

tersedia bagi tanaman, Mikroba Pelarut 

Fosfat, yang mampu menyediakan unsur 

hara P terhadap tanah karena kita ketahui 

bahwa tanah-tanah yang lama diberi pupuk 

superfosfat (TSP/SP 36) umumnya 

kandungan P-nya cukup tinggi (jenuh). 

Namun, hara P ini kurang tersedia bagi 

tanaman, karena terikat pada mineral liat 

tanah yang sukar larut. Berbagai spesies 

mikroba pelarut P, antara lain Pseudomonas, 

Micrococus, Bacillus, Fusarium, dan 

Aspergillus, yang berpotensi tinggi dalam 

melarutkan P terikat menjadi P tersedia 

dalam tanah, dan Mikoriza atau FMA (Fungi 

Mikoriza Arbuskular) yang berperan 

meningkatkan serapan P dan unsur mikro 

Zn, Cu, dan Fe. Hal ini terjadi melalui 

percepatan pertumbuhan akar dengan adanya 

simbiosis jamur tersebut. Mikoriza memiliki 

struktur hifa yang menjalar luas ke dalam 

tanah, melampaui jauh jarak yang dapat 

dicapai oleh bulu akar pada saat P berada di 

sekitar bulu akar, maka hifa membantu 

menyerap P di tempat-tempat yang tidak 

dapat lagi dijangkau bulu akar, daerah akar 

bermikoriza tetap aktif dalam mengabsorpsi 

hara untuk jangka waktu yang lebih lama 

dibandingkan dengan akar yang tidak 

bermikoriza (Simanungkalit 2007). 

Menurut Santosa (2009) Hifa 

eksternal dari mikoriza atau FMA (Fungi 

Mikoriza Arbuskular) dapat meningkatkan 

kemampuan tanaman dalam membantu 
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penyerapan hara P dan mendapatkan air, 

namun ada beberapa hal yang dapat 

menyebabkan pertumbuhan mikroba dalam 

tanah terganggu seperti: temperatur, tekanan 

osmotic, karena pada umumnya mikroba 

mempunyai daya adaptasi yang cukup 

terhadap tekanan osmotik dari lingkungan 

hidupnya. Protoplasma mikroorganisme 

yang normal mempunyai kadar solute yang 

lebih tinggi daripada tekanan osmotik 

lingkungan hidupnya, keadaan ini 

menyebabkan kecenderungan air masuk ke 

sel, sehingga turgor sel dapat dipertahankan, 

Air juga mempengaruhi aktivitas mikroba 

sebab air merupakan komponen utama dari 

protoplasma. sehingga dalam perlakuan 

tanah yang disterilisasi dalam penelitian ini 

tidak menunjukkan adanya bantuan mikroba 

yang tersedia dalam tanah, hal ini dapat 

dilihat dalam lampiran 8 hasil nilai jumlah 

polong dan jumlah bintil akar yang terdapat 

pada akar tanaman kacang hijau, bintil akar 

tanaman kacang hijau lebih banyak atau 

tinggi pada tanah tanpa disterilisasi 

dibandingkan pada tanah yang disterilisasi. 

Namun hal ini juga diduga karena 

kondisi atau  keadaan tanah yang di 

sterilisasi dengan atauklaf menyebabkan 

terjadinya peningkatan kelarutan unsur hara 

esensial atau unsur hara mikro seperti, Fe, 

Mn, dan Zn, sesuai dengan yang dinyatakan 

Toharisman (1989) bahwa intensitas 

sterillisasi tanah menggunakan autoklave 

dapat meningkatkan kelarutan Fe, Mn dan 

Zn yang tinggi sehingga dapat meracuni 

tanaman kacang hijau, sedangkan unsur hara 

esensial seperti Fe, Mn dan Zn ini 

merupakan unsur hara yang dibutuhkan 

tanaman dengan jumlah yang sedikit, namun 

jika unsur–unsur ini tidak tersedia bagi 

tanaman itu sendiri maka akan menimbulkan 

gejala yang cukup serius, seperti pada 

bagian daun terutama pada daun-daun yang 

masih muda terjadi klorosis di permukaan 

daun bagian bawah yang selanjutnya 

menjalar ke tepi-tepinya dan jaringan daun 

akan mati sehingga pertumbuhan tanaman 

dapat terganggu, sedangkan jenis gulma dan 

populasi gulma tidak berpengaruh nyata 

dilihat dari nilai rata-rata laju pertumbuhan 

tinggi tanaman, jumlah daun, dan jumlah 

buku kecuali pada nilai rata-rata tinggi 

tanaman pada saat tanaman berumur enam 

MST gulma berpengaruh nyata dengan nilai 

rata-rata 34,161 (non-legum) dan 32,0 

(legum) (Tabel 4.2). 

Tabel 4.3 menunjukkan pengaruh 

perlakuan tanah steril dengan tanah non-

steril terhadap berat segar dan berat kering 

tanaman kacang hijau berbeda nyata, dengan 

nilai rata-rata 14,638 (tanah non-steril) dan 

4,4 ( tanah steril) berat segar tanaman 

kacang hijau  3,077 (tanah non-steril) dan 

0,888 (tanah steril) pada berat kering 

tanaman kacang hijau. Perlakuan gulma 

berpengaruh terhadap semua berat 

berangkasan kecuali pada berat segar 

tanaman kacang hijau, pengaruh gulma 

legum dan gulma non-legum berbeda nyata, 

dengan nilai rata-rata yaitu; berat segar 

gulma 13,195 (non-legum), 9,261 (legum), 

berat kering tanaman 2,194 (non-legum), 

1,772 (legum) dan berat kering gulma 2,45 

(non-legum), serta 1,377 (legum), hal ini 

diduga karena terjadinya persaingan atau 

kompetisi antara tanaman kacang hijau 

dengan gulma, karena menurut (Fryer, 1988) 

gulma dapat mempengaruhi fase 

pertumbuhan tanaman dan menyebabkan 

kerugian yang serius dalam hasil, kualitas 

dan kuantitas tanaman selain itu dapat 

meningkatkan biaya pengelolaan tanaman 

yang tinggi karena gulma dalam lahan 

pertanian dapat berpengaruh negatif 

terhadap pertumbuhan, hasil dan kualitas 

panen, disebabkan karena persaingan 

kebutuhan tumbuh seperti dalam 

pengambilan unsur hara, air, ruang dan 

cahaya matahari, bila tidak dikendalikan 

secara efektif, sedangkan perlakuan populasi 

berpengaruh terhadap semua berat 

berangkasan (berat segar, berat kering 

tanaman kacang hijau dan gulma). Namun 

dari tiga populasi ini terlihat bahwa populasi 

tanpa gulma tidak berbeda nyata dengan 

populasi dua rumpun gulma dan populasi 

dua rumpun gulma tidak berbeda nyata 

dengan empat rumpun gulma, akan tetapi 

populasi tanpa gulma berbeda nyata dengan 

empat rumpun gulma baik pada berat segar 
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dan berat kering tanaman kacang hijau, akan 

tetapi tiga populasi tersebut berbeda nyata 

pada berat segar dan berat kering gulma 

(Tabel 4.3.), ini menunjukkan bahwa 

populaasi tanpa gulma memberikan respon 

pertumbuhan yang lebih baik di bandingkan 

dengan  dua rumpun gulma dan empat 

rumpun gulma. Hal ini diduga karena jumlah 

populasi yang banyak dalam polybag akan 

mempengaruhi dalam perebutan unsur hara, 

sinar matahari, air dan sebagainya 

(pemanfaatan sumberdaya). Hal ini sesuai 

dengan pendapat Harjadi (1988) bahwa pada 

jumlah poulasi gulma yang terlalu banyak 

akan terjadi persaingan dalam pemanfaatan 

sumberdaya yang ada seperti unsur hara, air, 

dan sinar matahari.

Tabel 4.1 Rangkuman hasil analisi ragam (ANOVA) nilai laju pertumbuhan (per minggu) dan 

parameter yang diamati. 

Parameter Pengamatan 
Sumber Keragaman dan Intraksi 

T G P TxG TxP GxP TxGxP 

Laju pertumbuhan tinggi tanaman S Ns Ns Ns Ns Ns Ns 

Laju pertumbuhan jumlah daun S Ns Ns S Ns Ns Ns 

Tinggi tanaman  (6 MST)  S S Ns Ns Ns Ns Ns 

Jumlah daun (6 MST) S Ns Ns Ns Ns Ns S 

Berat segar  tanaman (7 MST) S Ns S Ns Ns Ns Ns 

Berat segar gulma (7 MST) Ns S S S Ns Ns S 

Berat kering tanaman (7 MST) S S S S Ns Ns Ns 

Berat kering gulma (7 MST) Ns S S S Ns S Ns 
Keterangan : T (Tanah), G (Gulma), P (Populasi), S = signifikan, dan Ns = non signifikan. 

Tabel 4.2 Nilai rata-rata laju pertumbuhan per minggu hasil uji lanjut  BNJ pada taraf 0,05 untuk 

tinggi tanaman, jumlah daun, serta nilai rata-rata tinggi tanaman, dan jumlah daun 

tanaman kacang hijau pada umur 6 (enam) MST. 

Perlakuan 

  

Rata-rata laju pertumbuhan per 

minggu 

Rata-rata pada Umur 6 

MST 

T T  

 (cm/minggu) 

J D 

 (helai/minggu) 

T T 

(cm) 

J D  

(helai) 

Tanah 

Non Steril 5,964 a 0,255 a 40,544 a 9,055 a 

Steril 2,671 b 0,173 b 25,616 b 6,5     b 

BNJ 5%       0,445          0,011         1,966    0,486 

Gulma 

Non Legum 4,472 a 0,218 a 34,161 a 7,944 a 

Legum 4,162 a 0,21   a 32,000 a 7,611 a 

BNJ 5%        0,445          0,011 1,966     0,486 

Populasi 

P0 4,629 a 0,220 a 34,208 a 7,916 a 

P2 4,248 a 0,211 a 32,708 a 7,75   a 

P4 4,075 a 0,21   a 32,325 a 7,666 a 

BNJ 5%        0,545           0,014 2,407     0,545 
Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak 

berbeda nyata menurut uji BNJ 0,05 
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Tabel 4.3 Nilai Rata-rata hasil uji lanjut  BNJ pada taraf 0,05 untuk Berat Segar Tanaman (BST), 

Berat Segar Gulma (BSG), Berat Kering Tanaman (BKT), dan Berat Kering Gulma 

(BKG). 

Perlakuan 
BST (gram) BSG (gram) BKT (gram) BKG (gram) 

Tanah  

Non Sterill  14,638 a  10,938 a  3,077 a  1,811 a 

Sterill    4,4     b  11,516 a  0,888 b  2,016 a 

BNJ 5%    2,037    2,405  0,320  0,516 

Gulma  

Non Legum  10,177 a  13,194 a    2,194 a   2,45   a 

Legum    8,861 a   9,261 b   1,772 b   1,377 b  

BNJ 5%    2,037    2,405  0,320  0,516 

Popolasi  

POP0  11,358 a  0          c  2,325 a  0        c 

POP2    9,325 ab  13,766 b  1,95   ab  2,2     b 

POP4    7,875 b  19,916 a  1,675 b  3,541 a 

BNJ 5%    2,495    2,946  0,392  0,632 
Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak 

berbeda nyata menurut uji BNJ 0,05 

 

Dilihat dari gambar 4.1 dan 4.2 

menunjukkan bahwa pertumbuhan tanaman 

kacang hijau lebih baik pada tanah tanpa 

disterilisasi dibandingkan dengan tanah yang 

disterilisasi baik pada perlakuan gulma 

legum dan non-legum, sedangkan 

pertumbuhan gulma jenis non-legum lebih 

baik pada tanah yang disterilisai 

dibandingkan pada tanah tanpa disterilisasi 

dan pertumbuhan gulma jenis legum lebih 

baik pada tanah yang tanpa disterilisasi.

 

 

 

Gambar 4.1 Berat segar tanaman kacang hijau (gram/pot) pada faktor tanah, gulma dan populasi 

gulma. 
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Gambar 4.2 Berat segar gulma (gram/pot) pada faktor tanah, gulma dan populasi gulma 

 

 

 Dilihat dari gambar 4.3 dan 4.4 

menunjukkan bahwa pertumbuhan tanaman 

kacang hijau lebih baik pada tanah tanpa 

disterilisasi dibandingkan dengan tanah yang 

disterilisasi baik pada perlakuan gulma 

legum dan non-legum, sedangkan 

pertumbuhan gulma jenis non-legum lebih 

baik pada tanah yang disterilisai 

dibandingkan pada tanah tanpa disterilisasi 

dan pertumbuhan gulma jenis legum lebih 

baik pada tanah yang tanpa disterilisasi. 

 

 

 

Gambar 4.3 Berat kering tanaman kacang hijau (gram/pot) pada faktor tanah, gulma dan populasi 

gulma. 
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Gambar 4.4 Berat kering gulma (± SE) pada faktor tanah, gulma dan populasi gulma. 
 

Gambar 4.1 sampai 4.4 menunjukkan 

pertumbuhan tanaman kacang hijau juga 

dipengaruhi oleh populasi gulma karena 

semakin banyak populasi gulma pada 

pertumbuhan tanaman kacang hijau maka 

akan semakin banyak persaingan yang 

terjadi baik persaingan terhadap perebutan 

unsur hara, sinar matahari, air dan 

sebagainya (pemanfaatan sumberdaya) 

karena gulma merupakan suatu tumbuhan 

lain yang tumbuh pada lahan tanaman 

budidaya, tumbuhan yang tumbuh di sekitar 

tanaman pokok (tanaman yang sengaja 

ditanam) atau semua tumbuhan yang tumbuh 

pada tempat (area) yang tidak diinginkan 

oleh si-penanam sehingga kehadirannya 

dapat merugikan tanaman lain yang ada di 

dekat  atau di sekitar tanaman pokok 

tersebut.  Pendapat para ahli gulma yang 

lain  ada yang mengatakan  bahwa gulma 

disebut juga sebagai tumbuhan 

pengganggu  atau tumbuhan yang belum 

diketahui manfaatnya, tidak diinginkan dan 

menimbulkan kerugian (Herianto. 2013).  
 

KESIMPULAN 
 

1. Pertumbuhan tanaman kacang hijau lebih 

baik pada perlakuan tanah yang non-

steril dibandingkan dengan tanah yang 

steril. 

2. Dalam hal persaingan dengan gulma, 

pertumbuhan tanaman kacang hijau pada 

tanah non-steril lebih tertekan oleh 

gulma legum tetapi pada tanah yang 

disterilisasi lebih tertekan oleh gulma 

non-legum. Hal ini bersesuaian dengan 

pertumbuhan gulma non-legum yang 

lebih baik pertumbuhannya pada tanah 

yang disterilisasi daripada non-steril. 

3. Populasi empat rumpun gulma lebih 

berpengaruh negatif dibandingkan 

dengan dua rumpun gulma terhadap 

pertumbuhan tanaman kacang hijau. 
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