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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tanaman Caisim 

2.1.1 Klasifikasi dan Deskripsi Tanaman Caisim  

Adapun klasifikasi tanaman caisim menurut Cronquist (1981) adalah 

sebagai berikut :  

Divisio  : Magnoliophyta 

Classis  : Magnoliopsida 

Ordo   : Capparales 

Familia  : Brassicaceae 

Genus   : Brassica 

Species   : Brassica juncea L. . 

Caisim (Brassica juncea L) mempunyai bentuk daun bulat tetapi sedikit 

lonjong dengan warna hijau tua dan dengan perakaran serabut. Daun-daun 

tanaman lebar dan berbentuk pipih. Warna tangkai daun putih dan hijau. Caisim 

(Brassica juncea L)  juga memiliki batangnya panjang, tegap, dan daunnya 

berwarna hijau. (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, 2001). 

2.1.2 Syarat-syarat Tumbuh 

Daerah yang cocok untuk pertumbuhan tanaman caisim adalah mulai dari 

ketinggian 5 meter sampai 1,200 meter dpl. Namun biasanya tanaman ini di 

budidayakan di daerah yang berketinggian 100-500 meter dpl. Sebagian besar 

daerah-daerah Indonesia memenuhi syarat ketinggian tersebut (Haryanto dkk, 

2006). 
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Tanaman dapat melakukan fotosintesis dengan baik memerlukan energi 

yang cukup. Cahaya matahari merupakan sumber energi yang diperlikan tanaman 

untuk proses fotosintesis. Caisim  memerlukan cahaya matahari yang tinggi. 

Kelembaban udara yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman caisim yang optimal 

berkisar antara 80%-90%. Tanaman caisim tergolong tanaman yang tahan 

terhadap hujan, sehingga penanaman pada musim hujan masih bisa memberikan 

hasil yang cukup baik. Curah hujan yang sesuai untuk pembudidayaan tanaman 

caisim adalah 1,000-1,500 mm/tahun. Daerah yang memiliki curah hujan sekitar 

1,000-1,500 mm/tahun dapat dijumpai di dataran tinggi. Akan tetapi tanaman 

caisim tidak tahan terhadap air yang menggenang (Cahyono, 2003). 

Tanah yang cocok untuk ditanami caisim adalah tanah yang gembur, banyak 

mengandung humus, subur serta pembuangan airnya baik. Derajat kemasaman 

(pH) tanah yang optimum untuk pertumbuhanya adalah antara pH 6-7 (Haryanto, 

dkk., 1995). Caisim  dapat di tanam pada berbagai jenis tanah, namun paling baik 

adalah jenis tanah lempung berpasir seperti andosol. Pada tanah-tanah yang 

mengandung liat perlu pengolahan secara sempurna, antara lain pengolahan tanah 

yang cukup dalam, penambahan pasir dan pupuk organik dalam jumlah (dosis) 

tinggi (Rukmana, 2007) 

Sifat biologis tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman caisim adalah 

tanah yang banyak mengandung bahan organik (humus) dan bermacam-macam 

unsur hara yang berguna untuk pertumbuhan tanaman, serta pada tanah terdapat 

jasad renik tanah atau organisme tanah pengurai bahan organik sehingga dengan 
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demikian sifat biologis tanah yang baik akan meningkatkan pertumbuhan tanaman 

(Cahyono, 2003). 

2.1.3 Varietas Tanaman Caisim 

Varietas adalah sekumpulan individu tanaman yang dapat dibedakan oleh 

setiap sifat (morfologi, fisiologi, sitologi, kimia, dan lain-lain) yang nyata untuk 

usaha pertanian dan bila diproduksi kembali akan menunjukkan sifat-sifat yang 

dapat dibedakan dari yang lainnya (Sutopo, 2002). 

Caisim mempunyai beberapa varietas unggul, diantaranya yaitu varietas 

Shinta F1 dan varietas Tosakan. Varietas Shinta F1 memiliki ciri-ciri : bentuk 

daun lonjong, warna daun hijau tua, tepi daun tidak bergerigi, tekstur daun regas 

dengan serat halus, tangkai daun penjang dengan warna hijau memutih.  Varietas 

ini memiliki rasa daun masak yang tidak pahit, tahan terhadap serangan ulat 

Plutella sp dan serangan penyakit busuk basah, produksinya tinggi dengan potensi 

hasil 40-50 ton/ha, umur panen 25 - 30 hari setelah tanam, dan direkomendasikan 

untuk dataran rendah (Lampiran Keputusan Menteri Pertanian, 2000).  

Berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian (2000), Varietas 

Tosakan mempunyai ciri-ciri : bentuk daun agak bulat, warna daun hijau 

mengkilat, tepi daun tidak bergerigi, tekstur daun lunak, tangkai daun panjang. 

Varietas ini memiliki rasa daun yang  renyah dengan sedikit serat (halus) dan 

manis, tahan terhadap serangan ulat Plutella sp dan serangan penyakit busuk 

basah, produksinya cukup tinggi dengan potensi hasil 25 ton/ha, umur panen 25 - 

30 hari setelah tanam.  
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2.1.4 Kandungan Gizi Caisim  

Konsumen menggunakan daun Caisim baik sebagai bahan pokok maupun 

sebagai pelengkap masakan tradisional dan masakan cina. Kandungan yang 

terdapat pada caisim adalah protein, lemak, karbohidrat, Ca, P, Fe, Vitamin A, 

Vitamin B, dan Vitamin C. Selain mempunyai nilai ekonomi tinggi caisim 

memiliki banyak manfaat. Manfaat caisim atau sawi bakso sangat baik untuk 

menghilangkan rasa gatal di tenggorokan pada penderita batuk, penyembuh sakit 

kepala, bahan pembersih darah, memperbaiki fungsi ginjal, serta memperbaiki dan 

memperlancar pencernaan (Fahrudin, 2009). 

Tabel 2.1 Kandungan nutrisi caisim 

Kandungan nutrisi Jumlah /100 gram 

Energi (kal) 22,00 

Protein (g) 2,30 

Lemak (g) 0,30 

Karbohidrat (g) 4,00 

Serat kasar (g) 1,20 

Kalsium (mg) 220,50 

Fosfor (mg) 38,40 

Sumber : Direktorat Gizi Depkes RI (1981)  

 

2.2 Gulma 

2.2.1 Pengertian Gulma 

Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh pada areal yang tidak dikehendaki 

yakni tumbuh pada areal pertanaman. Gulma secara langsung maupun tidak 

langsung merugikan tanaman budidaya. Gulma dapat merugikan tanaman 

budidaya karena bersaing dalam mendapatkan unsur hara, cahaya matahari, dan 

air. Jenis gulma yang tumbuh biasanya sesuai dengan kondisi perkebunan, 

misalnya pada perkebuanan yang baru diolah, maka gulma yang dijumpai 
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kebanyakan adalah gulma semusim, sedang pada perkebunan yang telah lama 

ditanami gulma yang banyak terdapat adalah jenis tahunan. Gulma yang terdapat 

pada dataran tinggi relatif berbeda dengan yang tumbuh di daerah dataran rendah, 

Pada daerah yang tinggi terlihat adanya kecenderungan bertambahnya keaneka-

ragaman jenis, sedangkan jumlah individu biasanya tidak begitu besar. Hal yang 

sebaliknya terjadi pada daerah rendah yakni jumlah individu sangat melimpah, 

tetapi jenis yang ada tidak begitu banyak (Soekisman, dkk. 1984). 

2.2.2 Jenis-jenis Gulma 

Menurut morfologinya, gulma dibedakan menjadi : rumput, teki, dan daun 

lebar. Berdasarkan bentuk masa pertumbuhan terdiri atas : gulma berkayu, gulma 

air, gulma perambat termasuk epiphytes dan parasit. Ditinjau dari siklus hidupnya 

dikenal : gulma semusim, dua musim, dan tahunan (Sukman & Yakub. 2002). 

Golongan rerumputan mencakup jenis gulma yang termasuk ke dalam famili 

graminaeae. Selain merupakan komponen terbesar dari populasi gulma, famili ini 

memiliki daya adaptasi cukup tinggi, distribusinya amat luas dan mampu tumbuh 

dengan baik pada lahan kering maupun tergenang.  Contoh gulma rerumputan 

antara lain alang-alang (Imperata cylindrica L.), jajagoan (Rchonochloa crus-galli 

L.), lampuyangan (Panicum repens L.), kakawatan atau gigirinting (Cynodon 

dactylon L.) (Rukmana & Saputra, 1999). 

Golongan teki meliputi semua jenis gulma yang termasuk ke dalam famili 

Cyperaceae. Golongan teki terdiri atas 90 genera dan 4.000 spesies, lebih 

menyukai air kecuali Cyperus rotundus L. Teki yang organ perbanyakan 

utamanya berada dalam tanah di antaranya adalah teki (Cyperus rotundus L.), 

walingi (Scirpus grosus L.F.), dan rumput sendayan (Rhynchospora corymbosa 
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L.). teki yang perbanyakan utamanya dengan biji, antara lain jekeng atau linggih 

alit (Cyperus iria L.), rumput tiga segi (Cyperus copressus L.), bebawangan lentik 

(Eriocaulon cinercum R.Br.), dan rumput knop (Cyperus kyllingia Endl.) 

(Rukmana & Saputra, 1999). 

Golongan gulma berdaun lebar meliputi semua jenis gulma selain famili 

graminaceae dan cyperaceae. Gulma berdaun lebar umumnya terdiri atas 

golongan dicotyledoneae dan paku-pakuan (pteridophyta). Ciri umum gulma 

berdaun lebar adalah ukuran daunnya lebar, tulang daun berbentuk jaringan, 

terdapat tunas-tunas tambahan pada setiap ketiak daun atau akar. Contoh gulma 

berdaun lebar antara lain bayam duri (Amaranthus spinosus L.), babandotan atau 

wedusan (Ageratum conyzoides L.), kirinyuh (Chromolaena odorota L.), 

kayambang (Salvania molesta D.S Mitchell) (Rukmana & Saputra, 1999).   

Gulma semusim (annual) menyelesaikan siklus hidupnya dalam satu tahun 

atau satu musim. Ada gulma daun lebar semusim, teki semusim, dan rumput 

semusim. Sebagai contoh adalah Ageratum conyzoides, Cyperus iria, Echinochloa 

colonum, Leptochloa chinensis, dan rothoellia exaltata.  Gulma biennial 

memerlukan dua musim pertumbuhan untuk menyelesaikan siklus hidupnya, 

biasanya berbentuk roset pada tahun pertama dan pada tahun kedua menghasilkan 

bunga, memproduksi biji lalu mati. Beberapa contoh gulma biennial : Sonchus 

arvensis, Senecio vulgaris, dan Cirsium arvense. Gulma parennial hidup lebih dari 

dua tahun dan mungkin dalam kenyataannya hampir tidak terbatas. Beberapa 

spesies gulma ini secara alami berkembang biak dengan biji, tetapi dapat sangat 

reproduktif dengan potongan batang, umbi, rhizoma, stolon, dan daun. Beberapa 
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contoh gulma parennial : Imperata cylindrica, Mikonia chordata, dan Cyperus 

rotundus (Sukman & Yakub. 2002). 

Gulma berkayu mencakup tumbuh-tumbuhan yang batangnya membentuk 

cabang-cabang sekunder. Gulma ini menjadi masalah di perkebunan, kehutanan, 

saluran pengairan, dan padang pengembalaan. Sistem perbanyakan, produksi biji 

dan persebran efisien. Beberapa contoh adalah Melastoma spp., Lantana spp., 

Acasia spp., dan Cromolaena odorata (Sukman & Yakub. 2002). 

Gulma air diklasifikasikan sebagai marginal (tepian), emergent (gabungan 

antara tenggelam dan terapung), submerged (melayang), anchored with floating 

leaves (tenggelam), freefloating (mengapung), dan plankton/alga. Contohnya 

berturut-turut adalah Mikania spp., Typha spp., Hydrilla veracillata, Nymphaea 

spp., Pista stationes, dan Microcystis spp (Sukman & Yakub. 2002). 

Tumbuhan merambat yang berstatus sebagai gulma, bisa sangat agresif dan 

perlu dikendalikan. Gulma ini mungkin menimbulkan masalah mekanis seperti 

Mikania chordata di pertanaman karet, kelapa sawit dan kehutanan, atau semi 

arasit seperti Coscuta campetris dan Cassytha filiformis. Karakternya yang melilit 

dan memanjat dapat menyebabkan penutupan areal yang luas dengan cepat. 

Perambatan juga terkadang epifit atau hemiparasit. Parasitasi benalu dilakukan 

oleh berbagai spesies dari famili Viscaceae, Loranthaceae, Santalaceae, dan 

Myzodendraceae. Di antara beberapa spesies tersebut adalah Viscum album, 

dendrophthoe petandra, Arcenthobium oxycentri, Loranthus elasticus, Loranthus 

longiflorus, Loranthus pubeerulenthus, Macrosolen cochinensis, dan Scurula spp. 

Spesies-spesies ini menjadi pada tanaman karet, teh, jeruk, jati, dan pepohonan 
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lain. Akibatnya pepohonan tersebut akan kehilangan daun karena cabang-

cabangnya telah dimatikan oleh parasit tersebut. Beberapa jenis semak parasit 

adalah Vaccinium ludicum dan Rhododendron javanicum (Sukman & Yakub. 

2002). 

2.3 Kerugian Akibat Gulma pada Tanaman  

Adanya persaingan gulma dapat mengurangi kemampuan tanaman untuk 

berproduksi. Persaingan atau kompetisi antara gulma dan tanaman adalah di 

dalam menyerap unsur-unsur hara dan air dari dalam tanah, dan penerimaan 

cahaya matahari untuk proses fotosintesis, menimbulkan kerugian-kerugian dalam 

produksi baik kualitas dan kuantitas (Sastroutomo, 1990). 

Menurut Harsono (1993), gulma dapat menurunkan hasil tanaman sebagai 

berikut : (1) kompetisi langsung untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang ada 

dan input yang diberikan pada tanaman. Kompetisi ini terutama dalam hal 

mendapatkan air, hara, dan cahaya; (2) menurunkan hasil melalui racun yang 

dikeluarkan dan menghambat pertumbuhan tanaman atau disebut allelopati; (3) 

menjadi inang hama dan penyakit pengganggu tanaman yang menurunkan hasil; 

(4) mengganggu aktivitas pemeliharaan tanaman dan pemanenan, sehingga 

meningkatkan biaya pemeliharaan dan panen dan menurunkan hasil; (5) 

pengendalian gulma kadangkala dapat merusak tanaman sehingga menurunkan 

hasil; (6) gulma dapat menurunkan kualitas hasil panen karena tercampur oleh 

bagian-bagian gulma; dan (7) beberapa gulma bersifat parasit.  
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2.4 Pengendalian Gulma  

Pengendalian gulma dapat didefinisikan sebagai proses membatasi infestasi 

gulma sedemikian rupa sehingga tanaman budidaya lebih produktif. Dengan kata 

lain pengendalian bertujuan hanya menekan populasi gulma sampai tingkat 

populasi yang tidak merugikan secara ekonomi atau tidak melampaui ambang 

ekonomi, sehingga sama sekali tidak bertujuan menekan populasi gulma sampai 

nol (Sukman & Yakub. 2002).  

a) Pengendalian secara Manual 

Pengendalian secara manual yaitu mencabut gulma dengan 

menggunakan tangan yang dilakukan dengan merusak fisik gulma sehingga 

pertumbuhannya menjadi terhambat dan akhirnya mati. lalu seiringnya zaman 

pengendalian gulma dengan metode mencabut dengan tangan mulai 

dikembangkan dengan alat seperti sabit, arit, koret cangkul, dll.berikut 

beberapa teknik – teknik pengendalian : 

1. Pencabutan gulma (hand weeding) 

Cara ini juga biasa disebut penyiangan manual, efektif untuk 

mengendalikan gulma semusim dan dua musim, memiliki resiko 

kerusakan yang kecil pada tanaman budidaya, dan layak diterapkan untuk 

pengendalian gulma pada areal yang tidak luas dengan menggunakan alat 

cangkul dan cados 

2. Pembabatan (mowing) 

Cara ini efektif diterapkan pada gulma semusim atau dua musim yang 

tidak mempunyai organ perkembangbiakan di dalam tanah seperti stolon 

dan umbi dengan menggunakan alat arit, parang babat, garpu. 
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3. Penggenangan (flooding)  

Penggenangan gulma akan menghambat respirasi dan metabolisme gulma 

yang terhambat sehingga lambat laun gulma akan menurun (Rukmana & 

Saputra, 1999). 

b) Pengendalian secara Kimia 

Pengendalian gulma secara khemis atau kimiawi adalah pengendalian 

menggunakan herbisida. Herbisisa adalah senyawa kimia yang digunakan 

untuk menekan atau mematikan gulma, baik secara selektif maupun non 

selektif. Keuntungan dari metode pengendalian gulma secara kimia ini adalah 

cepat dan efektif (pemakaian tenaga sedikit), terutama untuk areal pertanaman 

yang luas akan tetapi ada juga beberapa segi negatif dari metode ini yaitu ialah 

potensi keracunan pada tenaga aplikasi, hewan, keracunan tanaman, 

mempunyai efek residu terhadap pencemaran lingkungan (Rukmana & 

Saputra, 1999). 

Menurut Moenandir (1993) penyiangan merupakan cara pengendalian 

gulma yang sangat praktis, aman, efisien, dan murah jika diterapkan pada 

suatu area yang tidak luas dan di daerah yang cukup banyak tenaga kerja. 

Pemilihan waktu penyiangan yang tepat dapat mengurangi jumlah gulma yang 

tumbuh serta dapat mempersingkat masa persaingan. Kehadiran gulma di 

sepanjang siklus hidup tanaman budidaya tidak selalu berpengaruh negatif. 

Terdapat suatu periode ketika gulma harus dikendalikan dan terdapat periode 

ketika gulma juga dibiarkan tumbuh karena tidak mengganggu tanaman 

(Moenandir, 1993). Periode hidup tanaman yang sangat peka terhadap 

kompetisi gulma ini disebut periode kritis tanaman 
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3.5 Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dinarto & Astriani (2012) 

menunjukkan hasil bobot 100 biji dari tanaman kacang tanah yang tidak disiangi 

lebih rendah daripada tanaman yang disiangi. Hasil kacang tanah yang tidak 

disiangi lebih rendah 15,90 – 36,72% dibandingkan hasil tanaman yang disiangi 2 

– 3 kali. Penelitian yang dilakukan oleh Lailiyah, dkk (2014) menunjukkan hasil 

penyiangan 4 mst kurang efektif diaplikasi-kan pada tanaman kacang panjang. 

Hasil terbaik dalam meningkatkan hasil tanaman kacang panjang adalah pada 

perlakuan bebas gulma 

Penelitian yang dilakukan oleh Handika, dkk (2016) menunjukkan hasil 

penyiangan gulma mencegah kehilangan hasil sampai 56% dibandingkan kondisi 

bergulma sepanjang umur penanaman. Penelitian yang dilakukan oleh Budi, dkk 

(2016) menunjukkan hasil penyiangan gulma terus menerus memberikan hasil 

paling baik. Selain itu, interaksi antara perlakuan varietas dan frekuensi 

penyiangan gulma berpengaruh nyata terhadap jumlah polong, jumlah biji per 

tanaman dan nilai kompetisi.  
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