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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peranan pakan dalam usaha bidang peternakan sangat penting karena

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan kunci keberhasilan

produksi ternak. Jenis pakan yang terpenting adalah hijauan karena merupakan

pakan utama ternak ruminansia, sehingga ketersediaan pakan baik dari segi

kuantitas, kualitas dan secara berkesinambungan sepanjang tahun perlu

diperhatikan. Beberapa jenis hijauan pakan dapat dijadikan alternatif pilihan untuk

menjamin ketersediaan hijauan pakan baik dari segi kuantitas maupun segi

kualitas yang tinggi (ACIAR, 2008).

Hijauan yang bernilai gizi tinggi cukup memegang peranan penting karena

dapat menyumbangkan zat pakan yang baik bagi ternak (Herlinae, 2003).

Kandungan nutrisi hijauan pakan sangat dipengaruhi oleh jenis dan manajemen

penanaman. Padang rumput yang diberi input pupuk yang baik dan ditumbuhi

oleh lebih dari satu jenis hijauan akan menghasilkan produksi  yang maksimal

baik dari produksi maupun kandungan gizinya.

Secara umum, pemanfaatan padang rumput (grassland) yang hanya

ditanami satu jenis hijauan untuk mendapatkan produktifitas ternak yang

maksimum biasanya akan memerlukan input pupuk yang lebih besar. Rata-rata

pemberian pupuk N untuk padang rumput jenis ini adalah 250-400 kg N/ha/th.

Sementara itu, padang rumput yang mempunyai keragaman hijauan selain

memerlukan input pupuk yang kecil juga dapat meminimalkan polusi.  Hal ini

membuktikan bahwa keragaman spesies yang tumbuh di padang pengembalaan
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akan mempengaruhi dinamika nutrien padang pengembalaan tersebut

(Whitehead, 2000). Jenis HPT umumnya adalah rumput dan legum, antara lain

seperti rumput B.decumbens (BD) dan legum C.pubescens (CP).

Rumput B.decumbens (BD) dapat di budidayakan dalam pertanaman

campuran terutama dengan legum, karena rumput ini cocok tumbuh pada daerah

tropika basah dengan curah hujan lebih dari 1.500 mm/tahun dan lebih toleran

terhadap musim kering (Mubarak dkk,  2003). Rumput B.decumbens (BD) yang

ditanam campuran dengan leguminosa Arachis lebih cocok bersama-sama, dalam

arti keduanya dapat tumbuh bersama (compatible) tanpa menekan pertumbuhan

tanaman satu dengan lainya (Bahar, 2005).

Lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian Fitriani (2012) bahwa

produktivitas rumput B. decumbens (BD) yang ditanam secara campuran dengan

C.pubescens (CP) pada pemotongan pertama (umur 8 minggu) adalah sama

dengan yang ditanam secara tunggal, dan produksi C.pubescens (CP) tidak

terpengaruh oleh pola penanaman campuran dengan B.decumbens pada

pemotongan pertama (umur 8 minggu) yang ditandai dengan relatif samanya

produksi B. decumbens (BD) yang ditanam secara tunggal dan campuran.

C.pubescens (CP) adalah tanaman legum yang bersifat memanjat dan

merambat yang dapat dijumpai ditempat seperti pinggiran sungai, pantai, jalan

dan perkebunan-perkebunan tertutama di perkebunan kelapa, dan dapat tumbuh

baik pada tanah asam dan agak buruk pada drainase yang buruk (Smit, 1985).

Lebih lanjut Whiteman et al., (1974) menyatakan bahwa tanaman centro dapat

tumbuh baik pada berbagai tipe tanah. C.pubescens (CP) adalah tanaman yang
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tahan terhadap musim kemarau yang agak panjang dengan curah hujan rata-rata

1.000 sampai 1.270 mm/tahun (Sudarsono, 1991).

Penampilan pertanaman campuran rumput dan leguminosa yang baik

pada suatu lahan pastura pada dasarnya adalah keberhasilan transfer nitrogen

tanaman leguminosa ke tanaman rumput, sehingga  dapat diharapkan adanya

peningkatan produksi dan kualitas hijauan rumput dalam pertanaman campuran

tersebut (Middleton, 1981). Mengusahakan pertanaman campuran rumput dengan

leguminosa dapat menghemat  pemupukan nitrogen karena dapat dipenuhi  dari

pengikatan nitrogen udara hasil simbiosis leguminosa dengan bakteri rhizobium

(Whiteman, 1974 et al). Tanaman leguminosa mempunyai peranan yang penting

terhadap rumput karena kemampuan fiksasi nitrogen udara juga akan ditransfer

kepada rumput yang tumbuh bersama (Whitney dan Kanehiro, 1967).

Upaya peningkatan jumlah ternak sapi potong yang semakin pesat

terkendala dengan terbatasnya lahan, sehingga lahan gambut dapat dimanfaatkan

untuk kegiatan yang produktif guna memberi manfaat pada masyarakat sekitar,

seperti pemeliharaan ternak dan penanaman hijauan pakan. Tidak semua jenis

rumput dan legum dapat beradaptasi dan tumbuh dengan baik dilahan gambut.

B.decumbens (BD) adalah jenis rumput yang dapat tumbuh dengan baik

diberbagai tempat, termasuk dilereng-lereng yang terjal (Rukmana, 2005), rumput

ini bisa tumbuh di hampir sebagian besar Indonesia, karena sesuai dengan iklim di

Indonesia yang tropis dan toleran terhadap berbagai jenis tanah, termasuk tanah

asam (Fanindi dan B.R Prawiradiputra, 2006), sementara itu C.pubescens (CP)

adalah jenis legum yang dapat tumbuh baik pada tanah asam dan tahan terhadap

musim kemarau (Smit, 1985).
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Lahan gambut merupakan lahan marginal untuk pertanian karena

kesuburannya yang rendah, pH sangat masam, dan keadaan drainasenya yang

jelek, akan tetapi karena keterbatasan lahan bertanah mineral, ekstensifikasi

pertanian ke lahan gambut tidak dapat dihindari. Dewasa ini lahan gambut

digunakan untuk berbagai komoditas pertanian, termasuk kelapa sawit, karet,

buah-buahan dan sayur-sayuran. Pengelolaan yang baik dan input pupuk

yang tinggi, produktivitas lahan gambut bisa lebih tinggi dari lahan mineral

(Neneng dkk, 2011).

Luas lahan gambut Indonesia diperkirakan berkisar antara 17 - 21 juta ha.

Data yang akurat mengenai luas lahan gambut sulit ditemui karena terbatasnya

survei dan pemetaan tanah gambut. Dengan luasan yang cukup besar yaitu

berkisar 9-11% dari luas daratan di Indonesia, maka sulit dihindari pengembangan

lahan pertanian ke lahan marginal ini, terutama di kabupaten dan provinsi yang

luas lahannya didominasi lahan gambut, seperti Provinsi Riau dan Kalimantan

Tengah. (Neneng dkk, 2011). Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan manusia

terhadap hasil hutan maka telah banyak lahan hutan rawa gambut yang dikonversi

menjadi areal pertanian dan perkebunan (Agus dan Subiksa 2008).

Telah banyak informasi tentang pemanfaatan penanaman campuran antara

rumput dan legum, akan tetapi untuk pengembangan penanaman campuran antara

rumput dan legum pada lahan gambut sangatlah kurang. Berdasarkan hal

diatas telah dilakukan penelitian dengan pola penanaman campuran

antara B.decumbens (BD) dengan C.pubescens (CP) di lahan gambut dan

diharapakan sistem penanaman ini dapat memenuhi kebutuhan unsur hara (N)

B.decumbens (BD).
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1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh penanaman campuran rumput (B.decumbens) dengan

legum (C.pubescens) terhadap produktivitas B.decumbens dan C.pubescens

pada pemotongan ke-dua.

2. Mengetahui komposisi botani hijauan persatuan luas lahan berdasarkan

penanaman tunggal dan campuran.

1.3. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang

produktifitas rumput Brachiaria decumbens Stapf dan Centrosema pubescens

yang ditanam secara tunggal dan campuran pada pemotongan kedua.

1.4. Hipotesis

Penanaman campuran rumput Brachiaria decumbens Stapf dan

Centrosema pubescens pada pemotongan kedua dapat meningkatkan

produktivitas rumput Brachiaria decumbens Stapf dan tidak menurunkan

produktivitas Centrosema pubescens, serta dapat meningkatkan produksi hijauan

persatuan luas lahan.


