
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hijauan merupakan sumber makanan utama bagi ternak ruminansia untuk

dapat bertahan hidup, berproduksi serta berkembang biak. Produksi ternak yang

tinggi perlu didukung oleh ketersediaan hijauan yang cukup dan kontinyu. Tetapi

produksi pakan hijau sepanjang tahun berubah tergantung pada musim. Pada

musim hujan produksi hijauan sangat melimpah, sedangkan pada musim kemarau

produksi berkurang. Sumber utama hijauan pakan berasal dari rumput. Rumput

memegang peranan penting dalam penyediaan pakan hijauan bagi ternak

ruminansia (Khoirul, 2012).

Rumput gajah (Pannisetum purpureum), sebagai bahan pakan ternak yang

merupakan hijauan unggul, dari aspek tingkat pertumbuhan, produktifitas dan

nilai gizinya. Produksi rumput gajah dapat mencapai 20 – 30 ton/ha/tahun, (Ella,

2002). Sanderson & Paul (2008) menambahkan rumput gajah adalah tanaman

yang dapat tumbuh di daerah dengan minimal nutrisi. Sehingga tanaman ini dapat

tumbuh dan memperbaiki kondisi tanah yang rusak akibat erosi. Tanaman ini juga

dapat hidup pada tanah kritis dimana tanaman lain relatif tidak dapat tumbuh

dengan baik.

Pengembangan tanaman rumput gajah sebagai bahan makanan ternak

yang berkualitas serta berkesinambungan masih merupakan kendala yang dialami

oleh petani, karena manajemen pengelolaan yang belum dipahami. Untuk itu

diperlukan suatu pengembangan teknologi yang tepat dengan sistem manajemen

pengelolaan. Salah satu aspek pengelolaan tanaman rumput gajah adalah



pemupukan. Dimana pemupukan berhubungan dengan produksi yang dihasilkan

dan nilai gizi tanaman (Ella, 2002).

Pupuk merupakan seluruh bahan yang mengandung unsur-unsur esensial

yang diperlukan oleh pertumbuhan tanaman melalui penambahan bahan tersebut

ke dalam tanah (Foth, 1995 cit Setiyaningsih et al, 2012). Pemupukan adalah

menambahkan bahan–bahan pada tanah dan tanaman untuk melengkapi unsur

hara yang kurang terkandung di dalam tanah. Pupuk dibedakan atas pupuk

organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik meliputi pupuk kompos, pupuk

kandang, pupuk humus dan pupuk hijauan. Pupuk anorganik meliputi urea (pupuk

N), TSP atau SP36 (pupuk P) dan KCl (pupuk K) dan NPK majemuk (Sutejo,

2002).

Terkadang dalam praktek dilapangan para petani kurang memahami

penggunaan pupuk untuk tanaman hijauan seperti rumput gajah. Petani hanya

memberikan satu jenis unsur hara dalam jumlah banyak, seperti hanya melakukan

pemberian pupuk N padahal dalam kenyataannya pemberian satu unsur hara tidak

akan meningkatkan hasil produksi dan tentunya akan sia-sia (Sari, 2012).

Tersedianya pupuk NPK majemuk diharapkan dapat membantu para

petani untuk menggunakan pupuk sesuai kebutuhan tanaman karena komposisi N,

P dan K dapat diformulasi berdasarkan uji tanah. Jika pada wilayah

pengembangan tersebut dapat disediakan pupuk majemuk, maka petani tidak perlu

lagi bersusah payah mencampur pupuk dari berbagai jenis seperti yang dilakukan

petani saat ini, sehingga akan lebih praktis. Penggunaan pupuk majemuk yang

mengandung unsur N, P, dan K, diantaranya NPK majemuk diharapkan dapat



meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi (Syafruddin & Zubachtirodin,

2010).

Fedrial (2005) menyatakan, pemberian dosis pupuk N (urea) 200 kg/ha, P

(SP-36) 150 kg/ha, dan K (KCl) 100 kg/ha dapat meningkatkan produksi dan

kandungan gizi dari rumput gajah. Djalaluddin (1989) menyatakan bahwa pada

tanah tambang gusuran batubara menunjukkan bahwa dengan peningkatan takaran

pemupukan N, P, K dari 350 kg/ha (Urea+TSP+KCl) sampai 926 kg/ha

(Urea+TSP+KCl) didapatkan peningkatan produksi bobot segar rumput gajah dari

15 ton/ha/tahun menjadi 55 ton/ha/tahun.

Peranan bahan organik di dalam tanah sangat penting karena secara tidak

langsung ikut menentukan tingkat produktivitas tanaman. Pada saat ini penurunan

tingkat produksi tanaman banyak dipengaruhi oleh kandungan bahan organik di

dalam tanah yang umumnya mengalami penurunan dari keadaan ideal.

Kekurangan atau penurunan kandungan bahan organik tanah dapat

diakibatkan oleh pengelolaan lahan yang kurang bijaksana, pengolahan tanah

yang salah, penggunaan pupuk anorganik secara berlebihan untuk mengejar

kenaikan hasil. Padahal tanpa mempertimbangkan kandungan bahan organik

tanah yang ideal upaya tersebut akan sia-sia. Untuk itu, perlu dilaksanakan

tindakan konservasi bahan organik dengan cara memberikan pupuk organik

seperti pupuk kandang, pupuk kompos dan pupuk hijau, sehingga didapatkan hasil

dan mutu yang baik dari tanaman yang kita usahakan. Effendi (2001) menyatakan

pemberian dosis pupuk organik 10 ton/ha dengan penambahan urea 200 kg/ha

Produksi bahan segar dapat mencapai 36,62 ton/ha.



Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa pengkombinasian bahan

organik dan pupuk anorganik memberikan pengaruh yang baik pada keseim-

bangan nutrisi tanaman dan meningkatkan kesuburan tanah,  keuntungan lain dari

pengkombinasian bahan pupuk organik dan anorganik adalah mampu menurunkan

ketergantungan tanaman terhadap pupuk anorganik serta membantu waktu proses

mineralisasi zat hara yang ada pada bahan organik (Ayeni, 2010). Berdasarkan

uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang ”

Pertumbuhan Dan Hasil Produksi Rumput Gajah (Pennisetum purpureum

Schaum) Yang Dipengaruhi Oleh Jenis Pupuk Organik Dan Beberapa Dosis

Pupuk NPK Majemuk ”.

1.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh :

1. Dosis pupuk NPK terhadap pertumbuhan dan hasil produksi rumput gajah

2. Jenis pupuk organik terhadap pertumbuhan dan hasil produksi rumput

gajah.

3. Interaksi antara pupuk organik dan pupuk NPK majemuk terhadap

pertumbuhan dan hasil produksi rumput gajah.

1.3. Hipotesis

1. Pemberian pupuk NPK dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil

produksi tanaman rumput gajah.

2. Pemberian pupuk organik dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil

produksi tanaman rumput gajah.



3. Interaksi antara jenis pupuk organik dan NPK majemuk dalam

meningkatkan pertumbuhan dan hasil produksi tanaman rumput gajah.

1.4. Manfaat

Memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat tentang jenis pupuk

organik yang tepat untuk tanaman rumput gajah serta dosis pupuk NPK majemuk

yang tepat pada budidaya tanaman rumput gajah dalam mempercepat

pertumbuhan dan meningkatkan hasil produksi tanaman rumput gajah.


