
I. TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Rumput Gajah

Rumput gajah (Pennisetum purpureum Schaum) berasal dari Afrika,

tanaman ini diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1962, dan tumbuh alami di

seluruh dataran Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri, rumput gajah merupakan

tanaman hijauan utama pakan ternak yang memegang peranan yang amat penting,

karena hijauan mengandung hampir semua zat yang diperlukan hewan (Mihran,

2008).

Rumput gajah dikenal dengan sebutan rumput Napier atau rumput Uganda

yang memiliki umur panjang, tumbuh tegak membentuk rumpun dan memiliki

rhizoma-rhizoma pendek. Dapat tumbuh pada dataran rendah sampai

kepegunungan. Toleransi terhadap tanah yang cukup luas asalkan tidak

mengalami genangan air. Responsif terhadap pemupukan nitrogen dan

membutuhkan pemeliharaan yang cermat. Pemberian pupuk kandang dapat

memperbaiki perkembangan akarnya (Permadi, 2007).

Rumput gajah termasuk tanaman tahunan membentuk rumpun yang terdiri

20-50 batang dengan diameter lebih kurang 2,3 cm. Tumbuh tegak dan lebat,

batang diliputi perisai daun yang berbulu dan perakaran dalam. Tinggi batang

mencapai 2-3 m, lebar daun 1,25-2,50cm serta panjang 60-90cm (vanis, 2007).

Tanaman hijauan pakan terutama jenis rumput, dapat dibudidayakan

dengan biji, pols maupun stek. Stek merupakan perbanyakan tanaman secara

vegetatif dengan menggunakan sebagian batang, akar, atau daun yang dapat

menjadi tanaman baru. Stek digunakan karena lebih mudah dan ekonomis,



sehingga cara ini dapat digunakan untuk penanaman rumput gajah dan rumput

raja (Mufarihim et al, 2012).

1.1.1. Klasifikasi Rumput Gajah

Rumput gajah disebut juga Elephant grass, Uganda Grass, Napier grass,

dan dalam bahasa latinnya adalah Pennisetum purpereum, termasuk ordo :

Ainthopyta, sub ordo : Angiospermae, family : Graminae, genus : Pennisetum dan

spesies: Purpureum. Rumput gajah termasuk keluarga rumput-rumputan

(graminae) yang telah dikenal manfaatnya sebagai pakan ternak. (Manglayang,

2005).

Kismono (1979) cit permadi (2007) mengemukakan bahwa varietas

rumput gajah yang terkenal adalah: Varietas Afrika, Varietas Hawai dan Varietas

Capricorn. Rumput gajah Varietas Hawai sangat produktif dibandingkaan varietas

lainya. Kandungan nutrient rumput gajah terdiri atas: bahan kering (BK) 19,9%;

protein kasar (PK) 10,2%; lemak kasar (LK) 1,6%; serat kasar (SK) 34,2%; abu

11,7%; dan bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) 42,3% (Rukmana, 2005).

1.1.2. Deskripsi Rumput Gajah

Rumput gajah memiliki akar yang tumbuh pada buku-buku dari batang

yang merayap didalam tanah, keberadaan akar pada tanah akan mempercepat

penutupan tanah, rumput gajah mempunyai akar serabut yang mana dapat

mengikat partikel dan membentuk jalinan serta mengangkat zat hara yang telah

tercuci oleh air hujan kelapisan permukaan. Sifat ini sangat mengguntungkan

karna dapat menyuburkan tanah. Terbukti di Urganda setelah penanaman rumput



gajah selama tiga tahun, kemudian ditanami tanaman pertanian, menunjukan

peningkatan hasil yang nyata (Rahayu 2001).

Rumput gajah tumbuh tegak menyerupai tebu dan dapat tumbuh mencapai

2-5 m, mudah berkembang biak, berdaun lebar, tipis dan mempunyai tulang daun.

Rumput gajah mempunyai batang bulat berkayu dan berbuku-buku dimana dari

buku tersebut nantinya akan keluar tunas baru yang kemudian yang akan menjadi

batang baru. Diameter batang dapat mencapai lebih dari 3 cm dan terdiri sampai

20 ruas/buku (Manglayang, 2005).

Efendi (2001) menambahkan batang rumput gajah ditutupi perisai daun

yang agak berbulu. Rangkum bunga bertipe tandan dengan warna keemasan,

sedangkan dalam berbentuk biji yang berisi hanya bisa dicapai bila tumbuh pada

ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut, bentuk daun pada

umumnya panjang menyerupai pita dan berbulu, panjang daun bisa mencapai 30-

120 cm dengan lebar kurang dari 30 cm.

1.1.3. Syarat Tumbuh Rumput Gajah

Rumput gajah dapat tumbuh pada ketinggian 0-3000 m di atas permukaan

laut (dataran rendah sampai dataran tinggi), dan tumbuh baik pada tanah subur

dan tidak terlalu liat, pH tanah lebih kurang 6,5 dengan curah hujan sekitar

1000mm/tahun. Daya adaptasi sangat luas mulai dari jenis tanah tekstur ringan,

sedang sampai berat, dan tanah yang kurang subur serta dikelola dengan kurang

baik rumput gajah masih tetap menghasilkan hijauan yang tinggi. Kondisi tanah

yang diperlukan untuk menghasilkan produksi yang optimal adalah tanah yang

lembab, kelembapan yang dikehendaki oleh rumput gajah adalah 60-70% (Vanis,

2007).



Rumput gajah merupakan tumbuhan yang memerlukan hari dengan siang

hari yang pendek, dengan fotoperiode kritis antara 13-12 jam. Namun,

kelangsungan hidup serbuk sari sangat kurang dan barangkali inilah penyebab

utama dari penentuan biji yang lazimnya buruk, disamping itu, kecambahnya

lemah dan lambat. Oleh karena itu rumput ini ditanam secara vegetatif. Jika

ditanam pada kondisi baik, bibit vegetatif tumbuh dengan cepat dan dapat

mencapai ketinggian beberapa meter dalam waktu 2 bulan (Mannetje & Jones,

2000 cit Aromdhana, 2006).

1.2. Budidaya Rumput Gajah

1.2.1. Pemilihan Stek Rumput Gajah

Rumput gajah dapat dikembang biakan secara vegetatif yaitu setek batang

atau sobekan anakan atau rumpun. Panjang stek yang dianjurkan adalah 25 cm

atau 2-3 ruas dan diambil dari tanaman berumur 3-6 bulan (Sukardi, 1982 cit

Rahayu, 2001). Wudianto (1989) cit Rahayu (2001) menambahkan Stek yang baik

adalah tanaman yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Penanaman stek

yang terlalu tua atau terlalu muda akan mengakibatkan pertumbuhan lambat,

bahkan tanaman banyak yang tidak tumbuh. Pemotongan pada bagian pangkal

bawah harus miring dan pada pangkal atas datar. Hal ini perlu dilakukan untuk

menghindari penanaman stek secara terbalik yang akan menghambat

pertumbumbuhan. Sedangkan bila menggunakan sobekkan rumpun maka dipilih

rumpun yang muda dan tegap, besar, sehat dan tinggi. Jarak tanam rumput gajah

kurang lebih 60 x 90 cm disesuaikan dengan tingkat kesuburan tanahnya

(Sumarsono, 2006). Aromdhana (2006) menambahkan Jarak tanam yang



digunakan untuk tanaman rumput gajah adalah 50 cm x 50 cm. JPHPK (2005)

menambahkan  Penanaman yang baik adalah pada musim hujan, dan rumput gajah

membutuhkan pemupukan berat untuk mendapatkan produksi yang tinggi dan

responsif terhadap pemberian pupuk nitrogen.

1.2.2. Pengolahan Lahan

Pada prinsipnya setiap usaha budidaya tanaman memerlukan pengolahan

tanah yang baik dan benar. Pengolahan tanah yang akan ditanami rumput gajah

sama seperti cara pengolahan tanah bagi pertanian lainnya. Tanah yang akan

ditanami dibajak atau dicangkul terlebih dahulu sebanyak 1 - 2 kali kemudian

digemburkan, kedalaman membajak atau mencangkul antara 20 - 30 cm terutama

pada tanah datar atau sedikit miring. Tanah dibersihkan dari sisa-sisa tanaman

gulma. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan tanaman dari serangan hama

atau penyakit. Pada tanah yang datar perlu dibuatkan selokan atau saluran antara

bedengan. Saluran ini berfungsi sebagai saluran penyiraman dan drainase untuk

menghindari genangan air yang sekaligus merupakan jalan bagi pekerja pada

waktu pemeliharaan atau pemanenan tanaman. Lebar dan dalamnya saluran

sekitar 30 x 25 cm, disesuaikan dengan kebutuhan (Tugio & Sumarto, 2000).

1.2.3. Pemupukan

Rumput gajah merupakan tanaman yang sangat responsive terhadap

pemupukan berat. Pupuk kandang cukup banyak dibutuhkan. Pupuk ini

dibutuhkan tanaman untuk menambah unsur hara dalam tanah. Pemupukan

dilakukan satu atau dua minggu sebelum penanaman sebesar 10 ton/ha pupuk



kandang, dan diberi tambahan pupuk kimia sepeti Urea, SP-36, dan KCL (Siregar,

2008).

1.2.4. Pemeliharaan dan Waktu Potong

Untuk memperoleh hasil yang tinggi dan pertumbuhan yang cepat, rumput

gajah memerlukan pemeliharaan dan pemupukan yang teratur. Untuk itu perlu

dilakukan penyiangan. Penyiangan dilakukan saat tanaman masih muda sekitar

umur 1 bulan dan digemburkan pada setiap tanaman habis dipanen (Girisonta,

1983 cit Tugio & Sumarto, 2000).

Reksohadiprodjo (1985) cit Vanis (2007) menyebutkan pemotongan

pertama dilakukan setelah tanaman berumur lebih kurang 60 hari sebagai potong

paksa dengan maksud agar pertumbuhan seragam dan merangsang jumlah anakan.

Pemotongan berikutnya dilakukan setiap 40 hari kecuali pada waktu musim

kemarau waktu potong sebaiknya diperpanjang lebih kurang 60 hari. Tinggi

pemotongan 10 – 15 cm dan permukaan tanah. Hendaknya hindari permotongan

yang terlalu tinggi (lebih dari 15 cm atau telalu pendek kurang dari 10 cm) diatas

permukaan tanah. Pemotongan yang terlalu tinggi menyebabkan banyak sisa

batang yang keras. Demikian juga pemotongan yang terlalu rendah akan

mengurangi mata atau tunas muda yang tumbuh, sehingga dapat menurunkan

reproduksi.

1.3. Pupuk Organik

Menurut Hakim et al (1986) cit Permadi (2007), pupuk adalah suatu bahan

organik atau anorganik dari alam atau buatan yang diberikan pada tanaman secara

langsung atau tidak langsung  untuk menambah unsur-unsur hara esensial tertentu



bagi pertumbuhan tanaman. Berdasarkan pembuatannya, pupuk dikelompokan

menjadi pupuk alam dan pupuk buatan. Pupuk alam adalah pupuk yang langsung

didapat dari alam misalnya pupuk kandang, sedangkan pupuk buatan adalah

pupuk yang dibuat di pabrik dengan jenis dan kadar unsur haranya sengaja

ditambahkan dalam pupuk tersebut dalam jumlah yang tertentu.

Pupuk organik merupakan hasil akhir dari perubahan atau penguraian

bagian-bagian atau sisa-sisa tanaman dan binatang seperti pupuk kandang, pupuk

hijau, kompos dan sebagainya. Menggunakan istilah pupuk kandang bagi semua

kotoran hewan, walaupun pada umumnya masa pupuk yang diberikan ke tanaman

berasal dari ternak. Pupuk kandang sebagai salah satu unsur hara yang dibutuhkan

tanaman seperti nitrogen, fosfor, magnesium, sulfur, dan sejumlah kecil unsur

mikro (Sutejo, 2002).

Menurut Handayani (2009) kandungan unsur hara pada pupuk kandang

bervariasi, tergantung dari jenis ternak, umur dan keadaan hewan, sifat dan jumlah

amparan yang digunakan, macam makanan ternak dan cara mengurus dan

menyimpan pupuk sebelum dipakai. Wiryanta & Bernardinus (2002) cit Khoirul

(2012) menuliskan Kandungan unsur hara pada kotoran ayam jauh lebih tinggi

dibandingkan dari kotoran sapi, pada pupuk kandang ayam kandunganya: N 3,21

%, P2O5 3,21 %, K2O 1,57 %, Ca 1,57 %, Mg 1,44 %, Mn 250 ppm dan Zn 315

ppm. Sedangkan pada kotoran sapi N 2,33 %, P2O5 0,61 %, K2O 1,58 %, Ca 1,04

%, Mg 0,33 %, Mn 179 ppm dan Zn 70,5 ppm. Pupuk alam (organik) seperti

kompos dan pupuk kandang mengandung unsur hara makro utama tapi jumlahnya

dibawah 4%. Pada umumnya fungsi pupuk alam sebagai pupuk tidak begitu besar

karna kandungan haranya yang kecil tetapi pupuk alam ini mempunyai fungsi



sebagai soil conditioner yaitu memperbaiki struktur tanah sehingga menjadi

gembur.

Keuntungan penggunaan pupuk organik selain menambah unsur hara

dapat pula memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kapasitas tukar kation,

menambah kemampuan tanah menahan air dan meningkatkan kegiatan biologi

tanah. Pupuk organik juga dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara mikro dan

tidak menimbulkan polusi (Hardjowigeno, 1995 cit Aromdhana, 2006).

Naibaho (2003) menambahkan keuntungan dari pemberian pupuk organik

ke dalam tanah di antaranya adalah: 1) mengubah struktur tanah menjadi lebih

baik sehingga pertumbuhan akar tanaman lebih baik pula, 2) meningkatkan daya

serap dan daya pegang tanah terhadap air sehingga tersedia bagi tanaman, 3)

memperbaiki kehidupan organisme tanah, dan 4) menyediakan unsur hara makro

dan mikro bagi tanaman.

Hasil penelitian Sebayang et al (2004) mengemukakan pemberian pupuk

kandang memberikan respon yang baik terhadap budidaya tanaman padi. Balitnak

(2004) cit Damayanti (2006) menambahkan bahwa penggunaan pupuk kandang

10 ton/ha memberikan respon yang sangat baik terhadap produksi hijauan rumput

gajah yang mencapai 184 ton/ha/tahun atau dua kali lebih tinggi dibandingkan

dengan yang tidak dipupuk.

1.4. Pupuk NPK Majemuk (16:16:16)

Pupuk majemuk adalah pupuk yang mengandung lebih dari satu unsur

hara, misalnya pupuk NP, NK, PK, NPK ataupun NPKMg. Disebut pupuk

majemuk karena pupuk ini mengandung unsur hara makro dan mikro dengan kata



lain pupuk majemuk lengkap bisa disebut sebagai pupuk NPK atau Compound

Fertilizer. Pupuk majemuk NPK adalah pupuk anorganik atau pupuk buatan yang

dihasilkan dari pabrik-pabrik pembuat pupuk, yang mana pupuk tersebut

mengandung unsur-unsur hara atau zat-zat makanan yang diperlukan tanaman

(Sutejo, 2002).

Pupuk NPK (Nitrogen-Phosphate-Kalium) merupakan pupuk majemuk

cepat tersedia yang paling dikenal saat ini. Kadar NPK yang banyak beredar

adalah 15-15-15, 16-16-16, dan 8-20-15. Tipe pupuk NPK tersebut juga sangat

populer karena kadarnya cukup tinggi dan memadai untuk menunjang

pertumbuhan tanaman. Pupuk NPK mutiara 16:16:16 berbentuk padat,

mempunyai sifat larut sehingga diharapkan dapat mengurangi kehilangan hara

melalui pencucian, penguapan, dan pengikatan menjadi senyawa yang tidak

tersedia bagi tanaman. Dan pupuk NPK majemuk berwarna kebiru-biruan dengan

butiran mengkilap seperti mutiara (Marsono & Sigit, 2002 cit Handayani, 2009).

Pupuk majemuk memiliki bentuk yang berbeda-beda, dapat berbentuk

bubuk, butiran (granul) maupun tablet. Bentuk dari pupuk majemuk ini biasanya

dibuat sesuai dengan kebutuhan tanaman; misalnya pupuk dengan bentuk bubuk

cepat larut dalam air, pupuk ini sesuai untuk tanaman yang berumur pendek.

Pupuk dengan bentuk tablet pada umumnya mempunyai daya larut unsur hara

dalam air yang lambat, pupuk tablet biasanya digunakan untuk pemupukan

tanaman keras atau tanaman tahunan (saribun, 2008).

Komposisi kandungan unsur hara yang terdapat dalam pupuk majemuk

NPK mutiara adalah 16 : 16 : 16 artinya16 % Nitrogen (N) terbagi dalam 2 bentuk

yaitu 9,5 % Ammonium (NH4) dan 6,5 % Nitrat (NO3), 16 % Fosfor Oksida



(P2O5), 16 % Kalium Oksida (K2O). 1,5 % Magnesium Oksida (MgO), 5%

Kalsium Oksida (CaO) (Sinaga, 2012).

Menurut Purnama (2002) terdapat beberapa keuntungan dari penggunaan

pupuk majemuk yaitu : pupuk majemuk mengandung lebih dari dua unsur hara,

sehingga menghemat waktu aplikasi dan tempat penyimpanan pupuk, menghemat

biaya pemupukan karena diberikan sekaligus untuk beberapa unsur hara.

Mulai tahun 2008 program pemerintah dalam menyediakan pupuk bagi

pertanian dan perkebunan mengarah ke pupuk majemuk. Berdasarkan penilaian

secara ekonomi, pupuk majemuk tergolong murah dibanding dengan pupuk

tunggal. Pemupukan NPK majemuk merupakan pemberian unsur hara pada

tanaman yang efisien dibanding dengan pemupukan tunggal. Hasil penelitian

Susetyo (1980) cit Aromdhana (2006) di Bogor menunjukkan bahwa pada tanah

latosol, pemberian urea sebesar 300 kg/ha, SP36 dan KCl masing-masing 200

kg/ha memberikan hasil rumput gajah terbaik yaitu 32 ton/ha/panen produksi

berat kering dan 6,4% protein kasar tiap kali pemotongan.


