
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Rumput dapat digolongkan menjadi dua yaitu rumput liar/alami dan

rumput budidaya. Ketersedian rumput alami semakin berkurang dengan

meningkatnya persaingan antara lahan untuk tanaman pangan, perumahan, dan

industri sehingga perlu diadakan pembudidayaan rumput alami ini agar tetap

lestari dan bernilai ekonomi (Setyiana dan Abdullah 1993 cit, Sinaga, 2008).

Rumput gajah (Pennisetum purpureum) adalah salah satu jenis hijauan

unggul untuk makanan ternak karena berproduksi tinggi, kualitasnya baik, dan

daya adaptasinya tinggi. Rumput gajah ini banyak ditanam dan dimanfaatkan pada

peternakan penggemukan sapi, persusuan dan pembibitan. Menurut Suyirman,

2003 produksi hijauan segar berkisar 500-800 ton/ha/tahun jumlah pemotongan 7

kali panen pertahun, kandungan gizi rumput gajah protein kasar 13-14% serat

kasar 30-32%.

Rumput gajah merupakan rumput tahunan yang tumbuh tegak menyerupai

tebu dan dapat tumbuh mencapai 2 - 5 m, mudah berkembang biak, berdaun lebar,

tipis, dan menyerupai tulang daun. Rumput gajah mempunyai batang berbentuk

bulat berkayu dan berbuku - buku dimana dari buku tersebut nantinya akan keluar

tunas baru yang kemudian menjadi batang baru. Diameter batang dapat mencapai

lebih dari 3 cm dan terdiri sampai 20 ruas/buku (Manglayang, 2005)

Rumput gajah merupakan hijauan pakan yang dapat dikembangbiakan

mengunakan biji (generatif), atau mengunakan stek (vegetatif). Stek adalah

perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan mengunakan sebagian batang, akar.



Perbanyakan vegetatif, dengan cara stek biasanya lebih mudah dan ekonomis.

Umumnya para petani mengembangbiakan rumput dengan stek hanya

mengunakan bagian tertentu dari batang rumput yang digunakan sebagai bahan

stek. Bagian pangkal sampai bagian tengah adalah bagian yang sering digunakan

sebagai bahan stek, sedangkan bagian ujung rumput masih diberikan pada ternak

dan tidak digunakan sebagai bahan stek (Savitri, 2010).

Pemanfaatan lahan dalam rangka pembangunan pertanian dan pemenuhan

akan protein hewani tidak saja menggunakan lahan subur ataupun yang

mempunyai irigasi tetapi juga telah diarahkan kepada pemanfaatan lahan

marginal. Pengelolaan tanah yang meliputi kegiatan penyusunan rencana

penggunaan tanah, konservasi tanah dan pemupukan dimulai di lapangan dengan

pembukaan hutan, semak ataupun padang alang-alang atau rumput-rumput

lainnya (Arsyad,1989).

Teknologi Tanpa Olah Tanah (TOT) merupakan salah satu teknik

persiapan lahan dengan cara, tanah dibiarkan tidak terganggu kecuali untuk alur

kecil atau lubang tugalan untuk penempatan benih. Sebelum tanam, gulma dapat

dikendalikan dengan herbisida yang layak dan ramah lingkungan lainnya. TOT

banyak sekali membantu mengendalikan gulma sehingga biaya persiapan lahan

menjadi relatif murah dan sederhana (Listyobudi 2011).

Menurut Las et al., (1999) untuk menjamin tingkat produksi yang tinggi

perlu dilakukan pemupukan yang berimbang baik hara makro maupun hara mikro.

Tingkat kesuburan tanah berbeda antar lokasi sehingga penggunaan pupuk

terutama P dan K harus didasarkan pada status hara P dan K tanah. Selain



meningkatkan efisiensi, penggunaan pupuk berdasarkan status hara tanah

berperan penting dalam pelestarian lingkungan produksi.

Fedrial (2005) cit., Sari (2012) 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 menjadi 55 ton/ha pada pemotongan pertama.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis telah melakukan  penelitian

yang berjudul “Pengaruh Sistem Olah Tanah dan Dosis Pupuk NPK Majemuk

16:16:16 Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Rumput gajah  (Pennisetum

purpureum)”

1.2. Tujuan Penelitian

1 Mengetahui pertumbuhan dan hasil rumput gajah yang ditanam di lahan Olah

tanah sempurna dan tanpa olah tanah.

2 Mengetahui dosis pupuk NPK Majemuk 16:16:16 yang tepat untuk

pertumbuhan dan hasil rumput gajah.

3 Mengetahui interaksi antara sistem olah tanah dan pemberian dosis pupuk

NPK Majemuk 16:16:16 terhadap pertumbuhan dan hasil rumput gajah.

1.3. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui sistem olah

tanah dan dosis pupuk NPK majemuk yang tepat terhadap pertumbuhan



rumput gajah sehingga dapat direkomendasikan sebagai acuan ke petani

untuk membudidayakan rumput gajah.

1.4. Hipotesis

Sistem tanpa olah tanah dan pemberian dosis pupuk NPK majemuk

560 kg/ha dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman Rumput

gajah (Pennisetum purpureum) secara maksimal.


