
I. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Rumput Gajah

Rumput gajah disebut juga elephant grass, napier grass, uganda grass,

pasto elefante, dan dalam bahasa latinnya Pennisetum purpureum, termasuk ordo

anthophyta, sub-ordo angiospermae, famili graminae, genus pennisetum, dan

spesies purpureum. Rumput gajah termasuk keluarga rumput-rumputan

(graminae) yang telah dikenal manfaatnya sebagai pakan ternak ruminasia yang

ilmiah (Manglayang, 2005).

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

merupakan hijauan unggul, dari aspek tingkat pertumbuhan, produktivitas dan

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

Pengembangan tanaman rumput gajah sebagai bahan makanan ternak yang

berkualitas serta berkesinambungan masih merupakan kendala yang dialami oleh

petani, karena pengelolaan yang belum dipahami. Untuk itu diperlukan suatu

pengembangan teknologi yang tepat dengan sistem pengelolaan (Adrianto, 2010).

Rumput gajah (Pennisetum purpureum Schaum) berasal dari Nigeria dan

tersebar luas diseluruh Afrika Tropika, dan merupakan tanaman tahunan. Tumbuh

tegak membentuk rumpun yang terdiri dari 20-50 batang, diameter batang

berkisar 2-3 cm dan memiliki rhizom-rhizom pendek. Dapat tumbuh setinggi 1,8-

4,5 m dan panjang daun mencapai 16-90 cm serta lebar 8-35 mm. Bunga

berbentuk tandan dengan warna keemasan (Jayadi, 1991). Mc Ilroy (1976) cit.,

Aromandhana (2006) menyatakan bahwa rumput gajah sangat responsif terhadap



pemupukan, tahan kering dan produksinya tinggi. Di daerah lembab dengan

irigasi, produksinya lebih dari 290 ton rumput segar/ha/th.

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 dan Jones,

2000 cit. Aromhandana, 2006)

2.1.1. Deskripsi Rumput Gajah

Rumput gajah disebut juga elephant grass (Inggris) atau pasto elefante

(spanyol). Menurut klasifikasi Hayne (1950) cit. Sukardi et al. (1982) rumput

gajah termasuk dalam ordo Anthofyta, sub ordo Angiospermae, family Graminae,

genus Pennisetum dan spesies purpureum.

Rumput gajah secara umum merupakan tanaman tahunan yang berdiri

tegak, berakar dalam, dan tinggi dengan rimpang yang pendek. Tinggi batang

dapat mencapai 2-4 meter, dengan diameter batang dapat mencapai lebih dari 3

cm dan terdiri sampai 20 ruas / buku. Tumbuh berbentuk rumpun dengan lebar

rumpun hingga 1 meter. Pelepah daun gundul hingga berbulu pendek, helai daun

bergaris dengan dasar yang lebar, ujungnya runcing (Manglayang, 2005).

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 mudah ditanam dengan cara stek atau sobekan rumput,

batang yang digunakan untuk stek sebaiknya sudah cukup tua yaitu berumur 6-8

bulan, panjang setiap stek 25- 35 cm dan minimal terdiri dari 2 buku. Stek

ditanam dengan cara menancapkan kedalam tanah dengan bagian yang masuk

kedalam tanah satu buah buku sedangkan buku yang satu nya lagi diatas

permukaan tanah. Jarak tanam berkisar antara 60-90 x 60-100 cm, (Suyirman,

2003).

Perkembangbiakan vegetatif dilakukan baik dengan cara membagi rumpun

akar dan bonggol maupun dengan stek batang (minimal 3 ruas, 2 ruas terbenam di

tanah). Hal ini dapat dilakukan dengan tangan atau dengan peralatan seperti yang

dilakukan pada penanaman tebu (Manglayang, 2005).

2.1.2. Syarat Tumbuh

Rumput gajah tumbuh dengan baik pada tanah berlempung dengan pH

4,5-8,2, Biasanya tumbuh hanya pada daerah dengan curah hujan >1000

mm/tahun. Meskipun tahan kekeringan karena sistem perakaran yang dalam, tetap

memerlukan air yang cukup untuk berproduksi. Tidak tahan terhadap banjir dan

penggenangan air yang panjang. Suhu yang paling baik untuk pertumbuhan

tanaman rumput gajah antara 25 oC - 40 oC, dan pertumbuhan sedikit lambat pada

suhu dibawah 15oC, sedangkan pertumbuhan akan terhenti pada suhu 10oC. Pucuk



akan mati bila terkena suhu beku, tetapi tumbuh kembali ketika kondisi mulai

hangat dan basah. Tumbuh pada daerah permukaan laut sampai ketinggian 2000

m dpl (Mannetje, 1992).

2.2. Sistem Olah Tanah

Tanah dapat diperbaiki atau ditingkatkan kesuburannya dengan melakukan

pengolahan tanah. Pengolahan tanah merupakan suatu usaha untuk mengubah

kondisi tanah pertanian dengan menggunakan alat-alat pertanian sehingga

diperoleh kondisi tanah yang sesuai dengan pertumbuhan tanaman.

Pengolahan tanah adalah setiap usaha manipulasi tanah secara mekanis

yang bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah agar sesuai untuk

perkecambahan dan perkembangan akar tanaman, menciptakan porositas mikro

dan makro yang seimbang, mengendalikan tanaman pengganggu, mengelola sisa-

sisa tanaman, menekan erosi dan menciptakan konfigurasi permukaan tanah

tertentu, serta melakukan pembalikan tanah, menyisihkan batu atau membersihan

akar yang mengganggu.

Teknik persiapan lahan dalam praktiknya dikelompokkan ke dalam sistem

olah tanah sempurna (OTS), tanpa olah tanah (TOT) dan olah tanah bermulsa.

Sistem olah tanah sempurna merupakan cara yang umum diterapkan oleh petani

dalam kegiatan persiapan lahan. Pengolahan tanah sempurna dimaksudkan agar

tanah lebih gembur sehingga aerasi meningkat dan menghilangkan gulma di areal

budidaya. Namun, pengolahan tanah yang intensif akan menyebabkan degradasi

lahan yang menyebabkan daya dukung dan produktivitas lahan semakin menurun

(Syam’um, 2002).



2.2.1. Tanpa Olah Tanah (TOT)

Teknik tanpa olah tanah (TOT) atau no tillage adalah sistim pengolahan

tanah yang merupakan adopsi sistim perladangan dengan memasukkan konsep

pertanian modern. Tanah dibiarkan tidak terganggu, kecuali alur kecil atau lubang

untuk penempatan benih atau bibit. Sebelum tanam, sisa tanaman atau gulma

dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu penempatan benih atau

bibit tersebut. Pengendalian gulma, terutama alang-alang biasanya menggunakan

herbisida sistemik yang ramah lingkungan. Sisa-sisa tanaman ini kemudian

dimanfaatkan untuk menutupi permukaan tanah dan perakaran yang mati

dibiarkan tinggal di dalam tanah. Seresah tanaman yang mati dan dihamparkan

dipermukaan tanah ini dapat berperan sebagai mulsa dan menekan pertumbuhan

gulma baru dan pada akhirnya dapat memperbaiki sifat dan tata air tanah (Rauf,

2005).

Dalam pelaksanaan TOT sangat erat kaitannya dengan herbisida, karena

herbisida diperlukan sebagai pengganti olah tanah untuk mematikan sisa-sisa

tanaman musim lalu dan untuk menyiapkan lahan tanam yang bebas dari gulma.

Sistem TOT menggunakan herbisida yang tepat berpengaruh baik terhadap

tanaman dan dapat meningkatkan hasil tanaman dan mampu mengendalikan

gulma. Di samping itu TOT juga efisien terhadap waktu dan tenaga kerja yang

dibutuhkan sehingga menguntungkan dibandingkan olah tanah sempurna

(Listyobudi, 2011)

Teknik TOT dapat diterapkan dengan baik pada berbagai tipe tanah,

terutama tanah lempung berpasir sampai lempung berliat. TOT umumnya

meningkatkan kelembaban tanah dengan berkurangnya evaporasi. Di daerah



dengan curah hujan rendah dan tanah yang dapat menyimpan air, peningkatan

kelembaban tanah akan meningkatkan penyerapan nutrisi yang pada akhirnya

meningkatkan produktivitas. Dengan meningkatnya kelembaban tanah, suhu tanah

menjadi lebih rendah (Utomo, 2000 cit. Listyobudi, 2011).

2.2.2. Olah Tanah Sempurna (OTS)

Pengolahan tanah maksimum atau pengolahan tanah sempurna (full

tillage) dapat memberikan lingkungan tumbuh yang baik bagi tanaman (struktur

tanah menjadi ramah dan mengendalikan pertumbuhan gulma), sehinga diperoleh

hasil yang tinggi. Akan tetapi pengolahan tanah sempurna memiliki dampak

negatif antara lain menyebabkan tanah lebih terbuka sehingga mudah tererosi,

meningkatkan degradasi lingkungan dan menurunkan produktivitas lahan

(Sinukaban, 1981 cit. Baderun, 1999).

2.3. Pupuk NPK

Menurut Noviani (2010), pupuk adalah bahan untuk diberikan kepada

tanaman baik langsung maupun tidak langsung, guna mendorong pertumbuhan

tanaman, meningkatkan produksi atau memperbaiki kualitasnya, sebagai akibat

perbaikan nutrisi tanaman. Pupuk akan sampai pada sasarannya jika diaplikasikan

secara benar. Dalam aplikasi pupuk, hal penting yang perlu diperhatikan adalah

jenis tanaman yang akan dipupuk dan jenis pupuk yang digunakan. Dengan

aplikasi yang tepat dan benar maka akan diperoleh efisiensi dan efektivitas

pemupukan. Secara garis besar, aplikasi pemupukan dapat dibedakan berdasarkan

aplikasi pupuk padat dan aplikasi pupuk cair.



Pemupukan dilakukan karena tanah tidak mampu menyediakan satu atau

beberapa unsur hara untuk menjamin suatu tingkat produksi tertentu. Tujuan

dilakukan pemupukan yaitu untuk memperoleh produksi yang tinggi dan bernilai

dengan memperbaiki penyediaan hara sambil memperhatikan atau memperbaiki

kesuburan tanah tanpa merusak lingkungan (Pratiwi 2003 cit., Noviani, 2010).

Pupuk NPK merupakan pupuk majemuk lengkap. Pupuk majemuk adalah

pupuk yang mengandung lebih dari satu jenis unsur hara untuk menambah

kesuburan tanah. Pupuk NPK terdiri dari berbagai jenis tergantung dari komposisi

nitrogen, fosfor, dan kalium yang dikandungnya. NPK adalah tiga unsur hara yang

mutlak harus ada dan dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak,sehingga

sejak dahulu pupuk yang diproduksi diutamakan  yang mengandung nitrogen,

fosfordan kalium (N,P,K)  (Lingga & Marsono, 2007).

Pupuk majemuk NPK Mutiara 16:16:16 merupakan pupuk majemuk

anorganik yang mengandung unsur nitrogen, fosfor dan kalium yang semuanya

mutlak dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berproduksi maksimal.

Penggunaan pupuk ini merupakan salah satu alternatif pemupukan yang diberikan

pada tanaman untuk meransang pertumbuhan. Pupuk ini di aplikasikan dengan

cara ditebar ke tanah. Pupuk akan diserap tanaman lewat akar (Novizan, 2002).

Murbandono (1994) menyatakan bahwa unsur hara yang diperlukan

tanaman dapat dibagi tiga golongan berdasarkan jumlah yang dibutuhkan

tanaman. Ketiga golongan tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Unsur hara makro yaitu unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah banyak,

seperti nitrogen (N), fosfor (P), dan potasium atau kalium (K).



2. Unsur hara sedang (sekunder) yaitu unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah

kecil, seperti sulfur/belerang (S), kalsium (Ca), dan magnesium (Mg).

3. Unsur hara mikro yaitu unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit,

seperti besi (Fe), tembaga (Cu), seng (Zn), khlor (Cl), boron (B), mangan

(Mn), dan molibdenum (Mo).

Atas dasar kandungan unsur hara yang dikandungnya pupuk terdiri dari pupuk

tunggal dan pupuk majemuk. Pupuk tunggal adalah pupuk yang mengandung satu

jenis hara tanaman seperti N atau P atau K saja, sedangkan pupuk majemuk

adalah pupuk yang mengandung lebih dari satu unsur hara tanaman, seperti

gabungan antara N dan P, N dan K atau N dan P dan K (Sabiham et al., 1989).

2.3.1. Nitrogen

Nitrogen merupakan unsur hara utama bagi pertumbuhan tanaman, yang

pada umumnya sangat diperlukan untuk pembentukan atau pertumbuhan bagian

vegetatif tanaman, seperti daun, batang dan akar. Menurut Sutejo (1994) cit.,

Permadi (2007), peranan nitrogen yaitu:

1. Untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman.

2. Dapat menyehatkan pertumbuhan daun, daun tanaman lebar dengan warna

yang lebih hijau.

3. Meningkatkan kadar protein dalam tubuh tanaman.

4. Meningkatkan kualitas tanaman penghasil daun-daunan.

Soepardi (1983) menyatakan bahwa nitrogen berperan terutama

merangsang pertumbuhan bagian tanaman diatas tanah dan memberikan warna

hijau pada daun. Pada serelia memperbesar butir-butir dan persentase protein.



Hampir pada seluruh tanaman nitrogen merupakan pengatur dari pengguanaan

kalium, fosfor, dan unsur lainnya.

Tanaman yang kurang nitrogen tumbuh kerdil dengan sistem perakaran

terbatas. Daun menjadi kuning atau hijau kekuning-kuningan dan cenderung cepat

rontok. Kerugian yang disebabkan pemberian nitrogen berlebihan ialah: (1)

memperlambat pematangan dangan membantu pertumbuhan vegetatif, yang tetap

hijau walaupun masa masak sudah waktunya, (2) menyebabkan tanaman mudah

rebah, (3) menurunkan kualitas, (4) dalam beberapa hal dapat melemahkan

tanaman terhadap serangan penyakit dan hama (Soepardi, 1983).

2.3.2. Fosfor

Fosfor merupakan unsur hara kedua yang diperlukan banyak oleh

tumbuhan setelah nitrogen. Unsur ini sering juga disebut sebagai kunci kehidupan

karena fungsinya yang sangat sentral dalam proses kehidupan bagi tanaman.

Fosfor sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

Hal ini disebabkan P banyak terdapat di dalam nukleotida yang merupakan suatu

ikatan yang mengandung P sebagai penyusun RNA, dan DNA yang berperan

dalam perkembangan sel tanaman. Unsur tersebut juga menentukan pertumbuhan

akar, mempercepat kematangan dan produksi buah dan biji. Tanaman umumnya

menyerap unsur ini dalam bentuk ion monofosfat atau fosfat primer (H2PO4-) dan

sekunder (HPO4-) (Leiwakabessy dan Sutandi, 2004).

2.3.3. Kalium

Menurut Sabiham et al., (1983) kalium merupakan unsur ketiga terpenting

setelah nitrogen dan fosfor. Kalium diserap tanaman dalam jumlah yang cukup



besar, dan kadang-kadang lebih besar dari pada nitrogen sepeti halnya pada

tanaman umbi-umbian. Soepardi (1983) menyatakan bahwa kalium merupakan

satu-satunya kation monovalen esensial bagi tanaman. Peran utama dari kalium

dalam tanaman ialah sebagai aktivator dan kovaktor berbagai enzim. Adanya

kalium tersedia yang cukup dalam tanah menjamin ketegaran tanaman. Kalium

membuat tanaman lebih tahan terhadap bebagai penyakit dan merangsang

pertumbuhan akar. Kalium cenderung meniadakan pengaruh buruk nitrogen.

Kalium dapat mengurangi pengaruh kematangan yang dipercepat oleh fosfor.

Secara umum kalium berperan sebagai lawan dari pengaruh buruk nitrogen dan

fosfor.

Jumlah kalium yang diambil tanaman berkisar antara 50 sampai lebih dari

200 kg/ha tergantung dari jenis tanaman dan besar produksi. Umumnya tanaman

monokotil lebih banyak membutuhkan kalium dibandingkan tanaman dikotil

(Leiwakabessy dan Sutandi, 1998). Kalium diserap oleh tanaman dalam bentuk

kation K+ion K di dalam tanah bersifat sangat dinamis (Novizan, 2002).

Menurut Purwohadiyanto et al., (2006), unsur kalium penting di dalam

proses fotosintesis dimana kalium sebagai katalis, sebab jika kekurangan kalium

maka kecepatan asimilasi CO2 akan menurun. Dapat dikatakan bahwa kalium

berperan membantu pembentukan karbohidrat dan protein.


