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Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk nitrogen 

terhadap pertumbuhan dan produksi Rumput Gajah Mini (Pennisetum purpureum cv. 

Mott) pada usia pemotongan 30 hari. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium 

Terapan (Teachin Farm) Lingsar Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten 

Lombok Barat dan di Laboratoriun Ilmu Nutrisi Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Mataram sejak bulan April – september 2018. Materi yang 

digunakan yaitu pupuk urea sebagai sumber Nitrogen dan rumput Gajah Mini. 

Penelitian dilaksanakan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola searah dengan 

5 perlakuan dan 3 ulangan. Variable yang diamati tinggi tanaman, jumlah tunas dan 

produksi bahan kering rumput gajah mini. Data yang diproleh dalam penelitian 

dianalisis dengan analisis of varian (anova) jika terjadi beda nyata dilanjutkan 

dengan uji jarak berganda Dun’can untuk mengetahui perbedaan yang nyata antar 

perlakuan. Hasil penelitian menunjukan berbeda nyata (P<0.05) terhadap tinggi 

tanaman, Jumlah tunas dan produksi bahan kering terbanyak dihasilkan pada 

perlakuan T3 (300 kg N/ha) dengan jumlah tunas 43.33 batang/rumpun dan jumlah 

produksi bahan kering 3.08 ton/ha/30 hari sedangkan yang terendah ditunjukan pada 

kontrol dengan jumlah tunas 21.33 batang/rumpun dan jumlah produksi bahan kering 

1.50 ton/ha/30 hari. Pertambahan tinggi tanaman tertinggi diproleh pada perlakuan 

T4 (400 kg N/ha) setinggi 92.60 cm dan yang terendah ditunjukan pada kontrol 

dengan jumlah tinggi tanaman 80.96 cm. 

 

Kata Kunci: Rumput Gajah Mini, Pupuk Nitrogen, Pertumbuhan dan Produksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EFFECT OF NITROGEN FERTILIZER LEVEL ON GROWTHAND 

PRODUCTION OF (Pennisetum purpureum cv. Mott) IN 30 DAYS OF 

CUTTING 

 

ABSTRACT 

 

By 

MUHAMAD ALI JOHAN 

B1D014171 
 

 

 The study aimed to determine the effect of nitrogen fertilizer level on 

growth and production of Mini Elephant Grass (Pennisetum purpureum cv. Mott) at 

30 days oldcutting. The research was conducted at the Lingsar Applied Laboratory 

(Teachin Farm) in Lingsar Village, Lingsar District, West Lombok Regency and in 

the Animal Nutrition Laboratory at the University of Mataram's Animal Husbandry 

Faculty since April - September 2018. The material used were urea as the source of 
Nitrogen andMini elephant grass. The study was carried out in a completely 

randomized design (CRD) pattern in the same direction with 5 treatments and 3 

replications. Variables observed were plant height, number of shoots and the 

production of mini elephant grass dry material. The data obtained in the study were 

analyzed by using analysis of variants (ANOVA) if a significant differences 

occurred,the Duncan’s multiplerange testwill beused to determine the real differences 

between the treatments. The results showeda significantly different (P <0.05) on plant 

height, number of shoots and the highest production of dry materilwasfound in the T3 

treatment(300 kg N / ha) with43.33 stems / clumps and the amount of dry material 

production 3.08 tons / ha / 30 days while the lowest was found in the control in which 

the number of shoots were 21.33 stems / clums and the amount of dry material 

production was 1.50 tons / ha / 30 days. The highest increase in plant height was 

obtained in T4 treatment  (400 kg N / ha) as high as 92.60 cm and the lowest was 

shown in the controlin whichtotal of plant height was 80.96 cm. 
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PENDAHULUAN 

 

 Rumput Gajah Mini memiliki palatabilitas dan nilai nutrisi yang baik 

sehingga sangat menjanjikan sebagai sumber hijauan pakan yang bersinambungan 

untuk ruminansia. Rumput Gajah Mini tetap disukai ternak saat diberikan dalam 

keadaan segar maupun dalam bentuk kering hay (Morais et al. 2007). Dilihat dari 

aspek produksi dan kandungan protein kasar, Rumput Gajah Mini lebih unggul 

dibandingkan dengan Rumput Brachiaria decumbent, Brachiaria ruziziensis dan 

Paspalum notatum, sedangkan dari sisi palatabilitas dan kecernaan rumput gajah mini 

sebanding dengan Rumput B. ruziziensis dan tetap lebih unggul dibandingkan dengan 

Rumput B. decumbens dan P. notatum (Sirait et al, 2015). Secara umum lahan-lahan 

di daerah tropis kekurangan atau defisiensi unsur nitrogen, oleh karena itu sebelum 

dilakukan penanaman, pemupukan tanah perlu dilakukan untuk meningkatkan 

ketersediaan unsur hara bagi tanaman, untuk itu sebelum dilakukan penanaman maka 

perlu dilakukan pemupukan untuk meningkatkan ketersediaan unsur hara tanah. 

Selama ini pemupukan Nitrogen yang dilakukan pada hijauan pakan ternak 

menggunakan standar dosis pemupukan tanaman pangan terutama padi yaitu 

menggunakan dosis 200 kg N/ha. Disadari bahwa hijauan pakan ternak terdiri dari 

beberapa jenis atas dasar kemampuan produksinya, untuk jenis hijauan pakan ternak 

dengan kemampuan produksi rendah atau sedang mungkin dengan dosis pemupukan 

200 kg N/ha dapat memenuhi kebutuhan hara tanaman, namun pada hijauan pakan 

ternak dengan kemampuan produksi tinggi maka dosis 200 kg N/ha perlu di kaji lebih 

jauh untuk dapat mengetahui pertumbuhan dan produksi yang optimal dari hijauan 

pakan ternak tersebut. 

 Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk yang bebeda 

dan untuk mengetahui dosis yang tepat untuk pertumbuhan dan produksi Rumput 

Gajah Mini (Pennisetum purpureum cv. Mott). Sedangkan kegunaannya sebagai 

syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Peternakan Universitas Mataram, 

sebagai informasi awal dalam budidaya Rumput Gajah Mini (Pennisetum purpureum 

cv. Mott) dan sebagai rujukan atau dasar peneliti selanjutnya. 

  



MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Penelitian dimulai pada bulan April 2018 sampai bulan September 2018. 

Tempat di Laboratorium Terapan (Teaching Farm) Lingsar dan Ilmu Nutrisi Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Rumput yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Rumput Gajah Mini (Pennisetum purpureum cv. Mott) yang berasal dari 

tanaman induk di Laboratorium Terapan (Teachng Farm) Lingsar Fakultas 

Peternakan Universitas Mataram    

Alat yang digunakan dalam penelitian  

1. Di lapangan : 

a.  Traktor 

b. Cangkul 

c.  Skop 

d. Sabit 

e.  Gunting 

f.  Parang 

g. Meteran 

h.  Papan nama/Plang 

i.   Selang 

j.  Timbangan analitik kapasitas 5 kg kepekaan 1 gram 

k.  Amplop  

l.  Blender  

m.  Kantong Plastik 

1. Di laboratorium ilmu nutrisi ternak fakultas peternakan universitas mataram 

a. Timbangan analitik dengan kepekaan 0,1 mg kapasitas 5 kg 

b. Cawan porselin 

c. Tang penjepit 

d. Desikator 

e. Oven suhu 65 °c 



f. Oven suhu 105 
0
c 

Bahan yang digunakan dalam penelitian  

1. Rumput Gajah Mini 

2. Pupuk Urea sebagai sumber Nitrogen 

Penelitian dilaksanakan  dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) pola searah dengan 5 perlakuan dan 3 ulangan. 

Tabel 1. Rancangan Penelitian 

Kode perlakuan 
Dosis pemupukan 

 (Kg N/Ha) 

T0 Kontrol 

T1 100  

T2 200  

T3 300  

T4 400  

 

Untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk nitrogen terhadap pertumbuhan dan 

produksi Rumput Gajah Mini (Pennisetum purpureum cv. Mott), terdapat variabel 

yang diamat: 

1. Tinggi tamanaman  

2. Jumlah tunas 

3. Produksi bahan kering 

   Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis of varian (anova) 

menggunakan SPSS. 17, jika terjadi perbedaan nyata dilanjutkan dengan uji jarak 

berganda Dun’can untuk mengetahui perbedaan yang nyata antara perlakuan. 

  

 

 

 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pertumbuhan Tanaman 

Pengaruh Dosis Pupuk Nitrogen Terhadap Pertumbuhan dan Produksi 

Rumput Gajah Mini (Pennisetum purpureum cv. Mott) Pada usia pemotongan 30 

hari. Hasil penelitian ini disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 2. Rataan tinggi tanaman dan jumlah tunas rumput gajah mini (Pennisetum 

purpureum cv. Mott) yang diberi pupuk nitrogen dengan dosis yang 

berbeda pada usia pemotongan 30 hari. 

 

Perlakuan Dosis pupuk 

(kg N/ha) 

Tinggi Tanaman 

(cm) 

Jumlah Tunas 

(batang/rumpun) 

T0 Kontrol 80.96
a 21.33

a 

T1 100  90.50
b 30.86

ab 

T2 200  90.71
b 35.60

bc 

T3 300  92.22
b 43.33

c 

T4 400  92.60
b 34.06

bc 

Sumber      :   Data diolah (2018). 

Keterangan: Superskrip dengan huruf yang berbeda  pada kolom yang sama 

menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata (P<0.05). 

 

Hasil analisis statistik menunjukan tinggi tanaman terjadi berbeda nyata 

antara kontrol (T0) dengan perlakuan T1, T2, T3, dan T4 yang diberi pupuk Nitrogen 

dengan dosis berbeda, tetapi antara perlakuan T1 (100 kg N/ha); T2 (200 kg N/ha); 

T3 (300 kg N/ha); dan T4 (400 kg N/ha) menunjukan hasil analisis tidak berbeda 

nyata (non signifikan). Tanaman rumput gajah paling tertinggi dihasilkan pada 

perlakuan T4 (400 kg N/ha) kemudian terendah dihasilkan pada perlakuan kontrol 

(T0). Rendahnya tinggi tanaman pada Perlakuan T0 (kontol) disebabkan karena tidak 

adanya pemberian pupuk, baik pupuk organik maupun pupuk anorganik, karena 

unsur hara tanah terlalu sedikit sehingga pertumbuhan tinggi tanaman jadi lambat, 

karena rumput gajah mini ini hanya menyerap unsur hara yang ada dalam tanah 

seadanya tidak terjadi adanya penambahan dengan pemberian pupuk. Dengan begitu 

akan terjadi kekurangan unsur hara untuk pertumbuhan rumput gajah mini sehingga 



rumput gajah mini tidak tumbuh secara optimal. Pertumbuhan rumput gajah mini 

dilihat dari tinggi tanaman dan jumlah anakan yang dihasilkan, jika unsur hara yang 

dibutuhkan masih kurang otomatis pertumbuhan akan menurun. Sesuai dengan 

pendapat Hendarto (2011) bahwa pertumbuhan tanaman terpacu melalui pemberian 

pupuk urea dengan kandungan unsur hara nitrogennya. Hal ini diduga karena 

kandungan unsur hara yang terdapat dalam pupuk nitrogen mampu menghasilkan 

pertumbuhan rumput gajah mini (Pennisetum purpureum cv. Mott) sesuai dengan 

ketentuan genetiknya sehingga tanaman dapat tumbuh tinggi secara optimal. Tinggi 

tanaman rumput gajah mini juga dipengaruhi oleh kesediaan unsur hara yang 

terkandung dalam tanah yang diserap melalui akar tanaman sehingga dengan 

penyerapan tersebut dapat mengasilkan pertumbuhan rumput gajah mini yang optimal 

dan mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan rumput gajah mini semakin 

meningkat dan secara otomatis juga akan meningkatkan produksi rumput gajah mini 

seiring dengan peningkatan tinggi tanaman yang dihasilkan. Sesuai dengan pendapat 

Suhartono (2012) yang menyatakan bahwa pupuk urea bersumber pupuk nitrogen 

mempunyai beberapan manfaat yaitu dapat mendorong dan meningkatkan 

pembentukan klorofil daun, dengan adanya zat hijauan daun yang berlimpah tanaman 

akan lebih mudah melakukan fotosintesis, pupuk urea juga mempercepat 

pertumbuhan tanaman dengan peningkatan tinggi tanaman, jumlah anakan dan lain-

lain. Sedangkan hasil statistik untuk jumlah tunas menunjukan berbeda nyata 

(P<0.05). Pada kontrol (T0) terdapat berbeda sangat nyanta dengan perlakuan T3 

dibandingkan dengan T1 hanya berbeda nyata, sedangkan T1 dengan T2 dan T4 

hanya berbeda nyata tetapi T2 dengan T4 terdapat non signifikan atau tidak berbeda 

nyata, sedangkan T3 dengan T2 dan T4 terjadi berbeda nyata. Jumlah tunas rumput 

gajah mini (Pennisetum purpureum cv. Mott) yang terendah terdapat pada kontrol 

(T0) dengan jumlah tunas 21.33 batang/rumpun, sedangkan jumlah tunas rumput 

gajah mini yang tertinggi diberikan pada perlakuan T3 (300 kg N/ha) dengan jumlah 

tunas 43.33 batang/rumpun. 

  



 
   

Gambar 14. Grafik rataan pertambahan tinggi tanaman rumput gajah mini setiap 

minggu pengukuran pada setiap perlakuan 

 

Dilihat dari grafik, pada minggu pertama semua perlakuan maupun kontrol 

peningkatan pertumbuhan tinggi tanaman rumput gajah mini hampir sama tinggi 

tanaman, tetapi pada perlakuan  T3 menunjukan lebih tinggi pertumbuhan tinggi 

tanaman dibandingkan dengan semua perlakuan yang diberi pupuk nitrogen dengan 

dosis yang berbeda. Pada minggu kedua kontrol (T0) menunjukan peningkatan tinggi 

tanaman cukup rendah dibandingkan dengan perlakuan T1, T2, T3 dan T4, tetapi 

perlakuan T4  lebih rendah tinggi tanaman dibandingkan dengan perlakuan T1, T2, 

dan T3 yang sama pertumbuhan tinggi tanamannya. Pada minggu ketiga semua 

perlakuan dan kontrol pertumbuhan tinggi tanaman sangat meningkat, tetapi kontrol 

(T0) tetap lebih rendah pertumbuhan tinggi tanaman dibandingkan dengan semua 

perlakuan, dan perlakuan T1, T2, T3 dan T4 mulai sedikit kelihatan berbeda 

pertumbuhan tinggi tanaman, tetapi perlakuan T3 masih menunjukan tertinggi 

pertumbuhan tinggi tanaman dibandingkan dengan perlakuan T4, T2, dan T1 maupun 

kontrol dan perlakuan T4 lebih rendah pertumbuhan tinggi tanaman dibandingkan 

dengan semua perlakuan tetapi pada minggu keempat perlakuan T4 lebih tinggi 

peningkatan perrtumbuhan tinggi tanaman dibandingkan dengan semua perlakuan 

maupun kontrol dan pada kontrol pertumbuhan tinggi tanaman sangat rendah. 
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Gambar 15. Grafik rataan pertambahan jumlah tunas tanaman rumput gajah mini   

pada setiap minggu pengukuran. 

 

 Dilihat dari grafik yang ada diatas menujukan peningkatan jumlah tunas 

tanaman rumput gajah mini (Pennisetum purpureum cv. Mott) pada minggu pertama 

kontrol (T0) lebih bayak jumlah tunas dibandingkan dengan perlakuan T1 dan T4 

tetapi lebih sedikit jumlah tunasnya dibandingkan dengan perlakuan T3 sedangkan 

dengan T2 jumlah tunas hampir sama. Pada minggu kedua perlakuan kontrol (T0) 

jumlah tunas lebih rendah dengan semua perlakuan yang diberi pupuk Nitrogen 

dengan dosis yang berbeda, pada perlakuan T1 menunjukan lebih bayak jumlah tunas 

tanaman rumput gajah mini dibandingkan dengan jumlah tunas perlakuan T2 dan T4 

tetapi lebih sedikit jumlah tunas dibandingkan dengan jumlah tunas T3, sedangkan 

perlakuan T2 dan T4 jumlah tunas hampir sama. Tetapi pada minggu keempat jumlah 

tunas ruput gajah mini pada perlakuan T2 dan T3 menunjukan hasil jumlah tunas 

yang sama dan perlakuan T1 dengan kontrol (T0) juga menujukan hasil jumlah tinggi 

tanaman yang sama, sedangkan pada perlakuan T4 lebih sedikit jumlah tunas 

tanaman rumput gajah mini dibandingkan dengan perlakuan T2 dan T3 tetapi lebih 

banyak jumlah tunasnya dibandingkan dengan T1 dan kontrol (T0).  
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Produksi Hijauan  

Tabel 3. Rataan produksi Bahan kering rumput gajah mini (Pennisetum   purpureum 

                  cv. Mott) yang diberi pupuk nitrogen dengan dosis yang berbeda pada usia 

pemotongan 30 hari. 

 

Perlakuan Dosis pupuk 

(kg N/ha) 

Bahan Kering 

(ton/ha/30 hari) 

T0 Kontrol 1.50
a 

T1 100 2.48
b 

T2 200 2.55
b 

T3 300 3.08
b 

T4 400 2.44
b 

Sumber      :   Data diolah (2018). 

Keterangan: Superskrip dengan huruf yang berbeda pada kolom yang sama   

menunjukan berpengaruh  berbeda nyata (P<0.05). 

 

Hasil analisis statistik dan setelah di uji lanjut dengan uji jarak berganda 

Dun’can menunjukan produksi bahan kering (ton/ha/30 hari) berpengaruh berbeda 

nyata. Pada kontrol (T0) produksi bahan kering lebih redah dibandingkan dengan 

perlakuan T1, T2, T3, dan T4 yang diberi pupuk nitrogen dengan dosis yang berbeda 

sehingga kontrol (T0) menunjukan berbeda nyata, tetapi pada perlakuan T1, T2, T3, 

dan T4 munujukan berpengaruh berbeda tidak nyata dan pada perlakuan T3 

menujukan produksi bahan kering sangat tinggi 3.08 ton/ha/30 hari  dibandingkan 

dengan semua perlakauan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan pupuk nitrogen 

dengan dosis 300 kg N/ha mampu meningkatkan produksi bahan kering tanaman 

rumput gajah mini (Pennisetum purpureum cv. Mott). Sesuai dengan pendapat 

Dwijosepoetro (1981) bahan kering tanaman sangat dipengaruhi oleh optimalnya 

pemberian pupuk urea dan proses fotosintesis. Berat kering yang terbentuk 

mencerminkan banyaknya pemberian pupuk urea dan fotosintat sebagai hasil 

fotosintesis, karena bahan kering sangat tergantung pada level pemberian pupuk dan 

laju fotosistesis. Sependapat dengan Tisdale dan Nelson (1975) yang berpendapat 



bahwa pertumbuhan tanaman dapat ditunjukan terhadap satu atau beberapa organ 

yang dinyatakan dalam berat kering. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa 

1. Penggunaan pupuk Nitrogen dengan dosis yang berbeda pada Rumput Gajah Mini 

(Pennisetum purpureum cv. Mott) berpengaruh nyata (signifikan) terhadap 

pertumbuhan dan produksi pada usia pemotongan 30 hari.  

2. Jumlah tunas dan produksi bahan kering terbanyak dihasilkan pada perlakuan T3 

(300 kg N/ha) dengan jumlah tunas 43.33 batang/rumpun dan jumlah produksi 

bahan kering 3.08 ton/ha/30 hari sedangkan yang terendah ditunjukan pada kontrol 

dengan jumlah tunas 21.33 batang/rumpun dan jumlah produksi bahan kering 1.50 

ton/ha/30 hari. 

3. Pertambahan tinggi tanaman tertinggi diproleh pada perlakuan T4 (400 kg N/ha) 

setinggi 92.60 cm dan yang terendah di tunjukan pada kontrol dengan jumlah tinggi 

tanaman 80.96 cm. 

 Saran yang bisa diberikan oleh peneliti 

1. Dilihat dari hasil penelitian Rumput Gajah Mini (Pennisetum purpureum cv. Mott) 

cocok menggunkan dosis pupuk Nitrogen dengan dosis 300 kg N/ha. 

2. Sebaiknya dilakukan penelitian lanjut tentang pertumbuhan kembali (regrouwth) 

Rumput Gajah Mini (Pennisetum purpureum cv. Mott). 
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