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EFFECT OF NITROGEN FERTILIZER LEVELS ON CRUDE FIBER  

AND  CRUDE PROTEIN CONTENT OF Pennisetum purpureum cv. Mott 

ON 45 DAYS OLD HARVESTED 

 

ABSTRACT 

 

By 

 

SULASTRY FEBRIANI 

B1D014262 

 

 This study is aimed to determine the effect of nitrogen fertilizer level on 

crude fiber and crude protein content of Pennisetum purpureum cv. Mott at the 45 

days old harvested. The study was conducted from April to September 2018
th

 at the 

Teaching Farm Lingsar. The materials used were Pennisetum purpureum cv. Mott 

and Urea as a nitrogen source. The study used a Completely Randomized Design 

(CRD) which consisted of 5 levels fertilizer as were is T0 (Control). T1 (100 kg 

N/Ha), T2 (200 kg N/Ha), T3 (300 kg N/Ha), and T4 (400 kg N/Ha) treatment and 3 

times of replications. The observed variables are the crude protein and crude fiber 

content analyzed with Proksimat analysis. The data obtained were analyzed using 

analysis of variance (ANOVA), and continued with Duncan's multiple range test. The 

results showed that different fertilizer levels significantly affected to the crude protein 

and crude fiber content of Pennisetum purpureum cv. Mott. The highest crude protein 

obtained in T4 (400 kg N/Ha) with averages 14.70%, and the lowest crude protein 

obtained in T0 (Control) treatment with an average 9.12%. Whereas the lowest crude 

fiber was obtained at T4 (400 kg N/Ha) with averages 26.39% and the highest crude 

fiber obtained in T0 (Control) treatment with a mean 36.96%. 

 

Keywords: Pennisetum purpureum cv. Mott, Nitrogen Fertilizer, Crude Protein, 

Crude Fiber 

 

PENDAHULUAN 

Dalam dunia peternakan, pakan hijauan merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan usaha peternakan terutama ternak ruminansia, mengingat pakan hijauan 

memegang porsi besar dalam ransum ternak ruminansia. Ketersediaan hijauan pakan 

yang tidak memadai baik secara kualitas maupun kuantitas menjadi kendala dalam 

pengembangan usaha peternakan. 
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Kendala dalam penyediaan hijauan pakan yang berkualitas dan berkelanjutan 

adalah lahan yang subur atau produktif, dimana lahan produktif biasanya digunakan 

untuk tanaman yang bernilai ekonomis tinggi. Mengatasi masalah keterbatasan lahan 

tersebut yaitu dengan pemanfaatan lahan yang terintegrasi dengan tanaman individu 

seperti kelapa (Anis et al., 2015), atau dengan pemanfaatan lahan-lahan marjinal atau 

kurang produktif dengan pemberian unsur hara yang diperlukan tanaman dengan cara 

pemupukan yang sesuai dengan kebutuhan tanaman (Fanindi et al., 2005).    

Sajimin et al. (2001) menyatakan bahwa untuk memperoleh produksi yang 

tinggi pada lahan yang tingkat kesuburannya rendah dapat dilakukan dengan 

pemupukan. Penambahan unsur hara terutama Nitrogen (N), Fospor (P), dan Kalium 

(K) dalam tanah secara optimal pada tanaman dapat meningkatkan pertumbuhan dan 

produksi tanaman. Pemupukan nitrogen di lapangan rumput menghasilkan kadar 

protein yang tinggi pada padang rumput yang muda (Rinsema, 1986). Namun, petani 

atau peternak sering kali menggunakan dosis pemupukan tanaman pangan untuk 

pemupukan hijauan pakan ternak, dan dengan dosis yang berkisar antara 200-250 

kg/Ha. Pemberian pupuk yang mengandung unsur hara tertentu jika berlebihan akan 

mengganggu penyerapan unsur lainnya. Hasil maksimal dari pemupukan akan 

diperoleh jika dilakukan dengan cara, dosis, dan jenis pupuk yang tepat (Kusuma, 

2014). 

Salah satu hijauan yang mempunyai produktifitas tinggi yaitu Rumput  Gajah 

Mini. Rumput Gajah Mini merupakan jenis rumput unggul yang mempunyai 

produktivitas dan kandungan zat gizi yang cukup tinggi serta memiliki palatabilitas 

yang tinggi bagi ternak ruminansia, dapat hidup diberbagai tempat, tahan lindungan, 

serta respon terhadap pemupukan. Rumput gajah mini tumbuh merumpun dengan 

perakaran serabut yang kompak dan terus menghasilkan anakan apabila dipangkas 

secara teratur (Syarifuddin, 2006). 

Djajanegara et al. (1998) menyatakan bahwa umur tanaman pada saat 

pemotongan sangat berpengaruh terhadap kandungan nutriennya. Umumnya, makin 

tua umur tanaman pada saat pemotongan, makin berkurang kadar proteinnya dan 

serat kasarnya makin tinggi. Lebih lanjut Susetyo et al. (1994) menyatakan bahwa, 
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tanaman pada umur muda kualitas lebih baik karena serat kasar lebih rendah, 

sedangkan kadar proteinnya lebih tinggi. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai 

pengaruh dosis pupuk nitrogen terhadap kandungan serat kasar dan protein kasar 

rumput gajah mini pada usia pemotongan 45 hari.  

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk nitrogen 

terhadap kandungan serat kasar dan protein kasar pada usia pemotongan 45 hari dan 

untuk mengetahui dosis optimum pupuk nitrogen terhadap kandungan serat kasar dan 

protein kasar pada usia pemotongan 45 hari. Sedangkan kegunaan penelitian sebagai 

salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana peternakan di Fakultas Peternakan 

Universitas Mataram dan sebagai salah satu sumber informasi untuk peneliti 

selanjutnya dan sumbangan pemikiran, mengenai dosis penggunaan pupuk nitrogen 

untuk tanaman makanan ternak. 

 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

 Penelitian dilakukan selama 6 bulan dan dimulai pada bulan April 2018 

sampai dengan September 2018. Lokasi penelitian dilakukan di kebun percobaan 

Laboratorium Terapan (Teaching Farm) Fakultas Peternakan Universitas Mataram di 

Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Dan analisis Protein 

Kasar (PK) dan Serat Kasar (SK) dilakukan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Mataram. 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah Rumput Gajah Mini dan 

pupuk Urea sebagai sumber nitrogen. Penelitian dilaksanakan dengan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL), dengan 5 dosis pupuk sebagai perlakuan yaitu T0 (Kontrol), 

T1 (100 kg N/Ha), T2 (200 kg N/Ha), T3 (300 kg N/Ha), T4 (400 kg N/Ha), dan 

masing-masing perlakuan diulang 3 kali.  

Variabel yang diamati kandungan Serat Kasar dan Protein Kasar Rumput 

Gajah Mini pada usia pemotngan 45 hari dan variabel pendukung Jumlah Tunas 

tanaman. Analisis Kandungan Serat Kasar dan Protein Kasar menggunakan analisis 

proksimat menurut AOAC. 
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Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis of varians (ANOVA) dari 

Rancangan Acak Lengkap dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan’s untuk 

mengetahui perbedaan yang nyata antar perlakuan (Steel dan Torrie, 1995). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Rataan kandungan Serat Kasar dan Protein Kasar Rumput Gajah Mini 

(Pennisetum purpureum cv. Mott) pada usia pemotongan 45 hari yang diberi pupuk 

dengan dosis berbeda disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rataan Kandungan Serat Kasar dan Protein Kasar Rumput Gajah 

Mini (Pennisetum purpureum cv. Mott) pada usia pemotongan 45 hari 

yang diberi pupuk nitrogen dengan dosis berbeda.  

Perlakuan Dosis Pemupukan  

(Kg N/Ha) 

Serat kasar 

(%) 

Protein Kasar 

(%) 

T0 Tanpa Pupuk (Kontrol) 36.96
c
 9.12

a
 

T1 100 kg N/Ha 35.60
c
 9.96

b
 

T2 200 kg N/Ha 34.90
c
 12.11

c
 

T3 300 kg N/Ha 30.84
b
 12.83

d
 

T4 400 kg N/Ha 26.39
a
 14.70

e
 

Sumber: Data diolah (2018) 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan pengaruh 

yang berbeda nyata (P<0.05). 

Hasil statistik dapat dilihat pada Tabel 2 bahwa pemberian dosis pupuk yang 

berbeda pada rumput gajah mini (Pennisetum purpureum cv. mott) berpengaruh nyata 

(P<0.05) terhadap kandungan serat kasar. Perlakuan T1, dan T2, berbeda tidak nyata 

dengan T0 (Kontrol) namun berbeda nyata (P<0.05) dengan T3 dan T4. Sedangkan 

T3 berbeda nyata dengan T4. Kandungan serat kasar tertinggi pada perlakuan T0 

(kontrol), yang dimana tanpa adanya pemberian dosis pupuk dan penurunan serat 

kasar tertinggi pada T4 dengan dosis pupuk (400 kg N/Ha), hal tersebut dipengaruhi 

oleh pemberian dosis pupuk sehingga menurunkan kandungan serat kasar pada 

tanaman. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi dosis pupuk yang 

diberikan semakin rendah pula kandungan serat kasar dan semakin meningkat 

kandungan protein yang dihasilkan. Hal tersebut didukung oleh Sarief, Saifuddin 

(1986) yang menyatakan bahwa jika nitrogen jumlahnya terlalu banyak dapat 
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menyebabkan bertambahnya ukuran-ukuran sel daun dengan dinding sel yang tipis. 

Keadaan ini menyebabkan daun-daun lebih banyak mengandung air dan kurang keras 

serta menyebabkan menipisnya dinding sel. 

Selain itu umur pemanenan juga sangat erat kaitannya dengan kandungan 

serat kasar, sesuai dengan pendapatnya Khaerani (1994) yang menyatakan bahwa 

makin meningkatnya kandungan serat kasar dan menurunnya kandungan protein 

kasar beriringan dengan meningkatnya umur tanaman. Hal tersebut didukung oleh 

Menurut Crowder dan Chheda (1982) bahwa peningkatan umur tanaman akan diikuti 

peningkatan bobot total dinding sel dan akan terjadi penurunan terhadap bobot isi sel 

sehingga kadar serat kasar hijauan akan meningkat dengan semakin lamanya umur 

suatu tanaman. Hasil penelitian Mulatsih (2003) menunjukkan bahwa semakin tua 

hijauan proporsi selulose dan hemiselulose sebagai penyusun dinding sel akan naik 

sedangkan karbohidrat yang larut dalam air akan turun sehingga terjadi peningkatan 

serat kasar dan bahan kering. Kandungan serat kasar rumput gajah mini pada 

penelitian ini lebih rendah dibandingkan dengan yang disampaikan oleh Tillman et 

al., (1986), menyatakan bahwa kandungan serat kasar rumput gajah umur 57-70 hari 

adalah 33.3%.   

Hasil statistik pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa pemberian pupuk dengan 

dosis yang berbeda pada rumput gajah mini (Pennisetum purpureum cv. Mott) 

berpengaruh nyata (P<0.05) terhadap kandungan protein kasar. Perlakuan T1, T2, T3, 

dan T4 berpengaruh nyata terhadap T0 (Kontol). Sedangkan T1 berbeda nyata dengan 

T2, T2 berbeda nyata dengan T3 dan T3 berbeda nyata dengan T4. Protein kasar 

tertinggi pada perlakuan T4 (400 kg N/Ha). Dan protein kasar terendah pada 

perlakuan T0 (kontrol) yang berbeda nyata dengan perlakuan lainnya, karena tanpa 

adanya dosis pemupukan. Tingginya kandungan protein kasar disebabkan karena 

tingginya dosis pupuk nitrogen yang berikan sehingga meningkatkan kandungan 

protein kasar. Sesuai dengan pendapat Hardianti (2015), yang menyatakan bahwa 

pemberian pupuk nitrogen dapat mensuplai ketersediaan unsur hara yang dibutuhkan 

untuk pertumbuhan tanaman sehingga menjadi subur dengan demikian dapat 

meningkatkan kandungan protein kasar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 



8 
 

semakin tinggi dosis pupuk yang diberikan maka semakin tinggi pula kandungan 

protein kasar dan semakin tinggi pupuk kandungan serat kasar semakin menurun. 

Umur pemanenan sangat erat kaitannya dengan kandungan protein kasar. 

Dalam penelitian Shokri (2005) melaporkan kandungan protein kasar hasil 

penelitiannya sebesar 12-13% pada pemberian pupuk urea sebanyak 200 kg/ha/tahun 

menggunakan urea maupun dengan campuran feses domba. Sementara itu, 

kandungan protein kasar rumput gajah mini hasil penelitian Zahid et al. (2002) lebih 

rendah, hanya 9,39% pada pemberian N dan P masing-masing 120 dan 60 

kg/Ha/tahun. Hasil serupa juga diperoleh pada rumput raja (king grass) dengan 

kandungan PK masing-masing 10,32 dan 8,64% pada interval pemotongan 45 dan 60 

hari dengan ketinggian potong 10 cm di atas permukaan tanah (Lounglawan et al. 

2014). Dapat dikatakan bahwa selain dari pemberian dosis pupuk pada tanaman,  juga 

dipengaruhi juga oleh umur pemanenan. 

 Rataan jumlah tunas Gajah Mini (Pennisetum purpureum cv. Mott) pada usia 

pemotongan 45 hari yang diberi pupuk dengan dosis berbeda disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rataan Jumlah Tunas Rumput Gajah Mini (Pennisetum purpureum cv. 

Mott) pada usia pemotongan 45 hari yang diberi pupuk nitrogen 

dengan dosis berbeda. 

Perlakuan Dosis Pemupukan  

(Kg N/Ha) 

Jumlah Tunas 

(Batang/rumpun) 

T0 Tanpa Pupuk (Kontrol) 20.80
a
 

T1 100 kg N/Ha 32.66
b
 

T2 200 kg N/Ha 41.13
b
 

T3 300 kg N/Ha 41.53
b
 

T4 400 kg N/Ha 39.06
b
 

Sumber: Data diolah (2018) 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan pengaruh 

yang berbeda nyata (P<0.05). 

Hasil statistik pada Tabel 3, dapat dilihat bahwa pemberian pupuk dengan 

dosis yang berbeda pada rumput gajah mini (Pennisetum purpureum cv. Mott) 

berpengaruh nyata (P<0.05) terhadap jumlah tunas.  Perlakuan T1, T2, T3 dan T4 

berbeda nyata dengan T0 (kontrol), namun T2, T3, dan T4 berbeda tidak nyata 

dengan T1. Peningkatan jumlah tunas tertinggi pada perlakuan  T3 (300 kg N/Ha), 
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hal tersebut didukung oleh Wahid (2003) bahwa bahan anorganik berupa pupuk 

mempunyai peranan terhadap ketersedian unsur hara oleh karena itu tanaman sangat 

membutuhkan hal tersebut yang akan digunakan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan seperti pertumbuhan daun dan batang. Dengan demikian dapat 

dikatakan dosis pupuk terbaik untuk jumlah tunas pada perlakuan T3 (300 kg N/Ha). 

Tanah yang subur akan menyediakan unsur hara yang cukup untuk pertumbuhan 

rumput gajah mini dengan begitu akan menghasilkan jumlah anakan yang tinggi 

karena tersedianya semua unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Selain itu, 

Setyadi (1986), bahwa faktor lingkungan dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan 

tanaman yaitu tanah, suhu, cahaya serta unsur hara. Dapat dikatakan bahwa, dimana 

seiring meningkatnya jumlah tunas yang dipengaruhi oleh pemupukan maka 

kandungan serat kasarnya cenderung menurun dan kandungan protein kasar 

cenderung meningkat disebabkan karena tunas yang muda. 

Sedangkan perlakuan T4 dengan dosis pupuk (400 kg N/Ha) sedikit menurun 

diduga, karena kandungan nutrisi didalam tanah yang bersumber dari pupuk nitrogen 

disalurkan untuk pertumbuhan seperti tinggi tanaman. pempukan yang berlebihan 

akan merugikan, karena mulai meracuni ketersediaan unsur N dalam tanah sehingga 

menurunkan jumlah tunas (Fiani dan Moko, 2006). Selain itu, penelitian Rachmat dan 

Nurawan (1997) pada tanaman katuk mengalami penurunan pada dosis 120 kg N/Ha, 

diduga disebabkan kelebihan nitrogen didalam tanah, keadaan ini memungkinkan 

tanaman mengabsorbsi N secara berlebihan sehingga pertumbuhan hanya terjadi pada 

batang utama dan menyebabkan tunas yang terbentuk relatif sedikit.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pemberian pupuk nitorgen dengan dosis pupuk yang berbeda pada rumput 

gajah mini (Pennisetum purpureum cv. Mott) pada usia pemotongan 45 hari 

memberikan pengaruh yang nyata (P<0.05) terhadap kandungan protein kasar, 

serat kasar, jumlah tunas tanaman. 
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2. Semakin tinggi dosis pemberian pupuk nitrogen semakin tinggi pula 

kandungan protein kasar dan semakin rendah kandungan serat kasar.  

3. Dosis pupuk terbaik untuk kandungan protein kasar dan serat kasar pada dosis 

pupuk 400 kg N/Ha. Sedangkan jumlah tunas pada dosis 300 kg N/Ha. 

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa 

menjadi bahan acuan untuk meningkatkan dosis pupuk yang lebih tinggi lagi untuk 

kandungan protein kasar dan serat kasar tanaman dengan waktu pemotongan yang 

relatif singkat pada berbagai macam rumput unggul lainnya. 
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