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ABSTRAK 

PENGARUH DOSIS PUPUK N TERHADAP PERTUMBUHAN DAN 

PRODUKSI RUMPUT GAJAH MINI (Pennisetum purpureum cv. Mott) PADA 

USIA PEMOT0NGAN 60 HARI 

 

INTISARI 

Oleh  

 

WullanYuli Anggraini Rayes 

B1D014291 

 

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk N terhadap 

pertumbuhan dan produksi Rumput Gajah Mini (Pennisetum purpureum cv. Mott) 

pada usia pemotongan 60 hari telah dilaksanakan mulai dari bulan April juni sampai 

dengan bulan september 2018. Materi yang digunakan adalah Rumput Gajah Mini 

dan pupuk urea sebagai sumber nitrogen. Penelitian dilaksanakan dengan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 dosis pupuk sebagai perlakuan dan masing-

masing 3 ulangan, variabel yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah tunas, 

pertambahan tinggi tanaman/minggu dan pertambahan jumlah tunas/minggu, 

kemudian produksi bahan kering (ton/Ha/60 hari). Data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan analisis of varian (ANOVA) Menggunakan SPSS 17, dilanjutkan 

dengan uji jarak berganda Duncan’s. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan 

berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap pertumbuhan tanaman  yaitu tinggi tanaman 

dan jumlah tunas, dan produksi bahan kering (ton/Ha/60 hari). Dapat disimpulkan 

bahwa setiap perlakuan penelitian menunjukkan hasil yang baik, pertumbuhan 

tanaman tertinggi pada rataan pertambahan tinggi tanaman yaitu pada perlakuan T3, 

rata-rata pertambahan jumlah tunas tertinggi pada perlakuan T4, dan produksi bahan 

kering (ton/Ha/60 hari) tertinggi terdapat pada  perlakuan T4. 

 

 

Kata kunci : Rumput Gajah Mini, Pupuk Urea, Pertumbuhan dan Produksi. 
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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF NITROGEN FERTILIZER LEVEL ON GROWTH AND 

PRODUCTION OF Pennisetum purpureum cv. Mott IN 60 DAYS OLD CUTTING 

 

ESSENCE 

By 

 

Wullan Yuli Anggraini Rayes 

B1D014291 

 

 The study which aimed to determine the effect of N fertilizer level on the 

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

the age of 60 days had  been carried out from June to September, the material used 

were Mini Elephant Grass and  urea fertilizer as nitrogen source. The study was 

conducted with a Completely Randomized Design (CRD) which consisted of 5 doses 

of fertilizer as treatment and 3 replications each, the variables  observed were the 

plant height, number of shoots, addition of plant height per week and number of 

shoots per week , and then the dry material production (ton per Ha per 60 days). The 

data obtained were analyzed using analysis of variance (ANOVA) using SPSS 17, 

followed by Duncan's multiple range test. The results showed that the treatment had a 

significant effect (P <0.05) on plant growth, namely plant height and number of 

shoots, and production of dry matter (ton / Ha / 60 days). It can be concluded  that 

each treatment study showed good results, the highest plant growth among  the 

average of plant height increase was in T3 treatment, the highest  average number of 

shoots increase was in T4 treatment, and the highest dry matter production (ton / ha / 

60 days) was found in T4 treatment. 

  

 

Keywords: Mini Elephant Grass, Urea Fertilizer, Growth and Production. 
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PENDAHULUAN 

Hijauan pakan merupakan salah satu faktor  dalamusaha pengembangan 

peternakan. Tanpa memperhatikan faktor tersebut setiap  pengembangan usaha 

peternakan khususnya untuk ruminansia tidak dapat memberikan hasil sebagaimana 

yang diharapkan karena hijauan pakan merupakan kebutuhan utama ternak 

ruminansia untuk tumbuh dan berproduksi. Kendala yang dihadapi sub sektor 

peternakan adalah terbatasnya sumber hijauan makanan ternak. Penyediaan hijauan 

makanan ternak yang berkualitas dan berkelanjutan mutlak diperlukan dalam rangka 

meningkatkan produksi dan produktifitas ternak. 

Salah satu tanaman hijauan pakan yang mampu tumbuh dan berproduksi 

dengan baik pada lahan-lahan kering di daerah tropis adalah Rumput Gajah Mini 

(Odot). 

Rumput Gajah Mini (Pennisetum purpureum cv.Mott) atau biasa disebut 

dwarf elephant grass merupakan jenis rumput unggul yang mempunyai produktivitas 

yang tinggi dan kandungan nutrisi yang cukup baik adalah tipe dwarf (mini). Kultivar 

ini memiliki karakteristik perbandingan rasio daun yang tinggi dibandingkan batang. 

Kualitas nutrisi rumput ini lebih tinggi pada berbagai tingkat usia dibandingkan jenis 

rumput tropis lainnya, selain itu, rumput gajah mini mempunyai keungulan antara 

lain tahan kekeringan, dan hanya bisa dipropagasi melalui metoda vegetatif, zat gizi 

yang cukup tinggi serta memiliki palatabilitas yang tinggi bagi ternak ruminansia. 

Lasamadi,dkk(2013),    Reksohadiprodjo (1994) Rumput Gajah Mini dibudidayakan 

dengan potongan batang (stek) atau sobekan rumput (pols) sebagai bibit.Bahan stek 

berasal dari batang yang sehat dan tua, dengan panjang stek 20 – 25 cm (2 – 3 ruas 

atau paling sedikit 2 buku atau mata). 

Untuk mencapai produksi hijauan pada tingkat yang diinginkan, penggunaan 

pupuk dan perbaikan kesuburan tanah adalah strategi yang sangat 

diperlukan.Diperkirakan 60% dari tanah pertanian di daerah tropis memiliki 

kekurangan unsur hara (Cakmak, 2001). Nitrogen merupakan unsur hara yang 

digunakan dalam jumlah yang besar untuk sebagian besar tanaman tahunan (Huber 
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dab Thompson, 2007), karena Nitrogen (N) merupakan salah satu nutrisi yang paling 

membatasi produksi tanaman. 

Dengan melihat permasalahan pemenuhan bahan pakan pada usaha 

peternakan terutama pada musim kemarau bagi para peternak makaakan di coba 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dosis pupuk Nitrogen  Terhadap 

Pertumbuhan dan Produksi Rumput Gajah Mini (Pennisetum Purpureum cv. Mott) 

Pada Usia Pemotongan 60 Hari Di Teaching Farm Lingsar,Fakultas Peternakan 

Universitas Mataram. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk terhadap 

pertumbuhan dan produksi dari rumput  gajah mini (Pennisetum purpureum cv. Mott) 

pada interval pemotongan 60 hari, dan Untuk mengetahui dosis optimum pupuk  

nitrogen terhadap pertumbuhan dan produksi pada usia pemotongan 60 hari. Adapun 

kegunaan dari penelitian ini untuk untuk Mendapatkan data tentang pengaruh dosis  

pupuk terhadap pertumbuhan dan produksi dari rumput Gajah (Pennisetum 

purpureum cv.Mott) pada inteval pemotongan 60 hari, Sebagai sumber informasi dan 

sebagai data pembanding untuk penelitian selanjutnya.Dan tambahan informasi 

kepada peternak tentang jenis rumput baru yang dapat dikembangkan pakan ternak. 

 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

 Penelitian ini 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. 

Rancangan penelitian dilaksanakan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL), 

dengan 5 dosis pupuk sebagai perlakuan dan masing-masing perlakuan diulang 3 kali. 

Adapun perlakuan sebagai berikut: 
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Tabel 1. Rancangan Penelitian 

No Perlakuan Dosis Pupuk 

1 T0 Tanpa Pupuk (Kontrol) 

2 T1 100 kg N/Ha 

3 T2 200 kg N/Ha 

4 T3 300 kg N/Ha 

5 T4 400 kg N/Ha 

 

Dimulai dari Pengukuran dan perhitungan tanaman dilakukan setiap minggu 

menggunakan meteran, dengan cara mengukur mulai dari pangkal batang (batang 

diatas permukaan tanah) sampai dengan ujung daun yang paling tinggi serta 

menghitung jumlah anakan yang tumbuh. Kemudian dilanjutkan dengan 

penimbangan berat segar, Setelah 60 hari tanaman dipanen untuk diukur produksi 

hijauannya. Setiap tanaman sampel ditimbang produksinya. Setelah itu diambil 

sampel hijauan sebanyak 500 g untuk kebutuhan analisa laboratorium, dan dipisahkan 

antara daun dan batang, kemudian masing-masing ditimbang lalu dimasukkan ke 

dalam amplop yang sudah diketahui beratnya lalu dimasukkan ke dalam oven 65 
0
C 

untuk proses pengeringan, setelah pengovenan 65 
0
C dilanjutkan dengan pengovenan 

105 
0
C. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan analisis of varian 

(ANOVA) menggunakan SPSS 17, jika terjadi  perbedaaan yang nyata dilanjutkan 

dengan uji jarak berganda Duncan’s. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pertumbuhan Tanaman  

Pertumbuhan tanaman yang diamati dalam penelitian ini adalah tinggi 

tanaman dan jumlah tunas.Rataan uji statistik tinggi tanaman dan jumlah tunas 

Rumput Gajah cv. Mott disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil uji statistik pertambahan tinggi tanaman dan pertambahan jumlah tunas 

Rumput Gajah Mini cv. Mott pada umur pemotongan 60 hari  yang diberi 
dosis pupuk N dengan perlakuan yang berbeda. 
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Perlakuan Dosis pupuk 

(kgN/Ha) 

Tinggi Tanaman 

(cm) 

Jumlah Tunas 

(Batang/rumpun) 

T0 Kontrol 35.27
a 

3.93
a
 

T1 100  40.88
b 

10.79
b 

T2 200  41.60
b 

10.98
b 

T3 300  43.35
b 

12.21
b 

T4 400  42.31
b 

13.67
b 

Sumber: Data diolah (2018) 

Keterangan: Nilai rataan yang diikuti oleh superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0.05). 

 

Pada Tabel 2. Menunjukan respon yang berbeda nyata (P<0.05) terhadap 

tinggi tanaman dan jumlah tunas Rumput Gajah mini yang diberi dosis pupuk yang 

berbeda pada setiap perlakuan. Rataan tinggi tanaman dari yang terendah sampai 

tanaman tertinggi, mulai dari perlakuan tinggi tanaman terendah T0 (kontrol) dengan 

rataan tinggi tanaman yaitu 35.27 cm, dan rataan tinggi tanaman tertinggi terdapat 

pada perlakuan T3 (300kgN/Ha) dengan rataan 43.35 cm menunjukkan pengaruh 

berbeda nyata (P<0.05) terhadap T0 (kontrol).Namun pada perlakuan T1 

(100kgN/Ha), T2 (200kgN/Ha), T3 (300kgN/Ha), dan T4 (400kgN/Ha) menunjukkan 

berbeda tidak nyata (P>0.05).Dosis pupuk N yang paling bagus adalah pemberian 

pupuk T3 (300kgN/Ha) sedangkan pada dosis pupuk T4 (400kgN/Ha) mulai 

cendrung ada penurunan tetapi tidak signifikan dengan T3 (300kgN/Ha). Hal ini 

didukung oleh Muksalmina dan Suriyani (2018), yang mengatakan bahwa kandungan 

unsur hara yang terdapat dalam pupuk urea mampu menghasilkan partumbuhan 

rumput gajah mini yang optimal dengan peningkatan yang terjadi pada tinggi 

tanaman. Dosis dari pemberian pupuk T0 (kontrol), T1 (100kgN/Ha), T2 

(200kgN/Ha), T3 (300kgN/Ha), dan T4 (400kgN/Ha).Tanaman tertinggi diperoleh 

dari perlakuan T3 (300kgN/Ha). Dengan demikian, apabila unsur N yang tersedia 

lebih banyak dari pada unsur lainnya, protein yang dihasilkan lebih banyak, daun 

tumbuh menjadi lebih besar sehingga fotosintesis meningkat. Semakin tinggi 

pemberian N semakin cepat sintesis karbohidrat menjadi protein dan protoplasma 

maka semakin kecil perbandingan yang tersedia untuk dinding sel terutama 
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karbohidrat bebas N seperti kalsium, pektat, selulosa, dan lignin dengan N yang 

rendah. Pertumbhan tinggi tanaman rumput gajah mini dilihat dari tinggi tanaman dan 

jumlah tunas yang dihasilkan, jika unsur hara yang dibutuhkan masih kurang otomatis 

pertumbuhannya akan menurun. Sesuai dengan pendapat Hendarto (2011), yang 

menyatakan bahwa pertumbuhan tanaman terpacu melalui peemberian pupuk urea 

dengan kandungan unsur N nya. 

Dibandingkan dengan rataan jumlah tunas bahwa perlakuan teringgi terdapat 

pada perlakuan T4 (400kgN/Ha) dengan rata-rata (13.67 batang/rumpun) dan 

perlakuan terendah pada terlakuan T0 (kontrol) tanpa pupuk dengan rataan 

pertambahan tunas yaitu (3.93 batang/rumpun) yang menunjukkan pengaruh berbeda 

nyata. Dari perlakuan T1 (100kgN/Ha), T2 (200kgN/Ha), T3 (300kgN/Ha), dan T4 

(400kgN/Ha) menunjukkan pengaruh yang berbeda tidak nyata (P>0.05). Begitula 

pula antara perlakuan T0 (kontrol) dengan perlakuan T1 (100kgN/Ha) menunjukkan 

pengaruh yang berbeda nyata(P<0.05) terhadap pertambahan tunas rumput gajah cv. 

Mott.Jumlah tunas merupakan indikator kemampuan hujauan pakan untuk bertumbuh 

kembali sekaligus sebagai tanda potensi menghasilkan biomasa yang tinggi (Anis et 

al, 2017). Semakin banyak jumlah penggunaan pupuk, semakin bnyak jumlah anakan 

rumput gajah mini yang menandakan bahwa faktor pemupukan sangatlah diperlukan 

untuk pertumbuhan tanamanrumput gajah mini dikarenakan kandungan unsur hara 

yang dibutuhkan tidak tersedia sepenuhnya didalam tanah.Sesuai dengan pendapat 

Amin dan Zubaidah (2018), yang menyatakan bahwa besarnya persentasi 

pertumbuhan sangat tergantung pada ketersediaan unsur hara didalam tanah 

khsususnya Nitrogan. 
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Rataan pertambahan tinggi tanaman perminggu (cm) Rumput Gajah cv. Mott 

pada umur pemotongan 60 hari, disajikan pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Grafik pertambahan tinggi tanaman setiap minggu pemupukan 

pada setiap perlakuan. 

 

Gambar grafik pada Gambar 1 menunjukkan bahwa tingkat pertambahan 

tinggi tanaman Rumput Gajah cv. Mott setiap minggu pengukuran dari minggu 

pertama sampai minggu ke 8 menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan. 

Berdasarkan grafik pada minggu 1 ke minggu ke-2 terjadi penurunan tinggi tanaman, 

kemudian pada minggu ke-3 mengalami peningkatan, begitupula dengan minggu ke 4 

mengalami penurunan, akan tetapi mengalami peningkatan pada minggu ke 5dan 

kemudian pada minggu ke 6 mengalami penurunan, dan mengalami peningkatan pada 

minggu ke 7 begitu juga dengan minggu 8 yang mengalami penurunan. Penambahan 

tertinggi diperoleh pada minggu ke 7 perlakuan T3. Pemupukan dengan level yang 

berbeda menunjukkan pertumbuhan tinggi tanaman yang signifikan dibandingkan 

dengan level pemupukan lainnya. Oleh karena itu hasil rataan tertinggi terdapat pada 

perlakuan T3(300kgN/Ha) dengan pemberian pupukN dengan dosis yang berbeda 

pada setiap perlakuan.  

Pemberian N yang tinggi menyebabkan vegetatif yang baik dan memperbaiki 

pigmentasi daun, karena N adalah unsur esensial bagi pembentukan senyawa 

penyusun sel antara lain asam nukleat, protein dan klorofil (Maringing dkk, 2017). 
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Hal tersebut juga didukung oleh Salisbury and Ross 1995, yang menyatakan bahwa 

nitrogen merupakan unsur esensial bagi pertumbuhan tanaman sebab itu tanpa 

nitrogen pertumbuhan tanaman akan terhambat. 

 

Rataan pertambahan jumlah tunas perminggu (batang/rumpun) Rumput Gajah 

cv. Mott pada umur pemotongan 60 hari disajikan pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Grafik pertambahan jumlah tunas (batang/rumpun) setiap minggu 

pemupukan pada setiap perlakuan. 

 

Dilihat dari grafik diatas, menunjukan rata-rata pertambahan jumlah tunas dari 

minggu 1 sampai minggu ke 8 mengalami peningkatan dan penurunan setiap minggu 

nya, dapat dilihat pada grafik pertambahan jumlah tunas bahwa pada minggu 1 ke 

minggu ke 2 mengalamipenurunan dan minggu ke 3 mengalami peningkatan pada 

pertambahan jumlah tunas begitupula dengan minggu ke 4 yang mengalami 

penurunan dan pada minggu ke 5 menunjukkan peningkatan, namun minggu ke 6 

juga menunjukkan penurunan dibandingkan pada minggu ke 7 yang mengalami 

peningkatan sangat drastis dan minggu ke 8 mengalami penurunan. Pertambahan 

tertinggi dperoleh pada perlakuan T3 diminggu ke 7. Jumlah tunas rumput gajah cv. 

Mott sejalan dengan kandungan bahan kering, dimana pada usia umur pemotongan 60 

hari menghasilkan jumlah anakan terbanyak dan berbengaruh nyata (P<0.05). Hal ini 

dapat diterangkan bahwa pada umur potong 60 hari tanaman memiliki waktu yang 
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cukup panjang untuk menghasilkan fotosintat melalui proses fotosintesis (Anis et 

al,.2014). 

 

Produksi Tanaman  

Yang berkaitan dengan produksi tanaman adalah produksi hijauan bahan 

kering (ton/Ha/60hari) disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rataan produksi Bahan Kering (ton/Ha/60 hari) Rumput Gajah cv. Mott 

yang diberi dosis pupuk N dengan perlakuan yang berbeda. 

 
Perlakuan Dosis pupuk 

(kgN/Ha) 

Bahan Kering 

(ton/Ha/60 hari) 

T0 Kontrol 2.32
a 

T1 100  5.22
b 

T2 200  5.60
bc 

T3 300  6.48
bc 

T4 400  7.05
c 

Sumber : Data diolah (2018) 

Keterangan: Nilai rataan yang diikuti oleh superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan pengaruh berbeda nyata (P<0.05) 

 

 

Rataan produksi hujauan dengan pemberian pupuk yang berbeda memberikan 

pengaruh terhadap rataan produksi bahan kering (ton/Ha/60 hari) dan kandungan 

bahan kering (%).Dapat kita lihat dari produksi bahan kering (ton/Ha/60hari) 

menunjukkan bahwa produksi bahan kering (ton/Ha/60hari) Rumput Gajah cv. Mott 

menunjukkan bahwa perlakuan tertinggi yaitu T4 (400kgN/Ha) dan jumlah produksi 

bahan kering terendah pada perlakuan T0 (kontrol) yang memberikan pengaruh 

berbeda nyata (P<0.05).sedangkan pada perlakuan T2 (200kgN/Ha) dan T3 

(300kgN/Ha) memiliki pengaruh berbeda tidak nyata (P>0.05), namun berbeda nyata 

(P<0.05) terhadap perlakuan T0, T1, dan T4. Dapat dilihat dari produksi bahan 

kering, menunjukkan adanya kecendrungan peningkatan produksi bahan kering yang 

dipengaruhi oleh penambahan dosis pupuk dan umur pemotongan. Makin tinggi 

tingkat kelarutan unsur hara maka makin banyak unsur hara yang dimanfaatkan oleh 
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tanaman untuk berproduksi sehingga dapat meningkatkan produksi bahan kering 

(Ressie dkk, 2018). 

Hal ini kemungkinan ada kaitannya dengan faktor kompetesi antar tanaman 

dan jumlah tunas untuk mendapatkan unsur hara yang terdapat didalam tanah. 

Kompetensi mendapatkan unsur hara ini akan mempengaruhi ukuran dan penampilan 

tanaman perindividu serta jumlahtunas dan batang menjadi kecil. Hal ini didukung 

oleh pendapat Darmono (1999) yang mengatakan bahwa kandungan bahan kering 

sangat bergantung pada spesies hijauan, umur tanaman (muda atau tua) makin tua 

umur tanaman menyebabkan kandungan bahan kering tinggi tetapi kadar gizi 

menurun. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pemberian pupuk N dengan  dosis yang berbeda pada Rumput Gajah Mini 

(Pennisetum purpureum cv. Mott) pada usia pemotongan 60 hari berpengaruh 

nyata ( p<0,005) terhadap pertumbuhan dan produksi hijauan. 

2. Pertumbuhan yang tertinggi terdapat pada perlakuan T3 (300kgN/Ha) dengan 

rata-rata 43.35 cm, dan produksi tertinggi terdapat pada perlakuan T4 

(400kgN/Ha). 
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