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PENGARUH DOSIS PUPUK NITROGEN TERHADAP KANDUNGAN 

NDF DAN ADF RUMPUT GAJAH MINI (Pennisetum purpureum  

cv. Mott) PADA USIA PEMOTONGAN 60 HARI 

 

Oleh 

AHMAD RAMDANI 

B1D 013 018 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pupuk nitrogen 

dengan dosis yang berbeda terhadap kandungan NDF dan ADF rumput gajah mini 

(Pennisetum purpureum cv. Mott) yang dipotong pada usia 60 hari. Penelitian ini 

dilaksanakan mulai dari bulan Mei s/d Agustus 2018 bertempat di Laboratorium 

Teaching Farm Fakultas Peternakan Universitas Mataram, dilanjutkan di 

Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Mataram. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL)  yang 

terdiri dari 5 perlakuan dan 3 ulangan. Adapun perlakuan yang diberikan yaitu: T0 

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

N/Ha). Hasil analisis statistik dari rataan kandungan NDF dan ADF pada rumput 

gajah mini (Pennisetum  purpureum cv. Mott) yang diberi pupuk N dosis berbeda 

menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05). Kandungan NDF tertinggi 

diperoleh pada perlakuan T0 (72,12%) berbeda nyata (P<0,05) dengan semua 

perlakuan. Sedangkan  kandungan NDF terendah diperoleh pada perlakuan T4 

(65,41%) berbeda tidak nyata (P>0,05) dengan T3 (66,37%) tetapi berbeda nyata 

(P<0,05) dengan T2 (67,56%) dan T1 (70,06%). Adapun  kandungan ADF 

tertinggi diperoleh pada perlakuan T1 (47,59%) berbeda nyata (P<0,05) dengan 

perlakuan T2 (45,01%), T3 (44,49%) dan T4 (44,17%) tetapi berbeda tidak nyata 

dengan perlakuan T0 (47,16). Sedangkan kandungan ADF terendah diperoleh 

pada perlakuan T4 (44,17%) berbeda tidak nyata (P>0,05) dengan T3 (44,49%) 

dan T2 (45,01%) tetapi berbeda nyata (P<0,05) dengan T1 (47,59) dan T0 (47,16). 

Penurunan kandungan NDF dan ADF tersebut sebagai akibat dari level pupuk N 

yang diberikan. 

  

Kata Kunci: Rumput Gajah Mini, Pupuk Nitrogen, NDF dan ADF 
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THE EFFECT OF THE LEVEL NITROGEN FERTILIZER ON NDF 

 AND ADF CONTENT OF Pennisetum purpureum cv. Mott  

 AT 60 DAYS CUTTING 

 

By 

 

AHMAD RAMDANI 

B1D 013 018 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to determine the effect of different level of nitrogen 

fertilizer on NDF and ADF content of Pennisetum purpureum cv. Mott which was 

cut at the age of 60 days. This study was conducted from May to August 2018 at 

the Teaching Farm Laboratory Faculty of Animal Husbandry University of 

Mataram followed by Nutrition and Animal Feed Laboratory in University of 

Mataram. This study used a Completely Randomized Design (CRD) consisting of 

5 treatments and 3 replications. The treatment given is: T0 (Control) T1 (100 kg 

N/Ha) T2 (200 kg N/Ha) T3 (300 kg N/Ha) T4 (400 kg N/Ha). The results of the 

statistical analysis of the average NDF and ADF content on Pennisetum 

purpureum cv. Mott which was given the different level of nitrogen fertilizer 

showed an effect that had a significant difference (P<0.05). The highest content of 

NDF obtained in treatment T0 (72.12%) was significantly different (P<0.05) with 

all treatments. In the other hand the lowest content of NDF was obtained at T4 

(65.41%) treatment which was not significantly different (P>0.05) with T3 

(66.37%) but significantly different (P<0.05) with T2 (67.56%) and T1 (70.06%). 

The highest content of ADF was obtained in treatment T1 (47.59%) significantly 

different (P<0.05) withtreatment T2 (45.01%), T3 (44.49%) and T4 (44.17%) but 

differently unreal with treatment T0 (47.16%). Whereas the lowest content of 

ADF was obtained in treatment T4 (44.17%), which was not significantly 

different (P<0.05) with T1 (47.59%) and T0 (47.16%). The decrease in the 

content of NDF and ADF was a result of the level of fertilizer Nitrogen given. 

 

Keyword: Pennisetum purpureum cv. Mott, Nitrogen Fertilizer, NDF and ADF
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PENDAHULUAN 

Kekurangan hijauan segar sebagai pakan ternak sudah lama dirasakan oleh 

peternak di Indonesia. Sering kali peternak menanggulanginya dengan cara 

memberikan pakan seadanya yang diperoleh dengan mudah dari lingkungan di 

sekitarnya. Pemberian pakan ternak yang seadanya sangat mempengaruhi 

produktivitas ternak, terlihat dari lambatnya pertumbuhan atau minimnya peningkatan 

berat badan (BB) bahkan sampai mengalami sakit (Ratnakomala et al., 2006). 

Morais et al., (2007) menjelaskan bahwa rumput gajah mini memiliki 

palatabilitas dan nilai nutrisi yang baik sehingga sangat menjanjikan sebagai sumber 

hijauan pakan yang berkesinambungan untuk ruminansia. Rumput gajah mini tetap 

disukai ternak saat diberikan dalam keadaan segar maupun dalam bentuk kering. 

Sirait et al., (2015) menjelaskan bahwa aspek produksi dan kandungan protein kasar 

rumput gajah mini lebih unggul dibandingkan dengan rumput Brachiaria decumbens, 

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. 

Reksohadiprojo (1985) menjelaskan bahwa untuk mendapatkan produksi yang 

optimal dan nilai gizi yang tinggi, perlu adanya tindakan kultur teknik secara tepat 

terutama dalam pengolahan tanah yang baik, pemilihan bibit yang baik, penanaman, 

pengairan dan penyedian unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman seperti pemberian 

pupuk. Hal tersebut juga dijelaskan oleh penelitian Ramadhani et al.,(2016) bahwa 

salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas suatu tanaman dengan 

penggunaan pemupukan yang optimal. 

Pemupukan yang tepat dalam penyediaan unsur hara terutama nitrogen. 

Pemupukan pada dasarnya adalah untuk menambah unsur hara bagi tanaman untuk 

tumbuh dan berkembang dengan baik, dimana pupuk yang digunakan harus tepat 

jenis, cara, dan dosis. Suplai nitrogen akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman, 

penampilan, warna, dan hasil tanaman. Nitrogen membuat bagian tanaman menjadi 
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hijau karena mengandung klorofil yang berperan dalam fotosintesis (Pramitasari et 

al., 2016). 

Sonbai et al., (2013) menyatakan bahwa pupuk nitrogen bermanfaat untuk 

mempercepat pertumbuhan tinggi bagi tanaman, memperbanyak jumlah anakan, 

mempengaruhi lebar dan panjang daun serta membuat menjadi besar, menambah 

kadar protein dan lemak bagi tanaman. 

Dinding sel bahan pakan kadarnya relatif tinggi terutama pada limbah 

pertanian dan hijauan berserat yang telah menua. ADF (Acid Detergent Fiber) dan 

NDF (Neutral Detergent Fiber) merupakan fraksi dinding sel dengan nilai cerna 

rendah. Oleh karena itu dalam strategi formulasi ransum ternak sapi maupun ternak 

herbivora lainnya, keberadaan fraksi ADF dan NDF sangat urgen dipertimbangkan 

(Sudirman et al.,2015). 

Riswandi et al., (2016) menyatakan bahwa semakin rendah fraksi Neutral 

Detergent Fiber dan Acid Detergent Fiber, kecernaan pakan semakin tinggi. 

Penurunan nilai Neutral Detergent Fiber disebabkan meningkatnya kadar lignin yang 

mengakibatkan menurunnya kadar hemiselulosa. Crampton dan Haris, (1969) 

menjelaskan hemiselulosa dan selulosa merupakan komponen dinding sel yang dapat 

dicerna oleh mikroba.  

Tingginya kadar lignin menyebabkan mikroba tidak mampu menguasai 

hemiselulosa dan selulosa secara sempurna, Semakin tinggi Acid Detergent Fiber, 

kualitas atau daya cerna hijauan semakin rendah. Untuk itu, kandungan kedua fraksi 

dimaksud hendaknya seminimal mungkin agar pakan yang diberikan kepada ternak 

ruminansia bermanfaat dengan baik.  Oleh karna itu tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh pupuk nitrogen dengan dosis yang berbeda terhadap 

kandungan NDF dan ADF rumput gajah mini (Pennisetum purpureum cv. Mott) yang 

dipotong pada usia 60 hari. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai 

pedoman serta refrensi pihak terkait dalam meningkatkan kualitas nutrisi dan 

menurunkan kandungan NDF dan ADF rumput gajah mini (Pennisetum purpureum 

cv. Mott) pada usia pemotongan 60 hari dengan aplikasi berbagai dosis pupuk 

nitrogen yang berbeda. 



8 
 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Mei sampai dengan Agustus 2018 

bertempat di Laboratorium Teaching Farm Lingsar Fakultas Peternakan Universitas 

Mataram, dilanjutkan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Mataram. 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah Rumput Gajah Mini 

(Pannisetum purpureum cv. Mott) yang berasal dari tanaman induk di Labolatorium 

Terapan (Teaching Farm) Lingsar dan Pupuk urea dengan kandungan N 46%. 

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan 5 dosis pupuk sebagai perlakuan yaitu: T0 Tanpa Pupuk (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 sebanyak 3 kali.  

Variabel yang diamati  pada penelitian ini adalah Kandungan NDF (Neutral 

Detergent Fiber) dan ADF (Acid Detergent Fiber) rumput gajah mini (Pennisetum 

purpureum cv. Mott) yang dipotong pada usia 60 hari. Penetapan kandungan NDF 

dan ADF menggunakan analisis Van Soest. Data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan analisis varians berdasarkan rancangan acak lengkap (RAL) dan bila 

terdapat perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan uji jarak berganda Dun’can untuk 

mengetahui perbedaan yang nyata antara perlakuan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis kandungan NDF dan ADF rumput gajah mini (Pennisetum 

purpureum cv. Mott)  yang dipupuk dengan pupuk N dosis yang berbeda disajikan 

pada Table 1. 
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Tabel 1. Rataan kandungan NDF dan ADF Rumput Gajah Mini (Pennisetum            

purpureum cv. Mott) pada usia pemotogan 60 hari yang diberi pupuk N 

dosis berbeda 

Perlakuan Dosis Pemupukan  

(Kg N/Ha) 

NDF 

(%) 

ADF  

(%) 

T0 Tanpa Pupuk 

(Kontrol) 

        72.12
d
 47.16

b
 

T1 100 kg N/Ha         70.06
c
 47.59

b
 

T2 200 kg N/Ha         67.56
b
 45.01

a
 

T3 300 kg N/Ha         66.37
ab

 44.49
a
 

T4 400 kg N/Ha         65.41
a
 44.17

a
 

Sumber: Data diolah (2018) 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukan             

pengaruh yang berbeda nyata (P<0.05). 

 

Hasil analisis statistik dari rataan kandungan NDF dan ADF pada rumput 

gajah mini (Pennisetum  purpureum cv. Mott) yang diberi pupuk N dosis berbeda 

menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05). Kandungan NDF tertinggi 

diperoleh pada perlakuan T0 (72,12%) berbeda nyata (P<0,05) dengan semua 

perlakuan. Sedangkan  kandungan NDF terendah diperoleh pada perlakuan T4 

(65,41%) berbeda tidak nyata (P>0,05) dengan T3 (66,37%) tetapi berbeda nyata 

(P<0,05) dengan T2 (67,56%) dan T1 (70,06%). Adapun  kandungan ADF tertinggi 

diperoleh pada perlakuan T1 (47,59%) berbeda nyata (P<0,05) dengan perlakuan T2 

(45,01%), T3 (44,49%) dan T4 (44,17%) tetapi berbeda tidak nyata dengan perlakuan 

T0 (47,16). Sedangkan kandungan ADF terendah diperoleh pada perlakuan T4 

(44,17%) berbeda tidak nyata (P>0,05) dengan T3 (44,49%) dan T2 (45,01%) tetapi 

berbeda nyata (P<0,05) dengan T1 (47,59) dan T0 (47,16). Penurunan kandungan 

NDF dan ADF tersebut sebagai akibat dari level pupuk N yang diberikan, yang mana 

semakin tinggi dosis yang diberikan semakin menurun pula kandungan NDF dan 

ADF. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh  (Suraeni, 2016). Rataan 

kandungan NDF dan ADF rumput gajah mini dengan masing-masing perlakuan yang 

berbeda disajikan pada Tabel 2.  

Tabel 2. Rataan persentase kandungan NDF dan ADF rumput gajah mini yang 

dipupuk dengan pupuk organik cair 

Perlakuan   
 Parameter    

NDF (%)    ADF(%)   

P0   
66,81 ± 

1,33   

 
40,33 ± 2,16   

P1   
64,37 ± 

3,62   

 
38,71 ± 2,62   

P2   
63,79 ± 

1,28   

 
36,76 ± 1,61   

P3   
65,97 ± 

1,93   

 
39,94 ± 2,26   

Sumber : Suraeni (2016) 

Keterangan : P0 :Rumput gajah mini tanpa pemberian pupuk organik cair (kontrol); P1 

: Rumput gajah mini yang diberi pupuk organik cair dengan 

konsentrasi 2,5 cc/liter; P2 : Rumput gajah mini yang diberi pupuk 

organik cair dengan konsentrasi 5 cc/liter; P3 : Rumput gajah mini 

yang diberi pupuk organik cair dengan konsentrasi 7,5 cc/liter.  

 

Hasil analisis ragam tidak berpengaruh nyata terhadap kandungan NDF 

(P>0,05) dan  kandungan ADF (P>0,05) rumput gajah mini. Secara umum kandungan 

NDF bervariasi antara 63,79% (P2) sampai 66,81% (P0) dengan rataan 65,24%.  

Begitupula, rataan kandungan ADF adalah 38.94 % dengan variasi antara 40,33% 

(P0) sampai 36,76% (P2).  Kandungan NDF dan ADF yang bervariasi tersebut diduga 

karena adanya pemberian pupuk organik cair.  

Dari dua tabel diatas dapat kita lihat dengan adanya perlakuaa kandungan 

NDF dan ADF semakin menurun, tetapi dari dua tabel diatas menggunakan pupuk 

yang berbeda dan hasilnya lebih signifikan yang menggunakan pupuk nitrogen dari 

pada pupuk organik cair. 
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Menurut (Sudirman et al.,2015). Keberadaan fraksi ADF dan NDF sangat 

urgen dipertimbangkan.Semakin rendah fraksi Neutral Detergent Fiber dan Acid 

Detergent Fiber, kecernaan pakan semakin tinggi. Penurunan nilai Neutral Detergent 

Fiber disebabkan meningkatnya kadar lignin yang mengakibatkan menurunnya kadar 

hemiselulosa. 

NDF adalah zat makanan yang tidak larut dalam deterjent neutral dan 

merupakan bagian terbesar dari dinding sel tanaman. NDF terdiri atas selulosa, 

hemiselulosa, lignin, silica dan beberapa protein fibrosa sedangkan ADF merupakan 

zat makanan yang tidak larut dalam asam. ADF sendiri terdiri atas selulosa, lignin, 

dan silica (Van Soest 1982). 

Menurut Sarief (1986) bahwa rendahnya kandungan N akan mengakibatkan 

turunnya kadar protein serta perbandingan protoplasma dengan dinding sel daun.  

Namun apabila N dan semua unsur tersedia bagi tanaman maka tanaman cenderung 

menggunakan karbohidrat untuk membentuk lebih banyak protoplasma dari pada 

dinding sel. Oleh karena itu protoplasma sebagian besar adalah air maka tanaman 

menjadi sekulen.  

Setyamidjaya (1986) menyatakan bahwa pengaruh N dalam meningkatkan 

perbandingan protoplasma terhadap bahan dinding sel yang tipis.  Keadaan ini 

menyebabkan daun lebih banyak mengandung air dan kurang keras, sebaliknya 

kandungan nitrogen yang rendah dapat mengakibatkan tebalnya dinding sel daun. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Pemberian Pupuk N dengan dosis yang berbeda berpengaruh nyata (P<0,05) 

terhadap kandungan NDF dan ADF pada rumput gajah mini (Pennisetum  

purpureum cv. Mott) yang dipotong pada usia 60 hari. 

2. Semakin tinggi dosis pupuk N yang diberikan semakin rendah pula kandungan 

NDF dan ADF rumput gajah mini (Pennisetum  purpureum cv. Mott) yang 

dipotong pada usia 60 hari. 
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3. Kandungan NDF terendah diperoleh pada dosis 400 kg N/Ha pada perlakuan T4 

(65,41%) dan ADF terendah juga diperoleh pada pemberian pupuk dengan dosis 

400 kg N/Ha pada perlakuan T4 (44,17%). 

Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya meningkatkan dosis pupuk yang 

diberikan, guna mengetahui dosis maksimal dalam pemakaian pupuk nitrogen. 
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