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PENGARUH DOSIS PUPUK NITROGEN TERHADAP KANDUNGAN NDF 

DAN ADF RUMPUT GAJAH MINI (Pennisetum purpureum cv. Mott) PADA 

USIA PEMOTONGAN 30 HARI 

 

ABSTRAK 

 

Oleh 

Muhammad Hanafi Assiddiqi 

B1D 014 174 

Penelitian ini dilakukan 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 30 hari. Penelitian 

dilaksanakan di Teaching Farm Fakultas Peternakan Universitas Mataram, 

dilanjutkan di Laboratorium Analisa Kimia Bahan Pakan Fakultas Peternakan 

Universitas Mataram sejak bulan Mei 2018 sampai Agustus 2018. Materi yang 

digunakan adalah rumput gajah mini (Pennisetum purpureum cv. Mott) dan pupuk 

urea sebagai sumber N. Penelitian dilakukan dengan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan dan masing-masing dengan 3 ulangan. Perlakuan 

tersebut yaitu T0 (kontrol), T1 (100 kg N/Ha), T2 (200 kg N/Ha), T3 (300 kg N/Ha) 

T4 (400 kg N/Ha). Variabel yang diamati adalah kandungan NDF dan ADF. Data 

yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis varian Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dan apabila ada perbedaan nyata maka dilakukan Uji Jarak berganda 

Duncan’s. Hasil penelitian menunjukkan respon yang berbeda nyata terhadap 

kandungan NDF (P<0,05) dan ADF (P<0,05) rumput gajah mini (Pennisetum 

purpureum cv. Mott). Secara umum kandungan NDF bervariasi antara 63,62% (T0), 

61,78% (T1), 60,61 (T2), 59,95% (T3), 59,48% (T4). Adapun kandungan ADF yaitu 

43,40% (T0), 40,41% (T1), 36,69% (T2), 35,90% (T3), 35,48% (T4). Penurunan 

kandungan NDF dan ADF tersebut sebagai akibat dari level pupuk nitrogen yang 

diberikan. 

 

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

CONTENT  OF Pennisetum purpureum cv. Mott AT 30 DAYS OLD CUTTING 

 

ABSTRACT 

 

By 

Muhammad Hanafi Assiddiqi 

B1D 014 174 

This study was conducted to determine the effect of different doses of nitrogen 

fertilizer on the content of mini elephant grass NDF and ADF (Pennisetum 

purpureum cv. Mott) which were cut at 30 days. The research was carried out at the 

Teaching Farm of the Faculty of Animal Husbandry, University of Mataram, 

continued in the Laboratory of Chemical Analysis of Food Materials, Faculty of 

Animal Husbandry, University of Mataram from May 2018 to August 2018. The 

material used was mini elephant grass (Pennisetum purpureum cv. Mott ) and urea 

fertilizer as N source. The study was carried out in a Completely Randomized Design 

(CRD) consisting of 5 treatments and each with 3 replications. The treatment is T0 

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

Ha). The variables observed were the content of NDF and ADF. The data obtained 

were analyzed using a completely randomized variance analysis (CRD) and if there 

were significant differences, Duncan's double distance test was carried out. The 

results showed a significantly different response to NDF content (P <0.05) and ADF 

(P <0.05) mini elephant grass (Pennisetum purpureum cv. Mott). In general, NDF 

content varies between 63.62% (T0), 61.78% (T1), 60.61 (T2), 59.95% (T3), 59.48% 

(T4). The ADF content is 43.40% (T0), 40.41% (T1), 36.69% (T2), 35.90% (T3), 

35.48% (T4). The decrease in NDF and ADF content was due to the level of nitrogen 

fertilizer given. 

Keywords: Mini Elephant Grass, Nitrogen Fertilizer, NDF and ADF 
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PENDAHULUAN 

 Hijauan pakan merupakan faktor penting dalam pengembangan ternak 

ruminansia. Penyediaan hijauan pakan yang cukup dan kualitas nutrisi yang baik 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat produksi seekor ternak. 

Salah satu hijauan yang biasa diberikan pada ternak ruminansia adalah rumput gajah 

mini (Pennisetum purpureum cv. Mott). 

Rumput gajah mini (Pennisetum purpureum cv. Mott) merupakan jenis rumput 

unggul yang mempunyai produktivitas dan kandungan zat gizi yang cukup tinggi. 

Untuk memenuhi ketersediaan rumput gajah mini yang berkualitas baik maka 

dilakukan penanaman. Penanaman rumput gajah mini pada lahan yang subur akan 

menghasilkan produktivitas yang lebih baik dibandingkan dengan lahan kritis atau 

kurang subur. Selama ini salah satu kendala peternak adalah berkurangnya lahan 

subur untuk menanam hijauan pakan ternak karena adanya alih fungsi lahan dan 

lahan kering yang belum dioptimalkan pemanfaatannya karena tingkat kesuburannya 

yang rendah. 

Untuk mengatasi hal tersebut penanaman rumput gajah mini (Pennisetum 

purpureum cv. Mott) perlu dibarengi dengan pemberian pupuk. Dalam hal ini pupuk 

yang digunakan adalah pupuk nitrogen. Nitrogen sangat dibutuhkan tanaman pada 

masa petumbuhan, karena nitrogen akan membantu proses metabolisme tanaman, 

nitrogen juga membantu tanaman sehingga mempunyai banyak zat hijau daun 

(klorofil). Dengan adanya zat hijau daun yang berlimpah, tanaman akan lebih mudah 

melakuakan fotosintesis.  

Nitrogen (N) digunakan untuk pertumbuhan tunas, batang dan daun. Bagian 

bagian tanaman tersebut merupakan bagian yang mengandung serat. Apabila 

kandungan nitrogen dapat terpenuhi maka tanaman cendrung menggunakan 

karbohidrat untuk membentuk lebih banyak protoplasma dibanding dinding sel 

sehingga dapat menghambat pembentukan NDF dan ADF. 

Selama ini dosis pupuk nitrogen yang dilakukan pada tanaman hijauan 

makanan ternak  adalah mengacu pada dosis pupuk nitrogen yang dilakukan pada 
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tanaman pangan khususnya tanaman padi, dimana dosis N per hektarnya yaitu 200 kg 

N/ha. 

 Disadari bahwa tanaman hijauan makanan ternak mempunyai variasi 

kemampuan produksi biomas yang berbeda-beda, dimana pada tanaman hijauan 

makanan ternak  dengan potensi produksi biomas yang tinggi tentu akan 

membutuhkan nitrogen yang lebih banyak daripada tanaman hijauan makananan 

ternak dengan produksi boimas yang rendah. Oleh karean itu penelitian ini akan 

mencoba untuk mengetahui berapa jumlah nitrogen yang dibutuhkan oleh tanaman 

hijauan makanan ternak dalam hal ini tanaman yang digunakan adalah rumput gajah 

mini (Pennisetum purpureum cv. Mott) dengan kemampuan produksi tinggi. 

Salah satu pupuk yang memiliki kandungan nitrogen yaitu pupuk urea dengan 

kandungan N 46 %.  Umumnya pupuk urea memiliki tekstur yang cukup kasar,  

berbentuk butiran-butiran seperti kristal dengan warna putih. Rumus kimia pupuk 

urea adalah NH2CONH2. Pupuk urea mudah larut dalam air. Hal ini  mempermudah 

para petani untuk menggunakan pupuk urea bersamaan dengan penyiraman tanaman. 

Meski demikian, pupuk urea termasuk jenis pupuk yang bisa dengan mudah berikatan 

dengan air (hidroskopis). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk nitrogen 

terhadap kandungan NDF dan ADF rumput gajah mini (Pennisetum purpureum cv. 

Mott) pada usia pemotongan 30 hari, dan untuk mengetahui dosis pemberian pupuk 

nitrogen yang baik terhadap kandungan NDF dan ADF rumput gajah mini 

(Pennisetum purpureum cv. Mott) pada usia pemotongan 30 hari. Kegunaan dari 

penelitian ini yaitu dapat mengembangkan hijauan pakan ternak yang baik khususnya 

rumput gajah mini (Pennisetum purpureum cv. Mott) untuk ternak rumunansia, dan 

dapat mengetahui dosis pupuk nitrogen yang baik terhadap kandungan NDF dan ADF 

pada penanaman rumput gajah mini (Pennisetum purpureum cv. Mott) pada usia 

pemotongan 30 hari. 
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MATERI DAN METODE 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumput gajah mini 

(Pennisetum purpureum cv. Mott) dan pupuk urea sebagai sumber N. Pelaksanaan 

penelitian ini meliputi : pengolahan tanah, pembuatan bedengan, penanaman rumput, 

pemotongan paksa, pemupukan, pemeliharaan dan pemanenan serta analisis 

kandungan NDF dan ADF menggunakan metode Van Soest (1976). Variabel yang 

diamati adalah kandungan NDF dan ADF rumput gajah mini (Pennisetum purpureum 

cv. Mott). 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam percobaan ini adalah Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) (Gasperzs,1991) dengan 5 dosis pupuk sebagai perlakuan T0 

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

N/ha) masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Data yang diperoleh 

dianalisis dengan analisis varians, apabila terdapat pengaruh yang berbeda nyata 

(P<0.05) maka dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan’s. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kandungan NDF dan ADF 

 Rataan kandungan NDF dan ADF Rumput Pennisetum purpureum cv. Mott 

pada usia pemotongan 30 hari yang diberi pupuk nitrogen dosis berbeda dapat dilihat 

pada tabel 1. 

Tabel 1. Rataan kandungan NDF dan ADF rumput Pennisetum purpureum cv. Mott 

pada usia pemotongan 30 hari yang diberi pupuk nitrogen dosis berbeda. 

Perlakuan Dosis pemupukan 

(kg N/ha) 

NDF 

 (%) 

ADF  

(%) 

T0 Kontrol 63,62
c
 43.40

c
 

T1 100 kg N/ha 61,78
b
 40.41

b
 

T2 200 kg N/ha 60,61
ab

 36.69
a
 

T3 300 kg N/ha 59,95
a
 35.90

a
 

T4 400 kg N/ha 59,48
a
 35.48

a
 

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

dinyatakan berbeda nyata (P<0.05). 
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 Hasil analisis varaian’s menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang nyata 

(P<0,05) terhadap kandungan NDF dan ADF rumput gajah mini (Pennisetum 

purpureum cv. Mott) pada usia pemotongan 30 hari yang diberi pupuk nitrogen dosis 

berbeda. Uji lanjut jarak berganda duncan’s menunjukkan bahwa kandungan NDF 

terendah terdapat pada perlakuan T4 berbeda tidak nyata (P>0,05) dengan T3 dan T2 

tetapi berbeda nyata (P<0,05) dengan T1 dan T0. Kandungan ADF terendah terendah 

terdapat pada perlakuan T4 berbeda tidak nyata (P>0,05) dengan T3, T2 dan T1, 

tetapi berbeda nyata (P<0,05) dengan T0. 

 Penurunan kandungan NDF dan ADF pada T2 sampai dengan T4 disebabkan 

karena dosis pupuk N lebih tinggi sehingga menyebabkan dinding sel tanaman 

menjadi lebih sekulen atau tipis karena karbohidrat dari hasil potosintesis terus 

digunakan sebagai energi untuk proses sintesis protein tanaman dan  disimpan dalam 

bentuk struktural karbohidrat (selulosa, hemiselulosa). Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Syarief (1986) yang mengatakan 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 protoplasma sebagian besar adalah air 

maka tanaman menjadi sekulen. 

Humphreys (1978) menjelaskan bahwa, fotosintesis merupakan proses 

pembentukan karbohidrat dari CO2 dan H2O dalam hijau daun dengan bantuan 

energi matahari. Produksi karbohidrat akan meningkat dengan meningkatnya hara 

nitrogen, demikian juga nitrogen akan dimanfaatkan oleh tanaman untuk mensintesis 

protein. Karbohidrat dan protein yang merupakan komponen dari bahan kering 

tanaman sehingga semakin meningkatnya pembentukan protein dan karbohidrat akan 

meningkatkan produksi bahan kering hijauan. 

Setyamidjaya (1986) menyatakan bahwa pengaruh N dalam meningkatkan 

perbandingan protoplasma terhadap bahan dinding sel yang tipis. Keadaan ini 



9 

 

menyebabkan daun lebih banyak mengandung air dan kurang keras, sebaliknya 

kandungan nitrogen yang rendah dapat mengakibatkan tebalnya dinding sel daun. 

Syarief (1986) menyatakan menurunnya kandungan N akan mengakibatkan 

turunnya kadar protein serta perbandingan protoplasma dengan dinding sel akan 

meningkat dan menyebabkan menebalnya dinding sel sehingga daun menjadi keras 

dan berserat. Menurut Syam (2015) bahwa turunnya kandungan ADF disebabkan 

karna semakin tingginya pemupukan dan pemberian unsur hara, sehingga membantu 

sistem perakaran dan penyerapan air yang baik pada tanaman dengan demikian proses 

lignifikasi menjadi terhambat. 

Jumlah Anakan Rumput Gajah Mini 

Tabel 3. Rataan jumlah anakan rumput gajah mini (Pennisetum purpureum cv. 

Mott) pada usia pemotongan 30 hari yang diberi pupuk N dosis berbeda. 

 

Perlakuan Dosis pemupukan 

(kg N/ha) 

Jumlah Anakan 

 (batang/rumpun) 

T0 Kontrol 21.33
a
 

T1 100 kg N/ha 30.86
ab

 

T2 200 kg N/ha 35.60
bc

 

T3 300 kg N/ha 43.33
c
 

T4 400 kg N/ha 36.06
bc

 

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

dinyatakan berbeda nyata (P<0.05). 

 

 Pada tabel 3. dapat dilihat bahwa rataan jumlah anakan terendah terdapat pada 

T0 (21,33) berbeda tidak nyata (P>0,05) dengan T1 (30,86), berbeda nyata (P<0,05) 

dengan T2 (35,60), T3 (43,33) dan T4 (36,06). Sedangkan rataan jumlah anakan 

tertinggi terdapat pada perlakuan T3 (43,33) berbeda tidak nyata (P>0,05) dengan T4 

(36,06) dan T2 (35,60), berbeda nyata (P<0,05) dengan T1 (30,86) dan T0 (21,33). 

Hasil penelitian ini dimungkinkan karena dosis pemupukan nitrogen yang 

optimum dapat menyediakan unsur N dalam tanah untuk menunjang pertumbuhan 
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tanamanan. Ketersediaan nitrogen dalam tanah ini menyebabkan proses pembelahan 

sel akan semakin cepat terjadi. Hal ini sesuai dengan pendapat Afifi et al. (2011) 

bahwa aplikasi pupuk urea pada tanaman akan meningkatkan pertumbuhan tanaman 

dan sesuai dengan pendapat Bey dan Las (1991) bahwa pertumbuhan tanaman 

ditentukan oleh laju pembelahan dan pembesaran sel dan suplay bahan-bahan organik 

dan anorganik untuk sintesa protoplasma dan dinding sel yang baru. 

Jumlah anakan merupakan salah satu bagian yang menunjukkan pertumbuhan 

dan perkembangan tanaman pada fase vegetatif. Anakan yang dimaksud adalah 

semua individu yang masih muda yang muncul dari permukaan tanah pada suatu 

rumpun tanaman.  

Buckman dan Bardy (1984) menyatakan bahwa, tanaman yang mengalami 

peningkatan jumlah anakan mempunyai sistem perakaran yang baik sehingga 

pembentukan anakan lebih cepat. 

 

KESIMPULAN 

 Pemberian pupuk N dengan dosis yang berbeda berpengaruh nyata terhadap 

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

di potong pada umur 30 hari. Pengaruh dosis pupuk N hanya berbeda nyata sampai 

perlakuan T2 (200 kg N/ha) itu menandakan bahwa tidak ada pengaruh dosis pupuk 

N terhadap kandungan NDF dan ADF rumput gajah mini (Pennisetum purpureum cv. 

Mott) pada usia pemotongan 30 hari diatas dosis 200 kg N/ha. 
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