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ABSTRAK 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk organik 
yang berbeda terhadap kandungan Neutral Detergent Fiber (NDF) dan Acid Detergent 
Fiber (ADF) rumput Paspalum dilatatum yang ditanam pada tanah regosol. Penelitian 
ini dilaksanakan di Laboratorium Teaching Farm dan Laboratorium Ilmu Nutrisi 
Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Rancangan percobaan yang 
digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial dengan menggunakan 4 
perlakuan dan 4 kelompok, dan apabila terdapat beda nyata dilakukan uji lanjut dengan 
uji jarak berganda Duncan’s. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk 
organik dengan level yang berbeda berpengaruh nyata (p<0,05) terhadap kandungan 
Neutral Detergent Fiber (NDF) dan Acid Detergent Fiber (ADF) rumput Paspalum 
dilatatum. Rerata kandungan NDF berkisar antara 63,7654% - 69,9253% sedangkan 
kandungan ADF berkisar antara 46,0809% - 50,3395%. Rerata kandungan NDF rumput 
Paspalum dilatatum yang ditanam pada tanah regosol lebih tinggi dari kandungan ADF 
rumput Paspalum dilatatum yang ditanam pada tanah regosol.  
 
Kata Kunci: Paspalum dilatatum, Pupuk Organik, Tanah Regosol, NDF, ADF. 

THE NEUTRAL DETERGENT FIBER (NDF) AND ACID DETERGENT 
FIBER (ADF) CONTENT OF PASPALUM DILATATUM GRASS 

WHICH IS ORGANIC FERTILIZED IN REGOSOL LAND  
 

Ramli (B1D 011 231), Faculty of Animal Husbandry of Mataram University 
 

ABSTRACT  

The purpose of this research was to know the effect of different organic fertilizer 
on the Neutral Detergent Fiber (NDF) and Acid Detergent Fiber (ADF) content of 
Paspalum dilatatum grass planted in regosol land. This research was conducted at 
Teaching Farm Laboratory and Animal Nutrition Science Laboratory of Faculty of 
Animal Husbandry of Mataram University. The experimental design used was Factorial 
Randomized Block (RAK) design with 4 treatments and 4 groups, and if there was a real 
difference, it was further tested by Duncan's multiple-range test. The results showed 
that the application of organic fertilizer with different level significantly influenced 
(p<0,05) the Neutral Detergent Fiber (NDF) and Acid Detergent Fiber (ADF) content 
of Paspalum dilatatum grass. Average the NDF content ranges between 63,7654% - 
69,9253% while the ADF content ranges between 46,0809% - 50,3395%. The mean 
NDF content of Paspalum dilatatum grass planted in regosol land is higher than ADF 
content of Paspalum dilatatum grass planted in regosol land.  
 
Keywords: Paspalum dilatatum, Organic Fertilizer, Regosol Land, NDF, ADF. 
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PENDAHULUAN 

Hijauan adalah bahan makanan yang berasal dari batang dan daun tanaman 

dan kadang-kadang terdapat bunga dan biji. Hijauan pakan memiliki peranan 

penting dalam bidang peternakan dan sangat berpengaruh terhadap produksi dan 

produktivitas ternak (Curch, 1983). Rumput merupakan hijauan segar yang sangat 

disukai ternak, mudah diperoleh karena memiliki kemampuan tumbuh tinggi, 

terutama di daerah tropis meskipun sering dipotong/disengut langsung oleh ternak 

sehingga menguntungkan para peternak/pengelola ternak. Salah satu rumput yang 

dapat dimanfaatkan sebagai hijauan pakan ternak ialah rumput Australia 

(Paspalum dilatatum).  

Rumput Paspalum dilatatum sering juga disebut rumput Australia, 

merupakan salah satu jenis rumput makanan ternak yang bernilai dan berjumlah 

panenannya tinggi. Rumput ini memiliki kandungan protein kasar berkisar antara 

13,4-18,5%, lemak kasar 1,3-2,4 %, serat kasar 24,4-34,8 % dan Beta-N 40,1-48,6 

%, kecernaan BK sekitar 50-63 %. Bentuk adaptasi rumput ini cocok pada jenis 

tanah berstruktur sedang sampai berat (Nahak, 2011). 

Tanah regosol merupakan tanah dari order azonal tanpa horizon-horizon 

yang tegas dan berkembang dari bahan lepas, endapan-endapan mineral lunak 

(soft mineral deposits) seperti partikel-partikel debu, pasir dan bahan glacial 

(Lubis, 1988). 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 penyediaan 

unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman seperti pemberian pupuk 

(Reksohadiprojo, 1985).  

Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari bahan-bahan organik yang 

telah mengalami dekomposisi oleh mikroorganisme secara alami. Penggunaan 

pupuk organik bermanfaat sebagai bahan untuk memperbaiki struktur tanah, 

menambah kemampuan tanah untuk menahan air, meningkatkan kegiatan biologi 

tanah serta dapat meningkatkan unsur hara yang komplit (mikro dan makro). 

Neutral Detergent Fiber (NDF) merupakan zat makanan yang tidak larut 

dalam detergent netral dan merupakan bagian terbesar dari dinding sel tanaman 

(Van Soest, 1982). Acid Detergent Fiber (ADF) didefinisikan sebagai banyaknya 
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fraksi yang tidak terlarut setelah melalui proses pelarutan pada larutan detergent 

asam (Acid Detergent Solution). Selulosa dan lignin merupakan komponen 

penyusun dari ADF (NRC, 2001). 

Untuk meningkatkan produksi dan kandungan nutrisi hijauan terutama 

pada rumput Paspalum dilatatum, maka telah dilakukan penelitian tentang  

“Kandungan Neutral Detergent Fiber (NDF) dan Acid Detergent Fiber (ADF) Rumput 

Paspalum dilatatum yang Diberi Pupuk Organik pada Tanah Regosol”.  

MATERI DAN METODE PENELITIAN  

Materi Penelitian  

Materi penelitian mengggunakan rumput Paspalum dilatatum yang berasal 

dari tanaman induk di Laboratorium Terapan Fakultas Peternakan Universitas 

Mataram di Desa Lingsar Kecamatan Lingsar. Tanah yang digunakan adalah 

tanah jenis regosol di lahan Laboratorium Teaching Farm Fakultas Peternakan 

Universitas Mataram di Desa Lingsar Kecamatan Lingsar. Sementara Pupuk 

organik dibuat dengan menggunakan bahan-bahan yang terdiri dari kotoran ternak 

(feses sapi), sisa pakan, abu sekam, kapur, molasses dan EM-4 dengan formula 

yang sudah ditentukan. 

Alat-alat yang dibutuhkan dalam pembuatan pupuk organik adalah pacul, 

gareng, dan sekop, sprayer, parang, bak plastik, arco dorong, ember plastik, terpal 

atau karung dan timbangan. Sementara alat eksperimen lapangan adalah papan 

nama penelitian dan masing-masing perlakuan, kayu reng untuk tiang, pacul dan 

gareng, sprayer, polybag, penggaris, meteran, handd tally, tali rafia, sabit, parang, 

kantong sampel, timbangan kapasitas 5 kg dan 50 kg. Alat laboratorium berupa 

seperangkat alat untuk analisis Van Soest serat kasar.   

Metode Penelitian  

Prosedur penelitian yang dilakukan terdiri dari pembuatan pupuk organik, 

penyeragaman pols, proses pengolahan tanah, pembuatan bedengan, pembuatan 

papan nama dan penebaran pupuk organik, proses penanaman, pengairan, potong 

paksa dan proses pemanenan. Setelah pemanenan, sampel dibawah ke 

Laboratorium Ilmu Nutrisi Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Mataram. Variabel yang diukur terdiri dari variabel utama berupa kandungan 
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Neutral Detergent Fiber (NDF) dan kandungan Acid Detergent Fiber (ADF), 

serta variabel pendukung berupa tinggi tanaman, jumlah anakan, dan biomassa 

seluruh tanaman.  

Rancangan Perlakuan  

Rancangan perlakuan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) faktorial dengan menggunakan 4 perlakuan dan 4 kelompok, yaitu 

perlakuan A (tanpa pupuk organik), perlakuan B (pupuk organik 5 ton /ha), 

perlakuan C (pupuk organik 10 ton/ha), dan perlakuan D (pupuk organik 15 

ton/ha). Data hasil penelitian dianalisa dengan menggunakan analisis statistik 

(Analisis of Variance) pada taraf nyata 5% dengan menggunakan software Co-Stat 

dan apabila terdapat beda nyata dilakukan uji lanjut dengan uji jarak berganda 

Duncan’s (Steel dan Torrie, 1989).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kandungan Neutral Detergent Fiber (NDF) 

Perlakuan pemberian pupuk organik dengan level yang berbeda 

berpengaruh nyata terhadap kandungan NDF rumput Paspalum dilatatum. 

Hubungan antara level pupuk organik dengan kandungan NDF rumput Paspalum 

dilatatum dapat dilihat pada Gambar 1.  

  
Gambar 1. Grafik Pengaruh Pemberian Pupuk Organik Terhadap Kandungan 

NDF Rumput Paspalum dilatatum Pada Tanah Regosol  

Berdasarkan Gambar 1, menunjukkan bahwa perlakuan pemberian pupuk 

organik dengan level yang berbeda berpengaruh nyata terhadap kandungan NDF 
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rumput Paspalum dilatatum. Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa 

perlakuan D (pemberian pupuk organik 15 ton/ha) menghasilkan kandungan NDF 

tertinggi diantara semua perlakuan yaitu sebanyak 69,9253%, kemudian perlakuan 

C sebanyak 67,9302%, perlakuan B sebanyak 65,3049%, dan perlakuan A 

(pemberian pupuk organik 0 ton/ha) menghasilkan kandungan NDF terrendah 

yaitu sebanyak 63,7654%. Dari grafik tersebut diketahui bahwa semakin tinggi 

level pupuk organik yang diberikan maka semakin tinggi pula kandungan NDF 

rumput Paspalum dilatatum yang dihasilkan.   

Meningkatnya kandungan NDF dari rumput Paspalum dilatatum diduga 

disebabkan oleh meningkatnya level pupuk organik yang diberikan. Selain itu, 

terjadinya peningkatan kandungan NDF disebabkan karena umur rumput 

Paspalum dilatatum semakin meningkat. Peningkatan umur menyebabkan 

proporsi batang semakin meningkat dan konsentrasi serat juga semakin 

meningkat. Menurut Buxton dan Redfearn (1997), bahwa konsentrasi serat (NDF) 

dapat meningkat dengan meningkatnya kedewasaan tanaman. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Beever dkk., (2000), yang menyatakan bahwa semakin tua 

tanaman maka akan lebih sedikit kandungan airnya dan proporsi dinding selnya 

lebih tinggi dibandingkan dengan isi sel. Pernyataan yang sama juga dikemukakan 

oleh Saadul dkk., (2003), bahwa kandungan NDF meningkat dengan 

bertambahnya umur tanaman. 

Menurut Van Soest (1982), Neutral Detergen Fiber mewakili bagian 

dinding sel yang berserat dan terkandung di dalamnya lignin, selulosa, 

hemiselulosa serta beberapa protein yang terikat oleh serat. Nilai NDF dapat 

digunakan sebagai penduga kecernaan bahan pakan (Bell, 1997). NDF adalah isi 

dari dinding sel yang dapat digunakan untuk mengukur ketersediaan isi serat. 

Semakin rendah nilai NDF maka semakin mudah dicerna suatu bahan pakan. 

Kandungan NDF masing-masing perlakuan berkisar antara 63,7654% - 

69,9253%. Kecernaan NDF setiap perlakuan menunjukan nilai yang cukup tinggi, 

sesuai dengan pendapat Harkin (1973), daya cerna NDF lebih tinggi dibandingkan 

dengan daya cerna ADF karena NDF memilki fraksi serat yang mudah larut dalam 

rumen, semakin tinggi kandungan hemiselulosa maka akan semakin tinggi pula 

daya cerna sehingga laju makanan dalam rumen akan semakin cepat. 
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Selain itu, dengan semakin tingginya level pupuk organik yang diberikan 

maka kandungan NDF yang dihasilkan juga semakin meningkat. Hal ini terjadi 

karena tanah memperoleh unsur hara yang baik dan penyerapan unsur hara yang 

cukup terutama N, P, dan K. Semakin tinggi unsur hara dalam tanah akan 

membantu sistem perakaran dan penyerapan air yang baik pada tanaman. 

Buckhman dan Brady (1982), menyatakan pemberian unsur hara yang terlalu 

tinggi dapat menyebabkan bahan kering menjadi rendah sehingga tanaman 

mengandung kadar air yang tinggi yang menyebabkan tanaman lembek dan 

mudah terserang penyakit. 

Namun, pada penelitian ini menggunakan tanah jenis regosol, yaitu tanah 

dengan ciri diantaranya tekstur kasar, strukturnya berbutir tunggal, solum 

tanahnya melebihi 25 cm, kandungan bahan organiknya rendah, tanggap terhadap 

pemupukan N, berstruktur ringan dan kurang mampu menahan air. Sehingga 

ketika diberikan pupuk organik dengan dosis yang tinggi (15 ton/ha) maka tidak 

terlalu berpengaruh terhadap nilai bahan kering dan nutrisi serat suatu tanaman 

karena proses pemupukan tersebut dapat berfungsi untuk memperbaiki struktur 

dari tanah regosol. Selain pengaruh level pupuk, peningkatan kandungan NDF 

disebabkan oleh waktu pemotongan rumput yang dilakukan secara seragam yaitu 

fase vegetatif sehingga kandungan ligninnya masih rendah. Sesuai dengan 

pendapat Susetyo (1980), bahwa pemotongan rumput yang terlalu lama (umur 

tanaman yang terlalu tua) produksinya tinggi tetapi kualitasnya rendah, begitu 

juga sebaliknya.  

Kandungan Acid Detergent Fiber (ADF)  

Hasil analisis data kandungan ADF rumput Paspalum dilatatum 

menunjukkan bahwa perlakuan pemberian pupuk organik dengan level yang 

berbeda berpengaruh nyata terhadap kandungan ADF. Hubungan antara level 

pupuk organik dengan kandungan  ADF rumput Paspalum dilatatum dapat dilihat 

pada Gambar 2.  
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Gambar 2. Grafik Pengaruh Pemberian Pupuk Organik Terhadap Kandungan 

ADF Rumput Paspalum dilatatum Pada Tanah Regosol  

Berdasarkan Gambar 2, menunjukkan bahwa perlakuan pemberian pupuk 

organik dengan level yang berbeda berpengaruh nyata terhadap kandungan ADF 

rumput Paspalum dilatatum. Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa perlakuan 

D (pemberian pupuk organik 15 ton/ha) menghasilkan nilai ADF tertinggi yaitu 

sebanyak 50,3395%, perlakuan C sebanyak 49,1118%, perlakuan B sebanyak 

48,2376%, dan perlakuan A menghasilkan nilai ADF terrendah yaitu sebanyak 

46,0809%. Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa semakin tinggi 

level pupuk organik yang diberikan maka semakin tinggi pula kandungan ADF 

yang dihasilkan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi level pemberian 

pupuk organik tidak menurunkan kandungan ADF dari rumput Paspalum 

dilatatum. Hal ini dikarenakan pemberian pupuk organik yang belum maksimal 

sehingga tidak dapat menurunkan kandungan ADF dari rumput Paspalum 

dilatatum yang ditanam pada tanah regosol. Meningkatnya kandungan ADF 

disebabkan oleh tingginya pemupukan dan pemberian unsur hara sehingga 

membantu sistem perakaran dan penyerapan air yang baik pada tanaman dengan 

demikian proses lignifikasi menjadi terhambat. Sesuai dengan pendapat 

Buckhman dan Brady (1982), yang menyatakan bahwa pemberian unsur hara 

yang terlalu tinggi dapat menyebabkan bahan kering menjadi rendah sehingga 

tanaman mengandung kadar air yang tinggi dan menyebabkan tanaman lembek 
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dan mudah terserang penyakit. Kandungan ADF adalah suatu pertimbangan dan 

estimasi daya cerna suatu hijuan pakan ternak.  

Meningkatnya kandungan ADF dari rumput Paspalum dilatatum diduga 

disebabkan oleh umur dari tanaman. Peningkatan umur menyebabkan proporsi 

batang semakin meningkat dan konsentrasi serat juga semakin meningkat. 

Konsentrasi serat dapat meningkat dengan meningkatnya kedewasaan tanaman 

(Buxton dan Redfearn, 1997). Beever dkk., (2000), menambahkan bahwa semakin 

tua umur tanaman maka akan lebih sedikit kandungan airnya dan proporsi dinding 

selnya lebih tinggi dibandingkan dengan isi sel. Pernyataan yang sama juga 

dikemukakan oleh Saadul dkk., (2003), bahwa kandungan ADF meningkat 

dengan bertambahnya umur tanaman.  

Penentuan ADF paling penting dalam sistem deterjen, karena kandungan 

ADF berkorelasi negatif dengan kecernaan hijauan saat hijauan dimakan 

(Horrocks dan Vallentine, 1999). Nilai ADF mengacu pada bagian-bagian dinding 

sel hijauan yang terdiri dari selulosa dan lignin. Nilai ADF penting karena 

berhubungan dengan kemampuan hewan untuk mencerna hijauan. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Schroeder (1994), bahwa jika ADF meningkat, kecernaan BK 

biasanya menurun. 

Kandungan ADF masing-masing perlakuan berkisar antara 46,0809% - 

50,3395%. Rataan kecernaan ADF lebih rendah dari rataan kecernaan NDF, hal 

ini sesuai dengan pernyataan Zulkarnaini (2009), bahwa kecernaan ADF akan 

lebih rendah dibandingkan kecernaan NDF karena NDF memiliki fraksi yang 

lebih mudah dicerna didalam rumen. Menurut Purbowati dkk., (2005), dan 

Zulkarnaini (2009), perbedaan yang tidak nyata pada konsumsi ADF juga 

disebabkan karena konsumsi NDF yang juga tidak berpengaruh nyata, dimana 

ADF merupakan bagian dari NDF yang terdiri dari lignin dan selulosa sehingga 

ADF sangat sukar dicerna karena kandungan lignin dan silika pada hijauan.  
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KESIMPULAN 

Level pupuk organik yang berbeda memberikan pengaruh nyata (P<0,05) 

terhadap kandungan NDF dan ADF rumput Paspalum dilatatum yang ditanam 

pada tanah regosol. Rerata kandungan NDF berkisar antara 63,7654% - 69,9253% 

sedangkan kandungan ADF berkisar antara 46,0809% - 50,3395%. Rerata 

kandungan NDF rumput Paspalum dilatatum yang ditanam pada tanah regosol 

lebih tinggi dari kandungan ADF.  
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