
8 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Rumput Gajah (Pennisetum purpureum cv. Mott) 

Rumput gajah (Pennisetum purpureum cv. Mott) adalah 

salah satu jenis rumput gajah yang dikembangkan sekarang 

ini. Ukurannya lebih kecil dari rumput gajah, membuatnya 

juga sering di sebut rumput gajah kerdil. Rumput ini dapat 

tumbuh pada berbagai macam tanah, sampai liat alkalis, dan 

sangat responsif terhadap pemupukan. Rumput gajah berasal 

dari Afrika tropika, kemudian menyebar dan diperkenalkan ke 

daerah daerah tropika di dunia, dan tumbuh alami di seluruh 

Asia Tenggara yang bercurah hujan melebihi 1,000 mm dan 

tidak ada musim panas yang panjang. Dikembangkan terus 

menerus dengan berbagai silangan sehingga menghasilkan 

banyak kultivar, terutama di Amerika, Philippine dan India. Di 

Indonesia, rumput gajah merupakan tanaman hijauan utama 

pakan ternak (Anonim, 2005). 

Rumput gajah merupakan jenis rumput unggul yang 

mempunyai produktivitas dan kandungan zat gizi yang cukup 

tinggi serta memiliki palatabilitas yang tinggi bagi ternak 

ruminansia. Tanaman ini merupakan salah satu jenis hijauan 

pakan ternak yang berkualitas dan disukai ternak. Rumput ini 

dapat hidup di berbagai tempat, tahan lindungan, respon 

terhadap pemupukan, serta menghendaki tingkat kesuburan 

tanah yang tinggi. Rumput gajah tumbuh merumpun dengan 

perakaran serabut yang kompak dan terus menghasilkan 

anakan apabila dipangkas secara teratur ( Rapa, 2014). 

Hijauan pakan yang sangat potensial dan sering 

diberikan pada ternak ruminansia adalah rumput gajah 
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(Pennisetum purpureum). Dari sekian banyak jenis rumput 

gajah yang ada di Indonesia yang belum banyak dikenal 

adalah rumput gajah (Pennisetum purpureum cv. Mott). 

Rumput gajah merupakan salah satu rumput unggul yang 

berasal dari Philipina dimana rumput ini mempunyai produksi 

yang cukup tinggi. Selain itu menghasilkan banyak anakan, 

mempunyai akar kuat, batang yang tidak keras dan 

mempunyai ruas-ruas daun yang banyak serta struktur daun 

yang muda sehingga sangat disukai oleh ternak  

(Lasamadi,dkk., 2013), ditambahkan Ibrahim (1989) 

melaporkan bahwa dwarf elephant grass memiliki daya cerna 

N dan bahan kering tertinggi dibandingkan rumput-rumput 

tropis lainnya. 

Rumput gajah (Pennisetum purpureum cv Mott) yang 

memiliki kemampuan menghasilkan biomasa yang tinggi dan 

kualitas nutrisi yang tinggi. Beberapa keunggulan rumput 

gajah ini sebagaimana dilaporkan Suatna (2003) antara lain 

adalah : kandungan protein 10-15% tergantung umur panen, 

tanaman tahunan yang tinggi produksi, dan tanaman rumput 

tropis yang tinggi nilai nutrisinya karena kandungan serat 

kasar yang rendah. Rumput ini terdapat struktur serat yang 

kurang kuat pada dinding sel sehingga banyak terdapat 

karbohidrat mudah tercerna. Kozioki et al., (2006) melaporkan 

bahwa hasil pengujian Pennisetum purpureum cv. Mott atau 

dwarf elephant grass  pada ternak domba menunjukkan bahwa 

konsumsi bahan kering tidak dipengaruhi umur panen tetapi 

nilai nutrisi mulai menurun pada umur regrowth yang semakin 

panjang terutama pada interval panen 70 hari, ditambahkan 

Syarifuddin et al., (2006) rumput gajah merupakan jenis 

rumput unggul yang mempunyai produksi dan kandungan zat 

gizi yang cukup tinggi. 
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Klasifikasi 

Regnum           :Plantae(Tumbuhan) 

Super Divisi     :Spermatophyta 

Divisi               :Magnoliophyta 

Kelas               :Liliopsida 

Sub Kelas        :Commelinidae 

Ordo                :Poales 

Famili              :Poaceae 

Genus              :Pennisetum 

Spesies            : Pennisetum purpureum cv mott (Lopez,1978) 

 

Rumput gajah secara umum merupakan tanaman pakan 

yang berdiri tegak, berakar dalam, dan tinggi dengan rimpang 

yang pendek. Tinggi batang dapat mencapai 1-2 m, dengan 

diameter batang dapat mencapai lebih dari 3 cm dan terdiri 

sampai 20 ruas / buku. Tumbuh berbentuk rumpun dengan 

lebar rumpun hingga 1 meter. Pelepah daun gundul hingga 

berbulu pendek, helai daun bergaris dengan dasar yang lebar, 

dan ujungnya runcing (Anonim, 2005). Ditambahkan 

Syarifuddin (2006) Rumput gajah tumbuh merumpun dengan 

perakaran serabut yang kompak, dan terus menghasilkan 

anakan apabila dipangkas secara teratur. Dikemukakan juga 

bahwa rumput gajah merupakan rumput tropis yang tahan 

kekeringan tetapi produksinya akan lebih tinggi pada tanah 

lembab. Rumput ini juga mampu tumbuh pada semua jenis 

tanah selama mempunyai drainase yang baik karena rumput 

ini tidak tahan terhadap penggenangan (Hughes et al., 1976). 

Hal ini sesuai dengan pendapat Mellroy (1977) yang 

menyatakan bahwa walaupun rumput gajah merupakan 

tanaman yang tahan kekeringan tetapi tanaman akan tumbuh 

baik pada daerah dengan curah hujan tinggi. 
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Intensitas radiasi yang relatif tinggi selama 

pertumbuhannya akan menghasilkan produksi rumput gajah 

yang lebih baik. Hal ini berkaitan dengan sifat rumput gajah 

yang tahan kekeringan tetapi tidak tahan naungan. Suhu 

optimum yang dikehendaki untuk rumput tropis berkisar 

antara 34°C - 38°C, sedangkan untuk rumput temperate antara 

15°C - 20°C (Whiteman et al., 1974). 

Rumput gajah dibudidayakan dengan potongan batang 

(stek) atau sobekan rumpun (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). 

Waktu yang terbaik untuk memotong tanaman yang akan 

dibuat silase adalah pada fase vegetatif, sebelum pembentukan 

bunga (Reksohadiprodjo. 1994) 

 

Gambar 2. Stek dan tanaman pakan rumput gajah /dwarf  

(Sumber: http://www.sambadafarm.com/wpcontent/uploads) 

 

2.2.  Pupuk organik 

Pemupukan adalah usaha pemberian pupuk yang 

bertujuan mengubah persediaan unsur hara yang dibutuhkan 

http://www.sambadafarm.com/wpcontent/uploads
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oleh tanaman untuk meningkatkan produksi dan mutu hasil 

yang diperoleh (Sarief, 1985). Pemupukan bertujuan untuk 

memelihara dan memperbaiki kesuburan tanah dengan 

memberikan zat-zat pada tanah yang langsung dapat 

mengembangkan bahan makanan bagi tanaman. 

Hardjowigeno (1987) mengemukakan bahwa hal-hal 

yang perlu diperhatikan pada setiap usaha pemupukan adalah 

tanaman yang akan dipupuk, jenis tanah, jenis pupuk, dosis, 

waktu pemupukan dan cara pemupukan yang tepat agar 

sebagian besar dari pupuk yang diberikan dapat diserap akar 

tanaman. Dosis dan perbandingan pupuk yang digunakan 

hendaknya setepat mungkin apabila perlu disesuaikan 

menganalisa tanah setempat sehingga dicapai pengaruh yang 

efektif dan ekonomis. 

Menurut Hardjowigeno (1987) pupuk dapat dibedakan 

menjadi pupuk alam dan pupuk buatan. Pupuk alam adalah 

pupuk yang langsung diperoleh dari alam misalnya : pupuk 

kascing sedangkan pupuk buatan adalah pupuk yang dibuat di 

pabrik dengan jenis dan kadar unsur haranya sengaja 

ditambahkan dalam pupuk tersebut dalam jumlah tertentu. 

Anonim (2005) menyatakan bahwa pupuk organik lebih 

mudah diserap tanaman, lebih ramah lingkungan, pupuk 

organik tidak membahayakan kesehatan, dan lain sebagainya. 

Pupuk tunggal seperti urea (buatan) adalah pupuk yang 

mengandung satu unsur hara, hanya mengandung N 

sedangkan pupuk majemuk seperti pupuk kascing (alam) 

adalah pupuk yang mengandung lebih dari satu macam unsur 

hara. 

Penggunaan pupuk majemuk pada umumnya sama 

dengan penggunaan pupuk tunggal. Keuntungan penggunaan 

pupuk majemuk dibandingkan dengan pupuk tunggal adalah 
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hanya dilakukan satu kali pemberian pupuk dan setelah 

selesai dilakukan tidak ada persoalan dalam pencampuran 

pupuk yang akan dijumpai apabila digunakan 2-3 kali pupuk 

tunggal (Sabiram, dkk. 1989). 

Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau 

seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari 

tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, 

dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk 

mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan 

biologi tanah ( Sudirja, 2007). Pupuk organik adalah sebagian 

besar atau seluruhnya terdiri atas bahan organik yang berasal 

dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa 

dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan menyuplai 

bahan organik untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan 

biologi tanah. Definisi tersebut menunjukkan bahwa pupuk 

organik lebih ditujukan kepada kandungan C-organik atau 

bahan organik dari pada kadar haranya. Nilai C-organik 

itulah yang menjadi pembeda dengan pupuk anorganik 

(Simanungkalit, dkk., 2006). 

Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi 

makhluk hidup. Adapun keunggulan dari pupuk organik 

adalah sebagai berikut (Parnata, 2004): 

1. Memperbaiki Sifat Kimia Tanah 

Pupuk organik dapat mengubah unsur hara yang 

tidak bisa diserap tanaman menjadi unsur hara yang bisa 

diserap tanaman. 

2. Memperbaiki Sifat Fisik Tanah 

Aktivitas mikroorganisme dalam pupuk organik 

dapat menggemburkan tanah. Selain itu, pupuk organik 

dapat mengurangi risiko erosi karena agregat tanah 

menjadi lebih kompak. 
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3. Menigkatkan Daya Serap Tanah terhadap Air 

Tanah yang gembur akan memiliki pori-pori relatif 

lebih banyak untuk menyalurkan dan menyimpan air. 

Pada musim kemarau, tanah yang dipupuk menggunakan 

pupuk organik bisa menyediakan air untuk tanaman lebih 

banyak. Sementara itu, pada musim hujan tanah akan 

mampu menahan air sehingga resiko erosi dan banjir 

dapat dikurangi. 

4. Meningkatkan Aktivitas Mikroorganisme Tanah 

Pupuk organik sebagai sumber makanan bagi 

mikroorganisme tanah. Adanya pupuk organik akan 

meningkatkan jumlah dan aktivitas mikroorganisme 

tanah. Mikroorganisme tanah dapat membantu proses 

penggemburan tanah dan mengubah zat yang tidak bisa 

diserap tanaman menjadi bisa diserap tanaman. Maka 

diharapkan akan meningkatkan simbiosis mutualisme 

antara tanaman dan bakteri atau jamur yang 

menguntungkan. 

5. Sumber Makanan bagi Tanaman 

Pupuk organik mengandung unsur hara yang 

dibutuhkan tanaman. Kandungan unsur hara pupuk 

organik memang tidak terlalu banyak, tetapi 

komposisinya lebih seimbang dibandingkan dengan 

pupuk anorganik. Bahkan mengandung zat pertumbuhan 

dan mikroorganisme yang menguntungkan tanaman. 

6. Ramah Lingkungan  

Penggunaan pupuk organik tidak meninggalkan 

residu pada tanaman, sehingga aman dikonsumsi 

manusia. 
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7. Pupuk Organik Lebih Murah 

Harga pupuk organik dipasaran biasanya lebih murah 

dibandingkan dengan harga pupuk anorganik. Selain itu 

proses pembuatan pupuk organik relatif mudah, 

dikarenakan bahan dasar yang mudah ditemui, sehingga 

petani bisa mengolahnya sendiri dan menghemat 

pengeluaran untuk biaya pupuk. 

8. Meningkatkan Kualitas Produksi 

Kaitannya dengan sifatnya yang ramah lingkungan, 

dengan tidak meninggalkan residu pada tanaman 

sehingga aman dikonsumsi manusia, lebih sehat dan 

kandungan gizi yang lebih baik. 

Pupuk organik dihasilkan dari proses pengomposan 

atau perombakan bahan organik pada kondisi lingkungan 

yang lembap oleh sejumlah mikroba ataupun organisme 

pengurai. Salah satu organisme pengurai adalah cacing tanah. 

Penguraian oleh cacing tanah lebih cepat dibanding mikroba. 

Kemampuan cacing tanah mengurai bahan organik 3-5 kali 

lebih cepat. Itulah sebabnya, cacing tanah sangat potensial 

sebagai penghasilan pupuk organik. Bahkan, mutu pupuk 

organik yang dihasilkannya lebih baik ( Palungkum, 2010). 

Bahan organik merupakan sumber makanan utama 

bagi cacing tanah. Setelah bahan organik dimakan maka 

dihasilkan pupuk organik. Pupuk organik tersebut lebih 

dikenal sebagai kascing (bekas cacing). Kascing merupakan 

partikel-partikel tanah berwarna kehitaman yang ukurannya 

lebih kecil dari partikel tanah biasa sehingga lebih cocok 

untuk pertumbuhan tanaman. 
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2.3.  Pupuk Vermikompos  

Kascing adalah tanah bekas pemeliharaan cacing yang 

merupakan produk samping dari budidaya cacing tanah 

berupa pupuk organik, cocok untuk pertumbuhan tanaman 

karena dapat meningkatkan kesuburan tanah. Kacing 

mengandung berbagai bahan yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan tanaman yaitu zat pengatur tumbuh seperti 

giberellin, sitokinin dan auksin, serta mengandung unsur hara 

N, P, K, Mg dan Cad dan Azotobacter sp yang merupakan 

bakteri penambat N non-simbiotik yang akan membantu 

memperkaya unsur N yang dibutuhkan oleh tanaman ( Zahid, 

1994). Menurut Tomatti et al., (1988) kascing cacing tanah 

mengandung hormon tumbuh tanaman seperti auksin 3,80 ug 

equiev/g BK, sitokinin 1,05 ug equiev/g BK dan giberelin 

2,75 ug equiev/g BK. Hormon tersebut tidak hanya memacu 

perakaran pada cangkokan, tetapi juga memacu pertumbuhan 

akar tanaman di dalam tanah, memacu pertunasan ranting-

ranting baru pada batang dan cabang pohon, serta mecacu 

pertumbuhan daun. 

Dalam proses pembuatan kascing, cacing tanah 

memegang peranan penting yaitu sebagai decomposer. 

Cacing tanah memiliki enzim seperti protease, lipase, 

amylase, selulose dan kitin yang memberikan perubahan 

kimia secara cepat terhadap material selulosa dan protein dai 

sampah organik. Aktivitas cacing menunjukkan peningkatan 

dekomposisi dan penghancuran sampah secara alami (60% - 

80%). Hal ini sangat berpengaruh mempercepat waktu 

pengomposan hingga beberapa minggu (Sinha et al., 2002). 

Beberapa keunggulan kascing adalah menyediakan 

hara N, P, K, Ca, Mg dalam jumlah yang seimbang dan 

tersedia, meningkatkan kandungan bahan organik, 
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meningkatkan kemampuan tanah mengikat lengas, 

menyediakan hormon pertumbuhan tanaman, menekan risiko 

akibat infeksi pathogen, sinergis dengan organisme lain yang 

menguntungkan tanaman serta sebagai penyangga pengaruh 

negative tanah (Sutanto, 2002).  

Menurut Minich (1977) kascing berperan memperbaiki 

kemampuan menahan air, membantu penyediakan nutrisi 

bagi tanaman, dan memperbaiki struktur tanah, kascing 

mempunyai kemampuan menahan air sebesar 40-60%, hal ini 

karena struktur kascing yang memiliki ruangan-ruangan yang 

mampu menyerap dan penyiraman air, sehingga mampu 

mempertahankan kelembaban. Hal ini senada dengan Kartini 

(2005) bahwa pemberian kascing pada tanah dapat 

memperbaiki sifat fisik tanah, memperbaiki struktur tanah, 

porositas, permeabilitas, meningkatkan kemampuan untuk 

menahan air. Disamping itu  kascing dapat memperbaiki 

kimia tanah seperti meningkatkan kemampuan untuk 

menyerap kation sebagus sumber hara mikro dan mikro serta 

meningkatkan pH pada tanah asam. 

Kascing mengandung KTK yang tinggi, 35 meq/100 g 

sampai 130 meq/100 q, KTK atau kapasitas tukar kation 

adalah kemampuan tanah untuk memberikan atau menerima 

kation, hara atau nutrisi tanaman. KTK kascing bervariasi 

sesuai dengan jenis bahan yang digunakan KTK tanah lebih 

rendah daripada KTK kascing. Dengan demikian, kascing 

dapat menambah hara kedalam tanah dan meningkatkan 

kesuburan tanah (Mulat, 2003). 

Kascing ( vermikompos) dari cacing tanah Lumbricus 

rubellus mengandung C 20,20%, N 1,58%, C/N 13, P 70,30 

mg/100g, K 21,80 mg/100g, Ca 34,99 mg/100g, Mg 21,43 

mg/100g, S 153,70 mg/kg, Fe 13,50 mg/kg, Mn 661,50 



18 

 

mg/kg, Al 5,00 mg/kg, Na 15,40 mg/kg, Cu 1,7 mg/kg, Zn 

33,55 mg/kg, Bo 34,37 mg/kg, dan pH 6,6-7,5. Vermikompos 

yang berkualitas baik ditandai dengan warna hitam 

kecoklatan hingga hitam, tidak berbau, bertekstur remah dan 

matang (C/N<20) (Mashur, 2001). 

Pupuk kascing mempunyai pH netral 5 sampai 7,4 dan 

rata-rata 6,9 komposisi kascing adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Komposisi Komponen-Komponen Kimia Pada 

Pupuk Kascing. 

 

Komponen-komponen Komposisi  

kimiawi  % 

Nitrogen (N) 1,1 – 4,0 

Fosfor (P) 0,3 – 3,5 

Kalium (K) 0,2 – 2,1 

Belerang (S) 0,24 – 0,63 

Magnesium (Mg) 0,3 – 0,63 

Besi (Fe) 0,4 – 1,6 

 Sumber: Palungkum, 2010 

Bahan organik kascing merupakan bahan organik yang 

materi organik dan mineralnya dibuat melalui tubuh cacing 

tanah dan dibantu oleh mikroorganisme dalam saluran 

pencernaan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa dalam 

saluran pencernaan dan kascing terdapat mikroorganisme 

yang termasuk dalam golongan jamur seperti Nincardia 

polychromogenes, Actinomyces dan Streptomyces coelicor 

yang menghasilkan substansi bersifat antibiotik yang dapat 
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menghambat pertumbuhan mikroorganisme pathogen, 

mempengaruhi perakaran dan pertumbuhan tanaman serta 

perpanjangan akar (Listiyawan, 1997). 

 

2.4.  Pengaruh Pupuk Kascing (Vermikompos) terhadap 

tanaman 

Menurut Cavender (2003), pupuk kascing dapat 

menyediakan berbagai unsur hara makro maupun mikro 

dalam menunjang pertumbuhan tanaman dan mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman melalui pengaruhnya terhadap sifat-

sifat fisik dan kimia tanah, yaitu meningkatkan kapasitas 

tukar kation, menstabilkan struktur tanah seperti mengurangi 

pemadatan tanah, meningkatkan infiltrasi, meningkatkan pH 

pada tanah masam dan menurunkan pengaruh logam-logam 

berat. 

Mashur (2001) menyatakan bahwa vermikompos dapat 

digunakan sebagai pupuk organik tanaman sayur-sayuran, 

buah-buahan, bunga, padi dan palawija serta untuk 

pemupukan rumput pada lapangan golf. Percobaan 

penggunaan vermikompos pada tomat, kentang, bawang 

putih, melon, dan bunga-bungaan menunjukkan hasil yang 

nyata, baik terhadap pertumbuhan maupun produksi tanaman. 

Sedangkan Sainz et al. (1998) mendapatkan bahwa 

pemberian 10% vermikompos menghasilkan kolonisasi akar 

yang baik pada tanaman cengkeh merah. 

Penelitian Yuliawati (2002) mendapatkan bahwa 

vermikompos secara nyata dipengaruhi jumlah daun dan buah 

pada tanaman tomat ( Lycopercison esculentum will.). Dosis 

vermikompos sebesar 25% dari media tanah dapat 

meningkatkan jumlah bunga sebesar 0,7 ( 50%) disbanding 

tanpa vermikompos. Perlakuan dengan dosis vermikompos 



20 

 

75% meningkatkan jumlah daun sebesar 7,8 (557,1%). 

Vermikompos 25% menaikkan jumlah buah sebesar 0,6 

(46,2%) dan tidak berbeda nyata disbanding dosis 

vermikompos 0%. Dosis vermikompos 50% dan 75% 

menaikkan secara nyata jumlah buah tomat dibanding tanpa 

vermikompos. 

Sedangkan menurut penelitian Krishnawati (2003) 

dengan pemberian pupuk kascing 1 kg/tanaman dan tanpa 

pemberian pupuk kascing berpengaruh sangat nyata terhadap 

pertumbuhan vegetatif kentang meliputi tinggi tanaman, berat 

basah dan berat kering tanaman. Pertumbuhan vegetatif 

tertinggi diperoleh pada perlakuan pemberian pupuk kascing 

yaitu tinggi tanaman rata-rata 33,33 cm, berat basah tanaman 

rata-rata 97,73 gram dan berat kering tanaman rata-rata 8,95 

gram dan terendah pada perlakuan tanpa pemberian pupuk 

kascing, yaitu tinggi tanaman rata-rata 24,70 cm, berat basah 

tananam rata-rata 87,49 gram dan berat kering tanaman rata-

rata 8,38 gram. 

 

2.5.  Bahan Organik Tanah 

Bahan organik adalah bagian dari tanah yang 

merupakan suatu system kompleks dan dinamis, yang 

bersumber dari sisa tanaman dan atau binatang yang terdapat 

di dalam tanah yang terus menerus mengalami perubahan 

bentuk, karena dipengaruhi oleh faktor biologi, fisika, dan 

kimia (Kononova, 1961). 

Bahan organik memiliki peran penting dalam 

menentukan kemampuan tanah untuk mendukung tanaman, 

sehingga jika kadar bahan organik tanah menurun, 

kemampuan tanah dalam mendukung produktivitas tanaman 

juga menurun. Menurunnya kadar bahan organik merupakan 
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salah satu bentuk kerusakan tanah yang umum terjadi. 

Kerusakan tanah secara garis besar dapat digolongkan 

menjadi tiga kelompok utama, yaitu kerusakan sifat kimia, 

fisika dan biologi tanah. Kerusakan kimia tanah dapat terjadi 

karena proses pemasaman tanah, akumulasi garam-garam 

(salinisasi), tercemar logam berat dan tercemar senyawa-

senyawa organik dan xenobiotic seperti pestisida atau 

tumpahan minyak bumi (Djajakirana, 2001). 

Terjadinya pemasaman tanah dapat diakibatkan 

penggunaan pupuk nitrogen buatan secara terus menerus 

dalam jumlah besar (Brady, 1990). Kerusakan tanah secara 

fisik dapat diakibatkan karena kerusakan struktur tanah yang 

dapat menimbulkan pemadatan tanah. Kerusakan struktur 

tanah ini dapat terjadi akibat pengolahan tanah yang salah 

atau penggunaan pupuk kimia secara terus menerus. 

Kerusakan biologi ditandai oleh penyusutan populasi maupun 

berkurangnya biodiversitas organisme tanah, dan terjadi 

biasanya bukan kerusakan sendiri, melainkan akibat dari 

kerusakan lain ( fisik dan atau kimia). Sebagai contoh 

penggunaan pupuk nitrogen ( dalam bentuk ammonium sulfat 

dan sulfur coated urea) yang terus menerus selama 20 tahun 

dapat menyebabkan pemasaman tanah sehingga populasi 

cacing tanah akan turun dengan drastic (Ma et al, 1990). 

Penyediaan hara bagi tanaman dapat dilakukan dengan 

penambahan pupuk baik organik maupun anorganik. Pupuk 

anorganik dapat menyediakan hara dengan cepat. Namun 

apabila hal ini dilakukan terus menerus akan menimbulkan 

kerusakan tanah. Hal ini tentu saja tidak menguntungkan bagi 

pertanian yang berkelanjutan. Meningkatnya kemasaman 

tanah akan mengakibatkan ketersediaan hara dalam tanah 
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yang semakin berkurang dan dapat mengurai umur produktif 

tanaman. 

 

2.6.  Nitrogen 

Nitrogen merupakan salah satu unsur pupuk yang 

memberikan pengaruh paling cepat dan menyolok pada 

tanaman. Hampir pada seluruh tanaman N merupakan 

pengatur penggunaan K, P dan penyusun lainnya. Tanaman 

mengambil N terutama dalam bentuk NH4
+ 

dan NO3
-
. 

Jumlahnya tergantung dari jumlah pupuk yang diberikan dan 

kecepatan perombakan dari bahan-bahan organik. Nitrogen 

yang diserap di dalam tanaman diubah menjadi –N, -NH, -

NH2. Bentuk reduksi ini kemudian diubah menjadi senyawa 

yang lebih kompleks dan akhirnya menjadi protein. 

Penyediaan N berhubungan dengan penggunaan karbohidrat. 

Apabila persediaan N sedikit maka hanya sebagian kecil hasil 

fotosintesa yang diubah menjadi protein dan sisanya 

diendapkan. Pengendapan karbohidrat ini menyebabkan sel-

sel vegetatif tanaman menebal ( Leiwakabessy, 1998). 

Nitrogen yang ditambahkan ke dalam tanah berkurang 

secara terus-menerus melalui berbagai proses antara lain; 

pencucian dan erosi, penguapan ammonia, denitrifikasi nitrat 

dan pengambilan oleh tanaman yang dipanen ( Rismunandar, 

1988). Dari tiga unsur yang biasanya diberikan sebagai 

pupuk, N sangat diperlukan untuk pembentukan atau 

pertumbuhan bagian-bagian vegetatif tanaman seperti daun, 

batang dan akar. 

Kelebihan nitrogen pada tanaman akan menyebabkan 

menipisnya bahan dinding sel sehingga tanaman akan mudah 

diserang hama tanaman dan penyakit. Sebaiknya kekurangan 
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nitrogen ditandai dengan warna daun yang hijau kekuningan 

dan akhirnya akan mengering (Setyamidjaja 1986). 

 

2.7.  Produksi Rumput Gajah (Pennisetum purpureum cv 

mott) 

   Jumlah anakan dipengaruhi oleh umur pemotongan 

rumput, pemotongan pertama di lakukan setelah tanaman 

berumur 50-60 hari, setelah tanaman mencapai kurang lebih 1 

meter ( 60-90 cm ) apabila sudah mencapai 50-60 hari harus 

dipotong paksa dengan maksud agar tumbuh anakan baru ( 

Andi, Nur dan Pudjiarti, 2013). Pemotongan selanjutnya 

setiap 40 hari dimusim hujan dan setiap 60 hari kalau musim 

kemarau, dengan tinggi pemotongan 10-15 cm dari tanah, 

pemotongan yang baik atau optmal di lakukan apabila 

tanaman itu mencapai tinggi > 1 meter (Maria, 2014). Tinggi 

dan rendahnya sisa potongan panen sangat menentukan 

pertumbuhan tanaman untuk selanjutnya, untuk menjamin 

peertumbuhan kembali yang optimal dan kandungan gizi 

yang baik, defoliasi diharuskan dilakukan pada periode 

tertentu, yaitu pada akhir periode pertumbuhan atau 

menjelang berbunga, defoliasi dilakukan 40 hari sekali pada 

musim penghujan sedangkan musim kemarau sekitar 60 hari 

(Taiz and Zeiger, 1988) 

Rataan tinggi tanaman rumput gajah yang dipotong  60 

hari dalam penetitian Derek dan Agustinus (2009),  setinggi 

141,50 cm. Polakitan dan Aryanto (2009) menyatakan bahwa 

besarnya persentasi pertumbuhan sangat tergantung pada 

ketersediaan unsur hara di dalam tanah khususnya nitrogen 

dan bahan organik juga berpengaruh langsung terhadap 

fisiologi tanaman seperti meningkatkan respirasi untuk 
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merangsang serapan unsur hara sehingga meningkatkan 

pertumbuhan dan produksi tanaman tersebut. 

Mansyur dan Djuned (2005) Menyatakan tanaman 

pakan ternak yang memiliki kemampuan menghasilkan daun 

yang banyak akan mempunyai kualitas yang baik, yaitu 

kandungan nutrisi yang tinggi dan pada akhirnya kecernaan 

yang lebih besar, salah satu kriteria yang perlu diperharikan 

dalam memilih untuk menanam tanaman pakan adalah 

tanaman yang mempunyai daun yang lebat 

Total bobot basah yaitu jumlah bobot rumput yang 

masih mempunyai kandungan air yang belum dilakukan proses 

pengeringan atau penjemuran. Total bobot basah sering 

ditentukan dengan memanen seluruh tumbuhan untuk dilihat 

massa segarnya sebelum air terlalu banyak menguap dari 

bahan yang nilainya, tergantung pada status air tumbuhan dan 

langsung dilakukan penimbangan. (Salisbury dan Ross, 1995). 

 


