
1 

THE EFFECT OF CUTTING AGE ON ELEPHANT GRASS (Pennisetum purpureum) 
PRODUCTIVITY 

Muhammad Nur Ikhsan1, Hermanto2 and Herni Sudarwati2 

1Student of Animal Husbandry, Brawijaya University 
2Lecturer of Animal Husbandry, Brawijaya University 

Email: 0810550171@mail.ub.ac.id 

ABSTRACT 

Harvesting forage crops at the right time is an important factor, especially in the 
cutting age factor because its determines nutritional content production all at once. Aim of 
this research to discover cutting age on elephant grass to get the best quality and quantity. The 
method used was an experiment with Randomized Block Design, consisting of three cutting 
age treatment are 50 days (P1), 60 days (P2) and 70 days (P3) with each treatment consists of 
four replicates. The highest nutritional content of dry matter obtained from cutting age 70 
days (P3) 14.63 ± 0.612%. The nutrient content of organic matter indicates that the cutting 
age 50 days (P1), 60 days (P2) and 70 days (P3) which is likely to produce the same value, 
that are 84.63±1.008%, 84.75±0.919% and 84.22±0.422%. Highest crude protein content of 
nutrients obtained from cutting age 50 days (P1) 13.32±1.105%. Highest fresh production 
obtained from cutting age 60 days (P2) 346.67±58 tons/ha/year. Highest dry matter 
production obtained from cutting age 70 days (P3) 44.77±8.287 tons/ha/year. Highest organic 
matter production obtained from cutting age 70 days (P3) 37.71±6.999 tons/ha/year. Highest 
crude protein production obtained from cutting age 70 days (P3) 4.13±0.944 tons/ha/year. 
Highest dry matter digestibility obtained from cutting age 50 days (P1) 64.61±3.816%. 
Highest organic matter digestibility obtained from cutting age 50 days (P1) 64.55±3.925%. 
Highest dry matter production that can be digested obtained from cutting age 70 days (P3) 
27,43±1,184 tons/ha/year. Highest organic matter production that can be digested obtained 
from cutting age 70 days (P3) 23,32±1,070 tons/ha/year. From the average production per 
year and the average production that can be digested per year, then cutting age of 70 days is 
the best cutting age, because at that cutting age obtained the production of dry matter, organic 
matter, crude protein and the production of dry matter and organic matter that can be digested 
with the highest value. 
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ABSTRAK 

Pemanenan tanaman pakan diwaktu yang tepat merupakan faktor penting, terutama 
pada faktor umur pemotongan karena akan menentukan produksi sekaligus kandungan 
nutrisinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui umur pemotongan rumput gajah untuk 
mendapatkan kualitas dan kuantitas yang terbaik. Metode yang digunakan adalah percobaan 
dengan Rancangan Acak Kelompok, yang terdiri atas tiga perlakuan umur pemotongan yaitu 
50 hari (P1), 60 hari (P2) dan 70 hari (P3) dengan masing masing perlakuan terdiri dari empat 
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ulangan. Kandungan nutrisi BK tertinggi didapat dari umur pemotongan 70 hari (P3) sebesar 
14,634±0,612%. Kandungan nutrisi BO menunjukkan bahwa umur pemotongan 50 hari (P1), 
60 hari (P2) dan 70 hari (P3) menghasilkan nilai yang cenderung tetap yaitu 84,634±1,008%, 
84,750±0,919% dan 84,222±0,422%. Kandungan nutrisi PK tertinggi didapat dari umur 
pemotongan 50 hari (P1) sebesar 13,317±1,105%.Produksi segar tertinggi didapat dari umur 
pemotongan 60 hari (P2) sebesar 346,667±58 ton/ha/tahun. Produksi BK tertinggi didapat 
dari umur pemotongan 70 hari (P3) sebesar 44,770±8,287 ton/ha/tahun.  Produksi BO 
tertinggi didapat dari umur pemotongan 70 hari (P3) sebesar 37,709±6,999 ton/ha/tahun. 
Produksi PK tertinggi didapat dari umur pemotongan 70 hari (P3) sebesar 4,127±0,944 
ton/ha/tahun. Kecernaan BK tertinggi didapat dari umur pemotongan 50 hari (P1) sebesar 
64,61±3,816%. Kecernaan BO tertinggi didapat dari umur pemotongan 50 hari (P1) sebesar 
64,55±3,925%. Produksi BK yang dapat dicerna tertinggi didapat dari umur pemotongan 70 
hari (P3) sebesar 27,43±1,184 ton/ha/tahun. Produksi BO yang dapat dicerna tertinggi didapat 
dari umur pemotongan 70 hari (P3) sebesar 23,32±1,070 ton/ha/tahun. Dilihat dari rataan 
produksi per tahun dan rataan produksi yang dapat dicerna per tahun, maka umur pemotongan 
70 hari merupakan umur pemotongan terbaik, karena pada umur tersebut didapatkan produksi 
BK, BO, PK dan produksi BK serta BO yang dapat dicerna dengan nilai tertinggi. 

Kata kunci: in-vitro, kecernaan, proksimat
 

 
PENDAHULUAN 

Salah satu penyebab rendahnya 
produktivitas ternak ruminansia di negara 
tropis seperti Indonesia adalah kurang 
memadainya kuantitas, kualitas maupun 
kontinuitas pakan yang diberikan, 
disamping faktor bibit dan manajemen. Hal 
ini disebabkan hampir 90% pakan ternak 
ruminansia berasal dari hijauan dengan 
konsumsi segar 10 - 15% dari berat badan 
per hari, sedangkan sisanya adalah 
konsentrat dan pakan tambahan (Sirait 
dkk., 2005). Salah satu jenis pakan hijauan 
yang memiliki nilai gizi dan produksi yang 
cukup tinggi yaitu rumput gajah. 

Salah satu aspek pengelolaan 
tanaman rumput gajah adalah pengaturan 
umur pemotongan. Umur pemotongan 
berhubungan dengan produksi yang 
dihasilkan dan nilai gizi tanaman serta 
kesanggupan untuk bertumbuh kembali. 
Pemotongan yang terlalu berat dengan 
tidak memperhatikan kondisi tanaman 
akan menghambat pertumbuhan tunas yang 
baru sehingga produksi yang dihasilkan 
dan perkembangan anakan menjadi 
berkurang, sebaliknya pemotongan yang 
terlalu ringan menyebabkan pertumbuhan 
tanaman di dominasi oleh pucuk dan daun 

saja, sedangkan pertumbuhan anakan 
berkurang (Ella, 2002). 

Pemanenan tanaman pakan yang 
tepat merupakan faktor penting, terutama 
pada faktor umur pemotongan karena akan 
menentukan produksi sekaligus kandungan 
nutrisinya. Pemotongan tanaman pakan 
umumnya dilakukan pada akhir masa 
vegetatif atau menjelang berbunga untuk 
menjamin pertumbuhan kembali yang 
optimal dan kandungan nutrisi yang tinggi 
(Suryana dan Lugiyo, 2006). 

MATERI DAN METODE 

Materi yang digunakan adalah 
rumput gajah (Pennisetum purpureum) 
yang telah berusia sekitar 3 tahun dengan 
jarak tanam 1x1 m dengan ukuran masing-
masing petak 3x3 m sebanyak 12 petak 
dengan luas total 108 m2. 

Metode penelitian menggunakan 
percobaan dengan rancangan penelitian 
yang digunakan adalah rancangan acak 
kelompok (RAK). Perlakuan dalam 
penelitian ini ada tiga yaitu umur 
pemotongan 50 hari (P1), 60 hari (P2) dan 
70 hari (P3), dengan masing-masing 
perlakuan terdiri dari empat ulangan, 
sehingga terdapat 12 petak penelitian. Tiap 
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petak terdiri atas 9 rumpun rumput gajah 
dengan jarak antar rumpun 1x1 meter 
dengan rumpun lainnya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Umur Pemotongan Terhadap 
Kandungan Nutrisi 

Tanaman pakan ternak yang 
dipanen pada umur pemotongan yang lebih 
lama maka akan memiliki produksi yang 

lebih tinggi, tetapi akan menurunkan 
kualitasnya. Kualitas hijauan ditentukan 
dengan adanya nilai nutrisi yang 
dikandungnya, beberapa diantaranya 
adalah kandungan BK, BO dan PK. 
Kandungan BK, BO dan PK rumput gajah 
yang diperoleh dari sekali pemotongan 
pada berbagai umur pemotongan tertera 
pada tabel dibawah ini 

Tabel 1. Kandungan BK, BO dan PK Rumput Gajah 

Perlakuan BK (%) dalam % BK 
BO (%) PK (%) 

P1 (50 hari) 8,61 ± 0,462 a 84,63 ± 1,008 13,32 ± 1,105 b 
P2 (60 hari) 10,47 ± 0,634 b 84,75 ± 0,919 10,33 ± 0,510 a 
P3 (70 hari) 14,63 ± 0,612 c 84,22 ± 0,422 9,18 ± 0,746 a 

Keterangan: superskrip berbeda pada kolom yang sama menunjukkan signifikansi (P<0,01)

Analisis kandungan nutrisi BK 
menunjukkan bahwa umur pemotongan 70 
hari (P3) menghasilkan kandungan BK 
tertinggi senilai 14,634 ± 0,612%, dengan 
kandungan BK yang meningkat seiring 
dengan peningkatan umur pemotongan. 
Hal ini disebabkan karena tanaman dengan 
usia lebih tua terjadi penebalan sel ataupun 
pembentukan jaringan yang 
mengakibatkan peningkatan kandungan 
BK. Hasil analisis kandungan BK rumput 
gajah hasil penelitian relatif lebih rendah 
dibandingkan kadar BK rumput gajah 
menurut Susanti (2007) yaitu 16,44 – 
18,29%. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Beever et al., (2000) disitasi Mansyur dkk. 
(2004) bahwa proporsi BK yang dikandung 
oleh rumput berubah seiring dengan umur 
tanaman, makin tua tanaman maka akan 
lebih sedikit kandungan air dan proporsi 
dinding sel lebih tinggi dibandingkan 
dengan isi sel. Apabila kandungan dinding 
sel yang dimiliki tanaman lebih besar maka 
tanaman tersebut akan lebih banyak 
mengandung BK. Djunet dkk. (2005) 
menambahkan bahwa semakin tinggi umur 
tanaman maka komponen dinding sel suatu 
hijauan akan semakin tinggi. Mansyur dkk. 
(2005) juga menambahkan bahwa adanya 
kecenderungan perubahan produksi segar 
dan kering seiring dengan lama umur 

pemotongan karena proporsi bahan kering 
yang dikandung berubah seiring dengan 
umur tanaman. Semakin tua umur tanaman 
maka lebih sedikit kandungan air dan 
proporsi dinding sel lebih tinggi 
dibandingkan dengan isi sel. Kandungan 
dinding sel yang semakin tinggi maka 
tanaman akan lebih banyak mengandung 
bahan kering. Semakin tua hijauan 
proporsi selulose dan hemiselulose sebagai 
penyusun dinding sel akan naik sedangkan 
karbohidrat yang larut dalam air akan turun 
sehingga terjadi peningkatan serat kasar, 
bahan kering maupun hasil nitrogen 
(Mulatsih, 2003). 

Hasil analisis ragam menunjukkan 
bahwa perlakuan umur pemotongan 
memberikan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0,01) terhadap kandungan nutrisi BK. 
Hasil uji beda nyata terkecil menunjukkan 
bahwa rata-rata kandungan  nutrisi BK 
pada umur pemotongan 50 hari (P1) 
berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan 
umur pemotongan 60 hari (P2) dan umur 
pemotongan 70 hari (P3). Rata-rata 
kandungan  nutrisi BK pada umur 
pemotongan 60 hari (P2) berbeda sangat 
nyata (P<0,01) dengan umur pemotongan 
70 hari (P3). 

Analisis kandungan nutrisi BO 
menunjukkan bahwa umur pemotongan 50 
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hari (P1), umur pemotongan 60 hari (P2) 
dan umur pemotongan 70 hari (P3) 
menghasilkan kandungan BO yang 
cenderung tetap yaitu 84,634 ± 1,008%, 
84,750 ± 0,919% dan 84,222 ± 0,422%. 
Hal ini disebabkan karena bahan organik 
terdiri atas protein dan bahan organik tanpa 
N, dimana nilainya cenderung tetap, hanya 
proporsinya yang berubah seiring dengan 
peningkatan umur tanaman. Hasil analisis 
kandungan BO rumput gajah hasil 
penelitian memiliki nilai yang sama 
dengan kadar BO rumput gajah menurut 
Susanti (2007) yaitu 83,53 – 84,81%. Hal 
ini sesuai dengan pendapat Kartasapoetra 
(1991) bahwa semakin lama tanaman tidak 
dipotong maka daun akan mengalami 
proses fotosintesis yang semakin lama, 
sehingga meningkatkan produksi gula 
sederhana yang berakibat kandungan BO 
meningkat. Tillman dkk. (1991) 
menyatakan hasil fotosintesis yang berupa 
PK, lemak, BETN dan SK merupakan 
senyawa komplek komponen BO. Hasil 
analisis ragam menunjukkan bahwa 
perlakuan umur pemotongan tidak 
memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) 
terhadap kandungan nutrisi BO. 

Analisis kandungan nutrisi PK 
menunjukkan bahwa umur pemotongan 50 
hari (P1) menghasilkan kandungan PK 
tertinggi senilai 13,317 ± 1,105%, dengan 
kandungan PK yang menurun seiring 
dengan peningkatan umur pemotongan. 
Hal ini disebabkan karena kandungan PK 
menurun seiring dengan semakin tua umur 
tanaman, semakin tua umur tanaman maka 
produksi batang dan bunga meningkat, 
tetapi produksi daun menurun. Hasil 
analisis kandungan PK rumput gajah hasil 
penelitian relatif lebih tinggi dibandingkan 
kadar PK rumput gajah menurut Susanti 
(2007) yaitu 9,71 – 12,02%. Mansyur, dkk 
(2005) menyatakan bahwa jika umur 
pemotongan diperpanjang maka akan 
terjadi penurunan kandungan protein kasar. 
Selain karena umur tanaman juga 
disebabkan oleh penurunan proporsi helai 

daun dengan kelopak daun dan batang. 
Suryana dan Lugiyo (2006) menambahkan 
bahwa protein tanaman berhubungan erat 
dengan aktivitas jaringan, sehingga daun 
mengandung lebih banyak protein 
dibandingkan dengan batang. Ella (2002) 
menyatakan bahwa hijauan muda 
kandungan protein dan kadar airnya tinggi 
tetapi kadar seratnya rendah. 

Hasil analisis ragam menunjukkan 
bahwa perlakuan umur pemotongan 
memberikan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0,01) terhadap kandungan nutrisi PK. 
Hasil uji beda nyata terkecil menunjukkan 
bahwa rata-rata kandungan  nutrisi PK 
pada umur pemotongan 50 hari (P1) 
berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan 
umur pemotongan 60 hari (P2) dan umur 
pemotongan 70 hari (P3). Rata-rata 
kandungan  nutrisi PK pada umur 
pemotongan 60 hari (P2) tidak berbeda 
nyata (P>0,05) dengan umur pemotongan 
70 hari (P3). 

Kelemahan penelitian ini adalah 
tidak dihitungnya rasio daun dengan 
batang, sehingga hasil nilai nutrisi yang 
ada merupakan nilai yang didapatkan dari 
sampel dengan rasio daun dan batang yang 
tidak diketahui. Hasil penelitian ini tidak 
sejalan dengan penelitian Seseray dkk. 
(2013) karena rumput gajah yang 
digunakan dalam penelitian ini merupakan 
rumput gajah yang telah berusia 3 tahun, 
bukan merupakan rumput gajah yang baru 
ditanam untuk tujuan penelitian. 

Pengaruh Umur Pemotongan Terhadap 
Produksi 

Tanaman pakan ternak yang 
dipanen pada umur pemotongan yang lama 
maka memiliki produksi lebih tinggi tetapi 
menurunkan kualitas hijauan. Produksi 
hijauan beberapa diantaranya adalah BK, 
BO dan PK. Produksi segar, BK, BO dan 
PK rumput gajah yang diperoleh dari 
sekali pemotongan pada berbagai umur 
pemotongan tertera pada tabel dibawah ini 
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Tabel 2. Produksi Segar, BK, BO dan PK Rumput Gajah 

Produksi Perlakuan Rataan produksi (ton/ha) 
sekali pemotongan 

Rataan produksi 
(ton/ha/tahun) 

Segar 
P1 (50 hari) 47,22 ± 11,706 a 330,56 ± 81,944 a 
P2 (60 hari) 57,78 ± 9,686 a 346,67 ± 58,119 a 
P3 (70 hari) 61,11 ± 10,657 a 305,56 ± 53,287 a 

BK 
P1 (50 hari) 4,09 ± 1,163 a 28,64 ± 8,144 a 
P2 (60 hari) 6,08 ± 1,265 b 36,48 ± 7,589 a 
P3 (70 hari) 8,95 ± 1,657 c 44,77 ± 8,287 a 

BO 
P1 (50 hari) 3,47 ± 1,017 a 24,29 ± 7,122 a 
P2 (60 hari) 5,15 ± 1,040 b 30,88± 6,239 a 
P3 (70 hari) 7,54 ± 1,400 c 37,71 ± 6,999 a 

PK 
P1 (50 hari) 0,54 ± 0,117 a 3,76 ± 0,821 a 
P2 (60 hari) 0,62 ± 0,108 a 3,74 ± 0,646 a 
P3 (70 hari) 0,83 ± 0,189 a 4,13 ± 0,944 a 

Keterangan: superskrip berbeda pada kolom yang sama menunjukkan signifikansi (P<0,05)

Analisis produksi segar 
menunjukkan bahwa umur pemotongan 60 
hari (P2) menghasilkan produksi segar 
tertinggi senilai 346,667 ± 58 ton/ha/tahun, 
dengan produksi segar yang meningkat 
dari umur pemotongan 50 (P1) hari ke 
umur pemotongan 60 (P2) hari, hal ini 
disebabkan oleh peningkatan produksi 
segar yang besar dari umur pemotongan 50 
hari (P1) ke umur pemotongan 60 hari (P2) 
sebesar 10,556 ton/ha, meskipun pada 
umur pemotongan 50 hari (P1) dilakukan 7 
kali panen dalam setahun, sedangkan pada 
umur 60 hari (P2) dilakukan 6 kali panen 
dalam setahun. Penurun produksi segar 
dari inteval pemotongan 60 (P2) hari ke 
umur pemotongan 70 hari (P3) disebabkan 
oleh peningkatan produksi segar yang tidak 
terlalu besar dari inteval pemotongan 60 
hari (P2) ke umur pemotongan 70 hari (P3) 
sebesar 3,333 ton/ha, ditambah pada umur 
pemotongan 60 hari (P2) dilakukan 6 kali 
panen dalam setahun, sedangkan pada 
umur 70 hari (P3) dilakukan 5 kali panen 
dalam setahun. Hal ini disebabkan karena 
semakin lama umur pemotongan maka 
semakin banyak kesempatan tanaman 
untuk tumbuh dan melakukan fotosintesis, 
sehingga akumulasi karbohidrat akan 
semakin besar dan sebagian besar 
karbohidrat yang terbentuk digunakan 
untuk pembentukan dinding sel dan 

selanjutnya akan meningkatkan proporsi 
batang maupun hijauan segar rumput 
gajah. Peningkatan produksi disebabkan 
produksi segar yang terus meningkat 
seiring lamanya umur pemotongan. Terjadi 
peningkatan produksi segar seiring 
lamanya umur pemotongan, akan tetapi 
produksi segar belum dalam dapat 
merefleksikan produksi yang dapat 
dimanfaatkan oleh ternak, karena masih 
mengandung air, oleh karena itu 
pengukuran produksi dilanjutkan dengan 
pengukuran produksi BK, BO dan PK. 
Hasil produksi segar rumput gajah hasil 
penelitian lebih tinggi dibandingkan 
produksi segar rumput gajah menurut 
Susanti (2007) yaitu 16,07 ± 1,81 – 23,60 
± 1,41 kg/petak. Mansyur, dkk (2005) 
menyatakan bahwa peningkatan produksi 
segar tanaman diiringi dengan peningkatan 
produksi kering. Elevitch and Francis 
(2006) menambahkan bahwa umur 
pemotongan berpengaruh terhadap 
produksi segar dan produksi kering. 
Mulatsih (2003) juga menyatakan bahwa 
semakin lama umur defoliasi akan 
menurunkan persentase daun, sebaliknya 
persentase batang meningkat secara nyata 
seiring dengan meningkatnya hasil hijauan 
segar rumput gajah. Hasil analisis ragam 
menunjukkan bahwa perlakuan umur 
pemotongan tidak memberikan pengaruh 
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yang nyata (P>0,05) terhadap produksi 
segar. 

Analisis produksi BK menunjukkan 
bahwa umur pemotongan 70 hari (P3) 
menghasilkan produksi BK tertinggi 
senilai 44,770 ± 8,287 ton/ha/tahun, dengan 
produksi BK yang meningkat seiring 
dengan peningkatan umur pemotongan. 
Peningkatan disebabkan karena selisih 
produksi BK pada umur pemotongan 50 
hari (P1) dengan umur pemotongan 60 hari 
(P2) dan umur pemotongan 60 hari (P2) 
dengan umur pemotongan 70 hari (P3) 
yang besar yaitu 1,989 ton/ha dan 2,874 
ton/ha, meskipun terjadi penurunan jumlah 
panen dalam setahun dari umur 
pemotongan 50 hari (P1) ke umur 
pemotongan 60 hari (P2) ke umur 
pemotongan 70 hari (P3) yaitu 7 kali, 6 
kali dan 5 kali panen. Hal ini disebabkan 
karena peningkatan produksi segar 
dibarengi dengan peningkatan kandungan 
BK seiring dengan peningkatan umur 
pemotongan. Hasil produksi BK rumput 
gajah hasil penelitian lebih tinggi 
dibandingkan produksi segar rumput gajah 
menurut Susanti (2007) yaitu 2,64 ± 0,27 – 
4,30 ± 0,22 kg/petak. Givens et al., (2000) 
menyatakan bahwa semakin tinggi umur 
pemotongan makan komponen dinding sel 
suatu hijauan akan semakin tinggi. Beever 
et al., (2000) menambahkan bahwa 
semakin tua umur tanaman maka 
kandungan air lebih sedikit dan proporsi 
dinding sel lebih tinggi dibandingkan 
dengan isi sel. Komponen dinding sel yang 
semakin tinggi mengakibatkan kandungan 
bahan kering yang semakin tinggi. 
Rochiman dkk. (2000) menyatakan bahwa 
umur pemotongan yang panjang 
memberikan produksi komulatif bahan 
kering lebih tinggi daripada umur 
pemotongan pendek. 

Analisis produksi BO menunjukkan 
bahwa umur pemotongan 70 hari (P3) 
menghasilkan produksi BO tertinggi 
senilai 37,709 ± 6,999 ton/ha/tahun, dengan 
produksi BO yang meningkat seiring 
dengan peningkatan umur pemotongan. 
Peningkatan disebabkan karena selisih 

produksi BO pada umur pemotongan 50 
hari (P1) dengan umur pemotongan 60 hari 
(P2) dan umur pemotongan 60 hari (P2) 
dengan umur pemotongan 70 hari (P3) 
yang besar yaitu 1,677 ton/ha dan 2,395 
ton/ha, meskipun terjadi penurunan jumlah 
panen dalam setahun dari umur 
pemotongan 50 hari (P1) ke umur 
pemotongan 60 hari (P2) ke umur 
pemotongan 70 hari (P3) yaitu 7 kali, 6 
kali dan 5 kali panen. Hal ini disebabkan 
karena produksi BK juga meningkat 
seiring dengan lama umur pemotongan, 
karena BO terkandung dalam BK. Hasil 
produksi BO rumput gajah hasil penelitian 
lebih tinggi dibandingkan produksi segar 
rumput gajah menurut Susanti (2007) yaitu 
2,22 ± 0,26 – 3,62 ± 0,15 kg/petak. 
Kartasapoetra (1991) menyatakan bahwa 
umur pemotongan yang semakin lama 
maka proses fotosintesis juga semakin 
lama yang menyebabkan meningkatnya 
kandungan BO. Kandungan BO dan 
produksi bahan kering yang terus 
meningkat seiring dengan meningkatnya 
umur pemotongan makan produksi BO 
juga ikut meningkat. 

Analisis produksi PK menunjukkan 
bahwa umur pemotongan 70 hari (P3) 
menghasilkan produksi PK tertinggi senilai 
4,127 ± 0,944 ton/ha/tahun, dengan 
produksi PK yang sama pada umur 
pemotongan 50 hari (P1) dan umur 
pemotongan 60 hari (P2) tetapi meningkat 
pada umur pemotongan 70 hari (P3). Hasil 
yang sama pada umur pemotongan 50 hari 
(P1) dengan umur pemotongan 60 hari 
(P2) disebabkan pada umur pemotongan 50 
hari (P1) dilakukan 7 kali panen dalam 
setahun, sedangkan pada umur 
pemotongan 60 hari (P2) dilakukan 6 kali 
panen dalam setahun, meskipun terjadi 
peningkatan produksi PK dari umur 
pemotongan 50 hari (P1) ke umur 
pemotongan 60 hari (P2) sebesar 0,088 
ton/ha. Peningkatan produksi PK pada 
umur pemotongan 60 hari (P2) dengan 
umur pemotongan 70 hari (P3) karena 
terjadi peningkatan produksi PK yang 
besar dari umur pemotongan 60 hari (P2) 
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ke umur pemotongan 70 hari (P3) sebesar 
0,201 ton/ha, meskipun pada umur 
pemotongan 60 hari (P2) dilakukan 6 kali 
panen dalam setahun, sedangkan pada 
umur pemotongan 70 hari (P3) dilakukan 5 
kali panen dalam setahun. Hal ini 
disebabkan karena produksi BK juga 
meningkat seiring dengan lama umur 
pemotongan, meskipun kandungan PK 
menurun seiring dengan lama umur 
pemotongan, karena PK terkandung dalam 
BK. Hasil produksi PK rumput gajah hasil 
penelitian lebih tinggi dibandingkan 
produksi segar rumput gajah menurut 
Susanti (2007) yaitu 0,27 ± 0,01 – 0,47 ± 
0,09 kg/petak. Suryana dan Lugiyo (2006) 
menyatakan bahwa protein tanaman 
berhubungan erat dengan aktivitas 
jaringan, sehingga daun mengandung lebih 
banyak protein dibandingkan dengan 
batang. 

Kelemahan penelitian ini adalah 
tidak dihitungnya rasio daun dengan 
batang, sehingga hasil produksi yang ada 
merupakan nilai yang didapatkan dari total 
keseluruhan bagian rumput gajah, sehingga 
tidak diketahui apakah hasil yang 
didapatkan banyak mengandung batang 
yang keras yang cenderung kurang disukai 
ternak. Hasil penelitian ini tidak sejalan 
dengan penelitian Seseray dkk. (2013) 
karena rumput gajah yang digunakan 
dalam penelitian ini merupakan rumput 
gajah yang telah berusia 3 tahun, bukan 
merupakan rumput gajah yang baru 
ditanam untuk tujuan penelitian. 

Pengaruh Umur Pemotongan Terhadap 
Kecernaan 
Kecernaan bahan kering dan bahan organik 
rumput gajah yang diperoleh dari sekali 
pemotongan pada berbagai umur 
pemotongan tersaji dalam tabel dibawah 
ini

Tabel 3. Kecernaan BK dan BO Rumput Gajah 
Perlakuan P1 (50 hari) P2 (60 hari) P3 (70 hari) 

Kecernaan BK (%) 64,61 ± 3,816 a 61,65 ± 3,290 a 61,27 ± 2,645 a 
BO (%) 64,55 ± 3,925 a 61,28 ± 3,296 a 61,83 ± 2,838 a 

Produksi 
yang dapat 

dicerna 

BK (ton/ha) 2,64 ± 0,156 a 3,75 ± 0,200 b 5,49 ± 0,237 c 
BO (ton/ha) 2,24 ± 0,136 a 3,15 ± 0,170 b 4,66 ± 0,214 c 

BK (ton/ha/thn) 18,51 ± 1,093 a 22,49 ± 1,200 a 27,43 ± 1,184 b 
BO (ton/ha/thn) 15,68 ± 0,953 a 18,93 ± 1,018 a 23,32 ± 1,070 b 

Keterangan: superskrip berbeda pada baris yang sama menunjukkan signifikansi (P<0,01)

Analisis tingkat kecernaan BK 
menunjukkan bahwa umur pemotongan 50 
hari (P1) menghasilkan kecernaan BK 
tertinggi senilai 64,61 ± 3,816%, dengan 
tingkat kecernaan BK yang menurun 
seiring dengan peningkatan umur 
pemotongan. Hal ini disebabkan karena 
seiring bertambahnya umur tanaman maka 
terjadi penebalan dinding sel, dimana 
dinding sel berkaitan erat dengan selulosa 
dan hemiselulosa yang akan membentuk 
lignin. Lignin bersifat tahan terhadap 
segala degradasi kimia, termasuk 
enzimatik, sehingga semakin meningkat 
terjadinya lignifikasi maka akan diikuti 
oleh semakin rendahnya tingkat kecernaan. 
Hasil analisis kecernaan BK rumput gajah 

hasil penelitian relatif lebih tinggi 
dibandingkan kecernaan BK rumput gajah 
menurut Susanti (2007) yaitu 55,10 ± 2,21 
– 62,59 ± 2,15%. Syarifuddin (2008) 
menyatakan bahwa setiap  peningkatan  
umur  tanaman  (penundaan  pemotongan)  
selama sepuluh hari akan menurunkan 
kecernaan  in vitro bahan kering rumput 
gajah sebesar 4,20%. Anggorodi (1984) 
menambahkan bahwa kecernaan in vitro 
bahan kering rumput gajah menurun 
seiiring dengan meningkatnya umur 
tanaman, karena semakin tua tanaman 
proporsi batang lebih besar dari pada daun. 

Analisis produksi BK yang dapat 
dicerna menunjukkan bahwa umur 
pemotongan 70 hari (P3) menghasilkan 
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produksi BK yang dapat dicerna tertinggi 
senilai 27,43 ± 1,184 ton/ha/tahun, dengan 
produksi BK yang dapat dicerna meningkat 
seiring dengan peningkatan umur 
pemotongan. Peningkatan disebabkan 
karena selisih produksi BK yang dapat 
dicerna pada umur pemotongan 50 hari 
(P1) dengan umur pemotongan 60 hari 
(P2) dan umur pemotongan 60 hari (P2) 
dengan umur pemotongan 70 hari (P3) 
yang besar yaitu 1,11 ton/ha dan 1,74 
ton/ha, meskipun terjadi penurunan jumlah 
panen dalam setahun dari umur 
pemotongan 50 hari (P1) ke umur 
pemotongan 60 hari (P2) ke umur 
pemotongan 70 hari (P3) yaitu 7 kali, 6 
kali dan 5 kali panen. 

Hasil analisis ragam menunjukkan 
bahwa perlakuan umur pemotongan 
memberikan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0,01) terhadap produksi BK yang dapat 
dicerna per tahun. Hasil uji beda nyata 
terkecil menunjukkan bahwa rata-rata 
produksi BK yang dapat dicerna per tahun 
pada umur pemotongan 50 hari (P1) tidak 
berbeda nyata (P>0,05) dengan umur 
pemotongan 60 hari (P2) tetapi berbeda 
sangat nyata (P<0,01) dengan umur 
pemotongan 70 hari (P3). Rata-rata 
produksi BK yang dapat dicerna per tahun 
pada umur pemotongan 60 hari (P2) 
berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan 
umur pemotongan 70 hari (P3). 

Analisis tingkat kecernaan BO 
menunjukkan bahwa umur pemotongan 50 
hari (P1) menghasilkan kecernaan BK 
tertinggi senilai 64,55 ± 3,925%, dengan 
tingkat kecernaan BO yang menurun 
seiring dengan peningkatan umur 
pemotongan. Hal ini disebabkan karena 
seiring bertambahnya umur tanaman maka 
terjadi penebalan dinding sel, dimana 
dinding sel berkaitan erat dengan selulosa 
dan hemiselulosa yang akan membentuk 
lignin. Lignin bersifat tahan terhadap 
segala degradasi kimia, termasuk 
enzimatik, sehingga semakin meningkat 
terjadinya lignifikasi maka akan diikuti 
oleh semakin rendahnya tingkat kecernaan. 
Hasil analisis kecernaan BO rumput gajah 

hasil penelitian lebih tinggi dibandingkan 
komposisi kimia rimput gajah menurut 
Susanti (2007) yaitu 55,73 ± 2,29 – 65,41 
± 1,27%. Tillman (1989) menjelaskan 
kecernaan in vitro bahan kering rumput 
gajah relatif seiring dengan kecernaan in 
vitro bahan organik rumput gajah karena 
kandungan bahan organik dihitung 
berdasarkan  kandungan bahan kering. 
Kecernaan in vitro bahan kering, 
kecernaan in vitro bahan organik menurun 
seiring dengan meningkatnya umur 
tanaman, karena terjadi perubahan 
komposisi kimia zat-zat makanan akibat 
meningkatnya umur tanaman. Crowder 
(1982) menjelaskan bahwa, perbedaan nilai 
kecernaan suatu hijauan berhubungan 
dengan perubahan komposisi kimia, 
bagian-bagian yang berserat, lignin, dan 
kandungan silika yang timbul sebagai 
akibat dari perbedaan dalam spesies dan 
genotipe, tingkat  pertumbuhan, kondisi 
lingkungan, tempat tumbuh, dan sistem 
manajemennya. Kecernaan bahan organik 
berkolerasi positif dengan kecernaan bahan 
kering. Kecernaan bahan kering yang tidak 
berbeda nyata akan mengakibatkan 
kecernaan bahan organik tidak berbeda 
nyata juga. Bahan kering menyebabkan 
kecernaan bahan organik juga meningkat 
karena kecernaan bahan kering berbanding 
lurus dengan kecernaan bahan organik 
(Sari, 2012). 

Analisis produksi BO yang dapat 
dicerna menunjukkan bahwa umur 
pemotongan 70 hari (P3) menghasilkan 
produksi BO yang dapat dicerna tertinggi 
senilai 23,32 ± 1,070 ton/ha/tahun, dengan 
produksi BO yang dapat dicerna meningkat 
seiring dengan peningkatan umur 
pemotongan. Peningkatan disebabkan 
karena selisih produksi BO yang dapat 
dicerna pada umur pemotongan 50 hari 
(P1) dengan umur pemotongan 60 hari 
(P2) dan umur pemotongan 60 hari (P2) 
dengan umur pemotongan 70 hari (P3) 
yang besar yaitu 0,91 ton/ha dan 1,51 
ton/ha, meskipun terjadi penurunan jumlah 
panen dalam setahun dari umur 
pemotongan 50 hari (P1) ke umur 
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pemotongan 60 hari (P2) ke umur 
pemotongan 70 hari (P3) yaitu 7 kali, 6 
kali dan 5 kali panen. 

Hasil analisis ragam menunjukkan 
bahwa perlakuan umur pemotongan 
memberikan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0,01) terhadap produksi BO yang dapat 
dicerna per tahun. Hasil uji beda nyata 
terkecil menunjukkan bahwa rata-rata 
produksi BO yang dapat dicerna per tahun 
pada umur pemotongan 50 hari (P1) tidak 
berbeda nyata (P>0,05) dengan umur 
pemotongan 60 hari (P2) tetapi berbeda 
sangat nyata (P<0,01) dengan umur 
pemotongan 70 hari (P3). Rata-rata 
produksi BO yang dapat dicerna per tahun 
pada umur pemotongan 60 hari (P2) 
berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan 
umur pemotongan 70 hari (P3). 

KESIMPULAN 

Dilihat dari rataan produksi per 
tahun dan rataan produksi yang dapat 
dicerna per tahun, maka umur pemotongan 
70 hari merupakan umur pemotongan 
terbaik, karena pada umur tersebut 
didapatkan produksi BK, BO, PK dan 
produksi BK serta BO yang dapat dicerna 
dengan nilai tertinggi. 

SARAN 

Disarankan pemotongan dilakukan 
pada umur pemotongan 70 hari, karena 
pada umur pemotongan tersebut produksi 
BK, BO, PK dan produksi BK serta BO 
yang dapat dicerna mencapai nilai 
tertinggi. 
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