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

Muhammad Nur Ikhsan1, Hermanto2 and Herni Sudarwati2 

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

ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine cutting 
age on elephant grass to get best quality and quantity. Data 
collection method used was Randomized Block Design (RBD) 
with 3 treatment cutting age are 50 days (P1), 60 days (P2) and 
70 days (P3) with each consist of 4 replicates. 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) of 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 
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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. 

Keywords: digestibility, in-vitro, proximate 
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PENGARUH UMUR PEMOTONGAN TERHADAP 
PRODUKTIVITAS RUMPUT GAJAH 

(Pennisetum purpureum) 

Muhammad Nur Ikhsan1, Hermanto2 dan Herni Sudarwati2 
1Mahasiswa Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya 

2Staf Pengajar Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya 

RINGKASAN 

Pemanenan tanaman pakan yang tepat merupakan 
faktor penting, terutama pada faktor umur pemotongan karena 
akan menentukan produksi sekaligus kandungan nutrisinya. 

Penelitian dilaksanakan di peternakan domba 
Agriranch, Desa Pandan Rejo Kecamatan Bumi Aji Kabupaten 
Batu pada ketinggian 1100 m dpl. Penelitian dilakukan pada 
tanggal 30 Mei - 14 Agustus 2012. Analisis kandungan nutrisi 
rumput gajah dilaksanakan di Laboraturium Nutrisi Makanan 
Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 
umur pemotongan rumput gajah terhadap kandungan nutrisi, 
tingkat produksi dan kecernaan, guna mendapatkan kualitas dan 
kuantitas yang terbaik. Kegunaan dari penelitian ini diharapkan 
dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk peternak dan 
bahan rujukan untuk penelitian lanjutan dalam manajemen 
pemotongan hijauan makanan ternak khususnya tanaman 
rumput gajah. 

Materi yang digunakan adalah rumput gajah 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. Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini 
yaitu timbangan, alat potong tanaman, dan alat- alat analisis 
proksimat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 
percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok 
(RAK) yang terdiri dari tiga perlakuan umur pemotongan 
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dengan empat ulangan. Perlakuan penelitian ini adalah P1 (50 
hari), P2 (60 hari) dan P3 (70 hari). 

Kandungan nutrisi BK tertinggi didapat dari umur 
pemotongan 70 hari (P3) sebesar 14,63 ± 0,612%, dengan 
kandungan BK yang meningkat seiring peningkatan umur 
pemotongan. Kandungan nutrisi BO menunjukkan bahwa umur 
pemotongan 50 hari (P1), 60 hari (P2) dan 70 hari (P3) 
menghasilkan nilai yang cenderung tetap yaitu 84,63 ± 1,008%, 
84,75 ± 0,919% dan 84,22 ± 0,422%. Kandungan nutrisi PK 
tertinggi didapat dari umur pemotongan 50 hari (P1) sebesar 
13,32 ± 1,105%, dengan kandungan PK yang menurun seiring 
dengan peningkatan umur pemotongan. Umur pemotongan 
memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 
kandungan BK dan PK, tetapi tidak memberikan pengaruh yang 
nyata (P>0,05) terhadap kandungan BO. 

Produksi segar tertinggi didapat dari umur pemotongan 
60 hari (P2) sebesar 346,67 ± 58,119 ton/ha/tahun, dengan 
produksi segar yang meningkat dari umur pemotongan 50 hari 
(P1) ke umur pemotongan (P2) tetapi menurun pada umur 
pemotongan 70 hari (P3). Produksi BK tertinggi didapat dari 
umur pemotongan 70 hari (P3) sebesar 44,77 ± 8,287 
ton/ha/tahun, dengan produksi BK yang meningkat seiring 
peningkatan umur pemotongan.  Produksi BO tertinggi didapat 
dari umur pemotongan 70 hari (P3) sebesar 37,71 ± 6,999 
ton/ha/tahun, dengan produksi BO yang meningkat seiring 
peningkatan umur pemotongan. Produksi PK tertinggi didapat 
dari umur pemotongan 70 hari (P3) sebesar 4,13 ± 0,944 
ton/ha/tahun, dengan produksi PK yang sama antara umur 
pemotongan 50 hari (P1) dengan 60 hari (P2), lalu meningkat 
pada umur pemotongan 70 hari (P3). Umur pemotongan tidak 
memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap produksi 
segar, BK, BO dan PK. 

Kecernaan BK tertinggi didapat dari umur pemotongan 
50 hari (P1) sebesar 64,61 ± 3,816%, dengan nilai kecernaan 
BK yang menurun seiring peningkatan umur pemotongan. 
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Kecernaan BO tertinggi didapat dari umur pemotongan 50 hari 
(P1) sebesar 64,55 ± 3,925%, dengan nilai kecernaan BO yang 
menurun seiring peningkatan umur pemotongan. Umur 
pemotongan tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) 
terhadap kecernaan BK dan BO. Produksi BK yang dapat 
dicerna tertinggi didapat dari umur pemotongan 70 hari (P3) 
sebesar 27,43 ± 1,184 ton/ha/tahun, dengan nilai produksi BK 
yang dapat dicerna meningkat seiring peningkatan umur 
pemotongan. Produksi BO yang dapat dicerna tertinggi didapat 
dari umur pemotongan 70 hari (P3) sebesar 23,32 ± 1,070 
ton/ha/tahun, dengan nilai produksi BO yang dapat dicerna 
meningkat seiring peningkatan umur pemotongan. Umur 
pemotongan memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 
terhadap produksi BK dan BO yang dapat dicerna. 

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. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
Fluktuasi ketersediaan pakan baik kuantitatif 

maupun kualitatif merupakan tantangan dalam peningkatan 
produktifitas ternak ruminansia didaerah tropis (Van Soest 
et al., 2005). Musim kemarau umumnya menurunkan 
produksi dan kualitas nutrisi hijauan dengan akibat 
menurunnya tingkat produktivitas ternak, seperti tingginya 
angka kematian dan rendahnya laju pertumbuhan. 

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. 

Produksi pakan bukan hanya untuk memenuhi 
kuantitas dan kualitas, tetapi yang lebih penting adalah 
memproduksi pakan yang ekonomis, murah, terjangkau 
dan secara kontinyu. Faktor pendukung dalam usaha 
peningkatan produktifitas ternak adalah pakan, sedang 
biaya pakan dapat mencapai hingga 60 - 80% dari total 
biaya produksi (Sofyan, 2006). 

Pemeliharaan ternak ruminansia, baik dalam skala 
kecil atau besar menuntut pasokan hijauan pakan ternak, 
yang cukup secara kualitas dan kuantitas serta tersedia 
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setiap hari. Ketergantungan ternak ruminansia terhadap 
kebutuhan hijauan belum dapat digantikan, maka 
pemeliharaan ternak ruminansia menuntut adanya 
sumberdaya pakan hijauan yang dapat terjamin 
keberlangsungan pasokan pakan, artinya harus memiliki 
lahan tanam hijauan pakan yang perlu manajemen dalam 
proses pemeliharaannya. 

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 (Lugiyo, 2006). 

1.2. Rumusan Masalah 
Optimalisasi dan efesiensi penggunaan pakan 

dapat dilakukan apabila diketahui kandungan nutrisi, 
konsumsi, dan kecernaan bahan pakan tersebut. Informasi 
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manajemen defoliasi menyangkut umur dan tinggi 
pemotongan penting artinya dalam mengelola tanaman 
pakan untuk menghasilkan produksi dan kualitas nutrisi 
yang optimal, bila digunakan sebagai hijauan pakan 
(Tarigan, dkk., 2010). Semakin tua umur pemotongan 
maka semakin tinggi produksi namun berbanding terbalik 
dengan kualitas pakan (kandungan serat kasar meningkat, 
protein kasar menurun). Berapa umur pemotongan rumput 
gajah untuk mendapatkan kualitas dan kuantitas yang 
terbaik. 

1.3. Tujuan Penelitian 
Mengetahui umur pemotongan rumput gajah untuk 
mendapatkan kualitas dan kuantitas yang terbaik. 

1.4. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini harapannya dapat digunakan untuk: 

a. sebagai bahan informasi bagi peternak untuk 
mendapatkan umur pemotongan rumput gajah agar 
mendapatkan kualitas dan kuantitas yang terbaik 
serta 

b. sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya. 

1.5. Kerangka Pikir 
Defoliasi merupakan pemotongan atau 

pengambilan bagian tanaman yang ada di atas permukaan 
tanah, baik oleh manusia ataupun oleh renggutan hewan 
ternak itu digembalakan. Umur defoliasi yang tepat sangat 
menentukan pertumbuhan kembali (regrowth) dan 
produksi hijauan yang dihasilkan (Seseray dkk., 2012). 
Kabi et al., (2008) menambahkan frekuensi pemotongan 
dapat mempengaruhi produksi bahan kering, komposisi 
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morfologis, komposisi nutrisi serta kecernaan pakan. Oleh 
karena itu, informasi manajemen defoliasi menyangkut 
umur penting artinya dalam mengelola tanaman pakan 
untuk menghasilkan produksi dan kualitas nutrisi yang 
optimal, bila digunakan sebagai hijauan pakan. Perlu 
dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh umur 
defoliasi pada hari ke-50, hari ke-60 dan hari ke-70 
terhadap pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah anakan 
serta produksi hijauan segar dan bahan kering rumput 
gajah. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 

  

Rumput Gajah 

Umur Pemotongan 

Produktivitas 

Produksi Nutrisi Kecernaan 
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1.6. Hipotesis 
1.1. Diduga semakin lama umur pemotongan rumput 

gajah maka akan meningkatkan kandungan BK. 
1.2. Diduga semakin lama umur pemotongan rumput 

gajah maka BO akan berada pada kisaran 80 – 
90%. 

1.3. Diduga semakin lama umur pemotongan rumput 
gajah maka akan menurunkan kandungan PK. 

2. Diduga semakin lama umur pemotongan rumput 
gajah maka akan meningkatkan produksi segar. 

3.1. Diduga semakin lama umur pemotongan rumput 
gajah maka akan menurunkan tingkat kecernaan 
BK. 

3.2. Diduga semakin lama umur pemotongan rumput 
gajah maka akan menurunkan tingkat kecernaan 
BO. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu 
Pada penelitian Andrianton (2010) dengan materi 

rumput gajah yang baru ditanam didapatkan hasil 
kandungan nutrisi pada umur pemotongan 4 minggu 
dianggap lebih baik, dengan menghasilkan komposisi 
kadar air dan kadar protein kasar yang lebih tinggi sebesar 
82,79% dan 8,86%, serta lemak kasar dan serat kasar yang 
lebih rendah sebesar 4,46% dan 33,20%. Pada penelitian 
Seseray dkk. (2013) dengan materi rumput gajah yang baru 
ditanam didapatkan hasil rata-rata kandungan bahan kering 
pada umur pemotongan 45 hari sebesar 23,91%, 22,61%, 
24,56% dan kandungan bahan organik sebesar 93,13%, 
93,20%, 94,40%. 

Pada penelitian Andrianton (2010) dengan materi 
rumput gajah yang baru ditanam didapatkan hasil tingkat 
produksi pada umur pemotongan 4 minggu merupakan 
yang tertinggi, dengan produksi segar sebesar 63,69 
ton/ha/tahun dan produksi bahan kering sebesar 18,46 
ton/ha/tahun. Pada penelitian Seseray dkk. (2012) dengan 
materi rumput gajah yang sudah ditanam terlebih dahulu 
namun tidak diketahui umurnya didapatkan hasil tingkat 
produksi pada umur pemotongan 60 hari merupakan yang 
tertinggi, dengan produksi segar sebesar 17,07 ton/ha dan 
produksi bahan kering sebesar 2,75 ton/ha. 

Pada penelitian Sari (2012) dengan materi rumput 
gajah yang baru ditanam didapatkan hasil tingkat 
kecernaan BK rumput gajah berkisar antara 53,47 - 57,72% 
dan kecernaan BO berkisar antara 57,66 - 63,75%. 



8 
 

Kecernaan BO berkorelasi positif dengan kercernaan BK, 
kecernaan BK yang tidak berbeda nyata akan 
mengakibatkan kecernaan BO yang tidak berbeda nyata. 
Pada penelitian Susanti (2007) dengan materi rumput gajah 
yang berumur 3 – 4 tahun didapatkan hasil tingkat 
kecernaan tertinggi didapat pada pemupukan N 300 
kg/ha/tahun dan S 0 kg/ha/tahun dengan kecernaan BK 
sebesar 62,59% dan kecernaan BO sebesar 65,41%. 

2.2. Rumput Gajah 
Rumput gajah mampu bertahan cukup baik di 

musim kering, karena sistem perakaran yang dalam, dapat 
tumbuh pada struktur tanah sedang hingga berat, kurang 
tahan terhadap genangan air, dan responsif terhadap 
pemupukan. Rumput gajah merupakan tanaman hari 
pendek. Tumbuh terbaik di daerah curah hujan tinggi 
(lebih dari 1.500 mm per tahun), tetapi sistem akar yang 
mendalam memungkinkan untuk bertahan hidup di masa 
kering. Rumput gajah dapat tumbuh dengan baik pada 
tanah yang subur dan dalam, sehingga akar dapat 
menyebar, lebih baik pada tanah liat yang gembur dan 
dalam (FAO, 2012). 

Rumput gajah sebagai bahan pakan ternak yang 
merupakan hijauan unggul, dari aspek tingkat 
pertumbuhan, produktifitas dan nilai gizinya. Produksi 
rumput gajah dapat mencapai 20 – 30 ton/ha/tahun. 
Semakin lambat tanaman dilakukan pemotongan, 
kandungan serat kasarnya semakin tinggi, sebaliknya 
terlalu awal atau dilakukan dalam umur yang pendek,  
hijauan tersebut akan selalu dalam keadaan muda. Hijauan 
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muda kandungan protein dan kadar airnya tinggi tetapi 
kadar seratnya rendah (Ella, 2002). 

Produksi segar dan bahan kering (BK) rumput 
gajah cv Hawaii yaitu 525 ton/ha/tahun dan 63 
ton/ha/tahun, sedangkan produksi segar dan bahan kering 
rumput gajah cv Afrika masing-masing 376 ton/ha/tahun 
dan 40 ton/ha/tahun dengan umur pemotongan 42 hari 
(Lugiyo dan Sumarto, 2000). Suryana dan Lugiyo (2006) 
menyatakan bahwa protein tanaman berhubungan erat 
dengan aktivitas jaringan, sehingga daun mengandung 
lebih banyak protein dibandingkan dengan batang. Seseray 
dkk., (2013) menyatakan bahwa rata-rata produksi segar 
dan bahan kering rumput gajah pada umur devoliasi hari 
ke-45 tanpa pemupukan masing-masing adalah 2,21 kg/m2 
dan 0,52 kg/m2. Komposisi kimia rumput gajah terdiri atas 
bahan kering 19,94%, protein kasar (PK) 12,23% dan 
bahan organik (BO) 88,83% (Santoso dkk., 2007). 

2.3. Umur Pemotongan 
Djunet dkk. (2005) menyatakan bahwa semakin 

tinggi umur tanaman maka komponen dinding sel suatu 
hijauan akan semakin tinggi. Mansyur dkk. (2005) 
menyatakan 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 makan 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. Umur 
pemotongan yang diperpanjang maka akan terjadi 
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penurunan kandungan protein kasar. Selain karena umur 
tanaman juga disebabkan oleh penurunan proporsi helai 
daun dengan kelopak daun dan batang. 

Kartasapoetra (1991) menyatakan 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. Kandungan BO dan produksi 
bahan kering yang terus meningkat seiring dengan 
meningkatnya umur pemotongan makan produksi BO juga 
ikut meningkat. Tillman dkk. (1991) menyatakan hasil 
fotosintesis yang berupa PK, lemak, BETN dan SK 
merupakan senyawa komplek komponen BO. 

Mansyur, dkk (2005) melaporkan 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. Peningkatan produksi segar 
tanaman diiringi dengan peningkatan produksi kering. 
Umur pemotongan berpengaruh terhadap produksi segar 
dan produksi kering Elevitch and Francis (2006). 

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 
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memberikan produksi komulatif bahan kering lebih tinggi 
daripada umur pemotongan pendek. 

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. 

Rumput gajah yang telah berumur 2 tahun telah 
mengalami defoliasi berulang kali serta pengelolaan 
rumput gajah selama 2 tahun telah membentuk 
kemampuan tumbuh kembali tanaman rumput gajah. 
Pertumbuhan kembali rumput gajah yang telah berumur 2 
tahun tidak selalu meningkatkan daun, batang dan produksi 
hijauan dalam proporsi sama. Semakin lama umur defoliasi 
akan menurunkan persentase daun, sebaliknya persentase 
batang meningkat secara nyata seiring dengan 
meningkatnya hasil hijauan segar rumput gajah. Hal ini 
diduga semakin lama umur defoliasi 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. Pertumbuhan kembali rumput gajah umur 2 
tahun tidak berubah degan berubahnya perlakuan yang 
diberikan. Keadaan tersebut diduga disebabkan sistem 
perakaran rumput gajah umur 2 tahun telah berkembang 
dalam dan luas sehingga mampu mengambil hara tanaman 
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melebihi petak yang diamati. 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). 

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. 
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BAB III 
MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi pelaksanaan penelitian bertempat di lahan 

tanam Agriranch, dengan ketinggian lahan 1100 meter dpl, 
yang berlokasi di Desa Pandan Rejo, Kecamatan Bumi Aji, 
Kabupaten Batu. Waktu pelaksanaan penelitian 
dilaksanakan pada musim kemarau, dimulai pada 30 Mei - 
14 Agustus 2012. Analisis kandungan nutrisi dan 
kecernaan dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 
Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya. 

3.2. Materi Penelitian 
a. Bahan 

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. 

b. Alat 
Alat dan bahan yang digunakan adalah sabit, patok 
kayu, meteran, tali rafia, timbangan, kertas label, plastik 
chopper dan peralatan laboratorium untuk analisa 
proksimat dan kecernaan in vitro. 

3.3. Metode Penelitian 
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 
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empat ulangan, sehingga terdapat 12 petak penelitian. Tiap 
petak terdiri atas 9 rumpun rumput gajah dengan jarak 
antar rumpun 1x1 meter dengan rumpun lainnya. 

  
Gambar 2. Denah letak rumpun rumput gajah 

 
Gambar 3. Denah petak percobaan 
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Keterangan: 
P1: umur potong 50 hari 
P2: umur pototng 60 hari 
P3: umur potong 70 hari 
I – IV : blok/ulangan 
Denah diatas menunjukkan bahwa dalam setiap petak 
terdapat 9 rumpun rumput gajah dan posisi petak penelitian 
diatur secara acak, untuk mendapatkan hasil yang 
berimbang. 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 
Pemupukan dilaksanakan setelah rumput gajah 

dipanen hingga tinggi tanaman 5 cm, lalu dipupuk kembali 
pada tinggi tanaman 50 cm. Pemupukan menggunakan 
urea dengan dosis 200 kg pada lahan seluas 4171 m2/tahun. 
Penyiraman dilaksanakan setiap 3 hari sekali, agar rumput 
tidak meranggas. Pemotongan rumput gajah dilakukan 
dengan cara memotong rumput sampai habis atau rumput 
dipotong rata dengan tanah, hal ini bertujuan untuk 
membentuk anakan baru. Pada penelitian ini perawatan 
tanaman seperti pemupukan dan penyiraman tetap 
dilakukan oleh Agriranch. Umur pemotongan yang biasa 
dilakukan adalah pemotongan pada umur 60 hari pada saat 
musim penghujan dan 90 hari pada saat musim kemarau, 
namun situasi ini dapat berubah bergantung dengan 
kebutuhan. 

Pemotongan yang merupakan perlakuan dalam 
penelitian ini ada tiga yaitu, pemotongan pada umur 50 
hari (P1), pemotongan pada umur 60 hari (P2) dan 
pemotongan pada umur 70 hari (P3). Pemotongan 
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dilakukan menggunakan sabit dengan cara memotong 
rumput rata dengan tanah. 

Hasil pemotongan dari setiap petak ditimbang 
sebagai produksi segar, kemudian dicacah lalu 
dihomogenkan dan diambil sampel sebanyak 1 kg untuk 
dilakukan analisa proksimat, selanjutnya diuji tingkat 
kecernaan secara in-vitro menurut metode Tiley and Terry 
(1966). 

Sampel yang telah dicacah dimasukkan kedalam 
oven 65°C sampai kering atau sekitar 36 - 48 jam. Sampel 
yang telah kering kemudian ditimbang lalu digiling samapi 
halus. Sampel yang telah halus dimasukkan kedalam 
kantong plastik dan diberi kode sesuai dengan perlakuan 
dan kelompoknya. Analisa proksimat dan kecernaan in-
vitro bahan kering dan organik dilakukan setelah seluruh 
sampel selesai dikoleksi. 

3.5. Variabel Pengamatan 
Variabel yang diamati meliputi 
• Produksi dan kandungan nutrisi (BK, BO, PK) 
• Kecernaan in-vitro bahan kering dan bahan organik 

3.6. Analisis Data 
Untuk mengetahui hubungan antara umur 

pemotongan terhadap produktivitas rumput gajah, maka 
dianalisis menggunakan percobaan Rancangan Acak 
Kelompok (RAK), apabila perlakuan berpengaruh nyata 
terhadap variabel yang diamati maka dilanjutkan dengan 
Uji Beda Nyata Terkecil (BNT). 
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Yij = μ + τi + βj + εij 

Yij : pengamatan pada perlakuan ke-i dan kelompok 
ke-j 

μ : nilai tengah 
τi : pengaruh aditif dari perlakuan ke i 
βj : pengaruh aditif dari perlakuan ke j 
εij : pengaruh acak dari perlakuan ke i dan kelompok 

ke j 

3.7. Batasan Istilah 
Batasan istilah ini memuat batasan-batasan yang 

digunakan dalam penelitian dengan tujuan memperjelas 
ruang lingkup pembahasan dan memudahkan dalam 
menganalisis data yang diperoleh 
• Tinggi tanaman: diukur tinggi rumpun saat akan 

dilakukan pemotongan, tinggi rumpun tersebut 
merupakan bagian yang tertinggi dalam satu rumpun, 
diukur mulai dari permukaan tanah sampai ujung 
tertinggi saat tanaman diluruskan. 

• Jumlah anakan : jumlah tanaman di dalam rumpun 
yang dihitung setelah rumpun tersebut dipotong. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Profil Rumput Gajah 
Rumput gajah yang digunakan pada penelitian ini 

adalah rumput yang sudah berusia 3 tahun, sehingga sistem 
perakaran sudah cukup dalam. Rumput gajah ditanam pada 
lahan dengan kondisi permukaan yang miring. Penyiraman 
dilaksanakan setiap 3 hari sekali, agar rumput tidak 
meranggas. Pemotongan rumput gajah dilakukan dengan 
cara memotong rumput sampai habis atau rumput dipotong 
rata dengan tanah, hal ini bertujuan untuk membentuk 
anakan baru. Pemupukan dilaksanakan setelah rumput 
gajah dipanen hingga tinggi tanaman 5 cm, lalu dipupuk 
kembali pada tinggi tanaman 50 cm. Pemupukan 
menggunakan urea dengan dosis 200 kg pada lahan seluas 
4171 m2/tahun. Pada penelitian ini perawatan tanaman 
seperti pemupukan dan penyiraman tetap dilakukan oleh 
Agriranch. Umur pemotongan yang biasa dilakukan adalah 
pemotongan pada umur 60 hari pada saat musim penghujan 
dan 90 hari pada saat musim kemarau, namun situasi ini 
dapat berubah bergantung dengan kebutuhan. Berikut 
contoh gambar dari sampel rumput gajah yang digunakan 

 
Gambar 4. Rumput gajah pada waktu pemotongan 
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4.2. Pengaruh Umur Pemotongan Terhadap 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±0,462a 84,63±1,008 13,32±1,105b 
P2(60 hari) 10,47±0,634b 84,75±0,919 10,33±0,510a 
P3(70 hari) 14,63±0,612c 84,22±0,422 9,18±0,746a 

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 14,63 ± 0,612%, dengan 
kandungan BK yang meningkat seiring dengan 
peningkatan umur pemotongan. Hal ini sesuai dengan 
hipotesis 1.1 yang menyebutkan bahwa diduga semakin 
lama umur pemotongan rumput gajah maka akan 
meningkatkan kandungan BK, 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 
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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) 
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berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan umur pemotongan 
70 hari (P3). 

Analisis kandungan nutrisi BO menunjukkan 
bahwa umur pemotongan 50 hari (P1), umur pemotongan 
60 hari (P2) dan umur pemotongan 70 hari (P3) 
menghasilkan kandungan BO yang cenderung tetap yaitu 
84,63 ± 1,008%, 84,75 ± 0,919% dan 84,22 ± 0,422%. Hal 
ini sesuai dengan hipotesis 1.2 yang menyebutkan bahwa 
diduga semakin lama umur pemotongan rumput gajah 
maka BO akan berada pada kisaran 80 – 90%, 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 13,32 ± 1,105%, dengan 
kandungan PK yang menurun seiring dengan peningkatan 
umur pemotongan. Hal ini sesuai dengan hipotesis 1.3 
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yang menyebutkan bahwa diduga semakin lama umur 
pemotongan rumput gajah maka akan menurunkan 
kandungan PK, 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 
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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. 

4.3. 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±11,706a 330,56±81,944a 
P2 (60 hari) 57,78±9,686a 346,67±58,119a 
P3 (70 hari) 61,11±10,657a 305,56±53,287a 

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

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

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

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 346,67 ± 58,119 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 10,56 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 
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tidak terlalu besar dari inteval pemotongan 60 hari (P2) ke 
umur pemotongan 70 hari (P3) sebesar 3,33 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 sesuai 
dengan hipotesis 2 yang menyebutkan bahwa diduga 
semakin lama umur pemotongan rumput gajah maka akan 
meningkatkan produksi segar, 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 
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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 yang nyata 
(P>0,05) terhadap produksi segar. 

Analisis produksi BK menunjukkan bahwa umur 
pemotongan 70 hari (P3) menghasilkan produksi BK 
tertinggi senilai 44,77 ± 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 1,99 ton/ha dan 2,87 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 sesuai dengan hipotesis 2 yang 
menyebutkan bahwa diduga semakin lama umur 
pemotongan rumput gajah maka akan meningkatkan 
produksi BK, 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 
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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 37,71 ± 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 1,68 ton/ha dan 2,39 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 sesuai dengan hipotesis 2 yang 
menyebutkan bahwa diduga semakin lama umur 
pemotongan rumput gajah maka akan meningkatkan 
produksi BO, 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 
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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 4,13 ± 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 0,08 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) ke umur pemotongan 70 hari (P3) sebesar 0,21 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 sesuai dengan hipotesis 2 yang 
menyebutkan bahwa diduga semakin lama umur 
pemotongan rumput gajah maka akan meningkatkan 
produksi PK, 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 
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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. 

4.4. 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±3,816a 61,65±3,290a 61,27±2,645a 
BO (%) 64,55±3,925a 61,28±3,296a 61,83±2,838a 

Produksi 
yang dapat 

dicerna 

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

BK 
(ton/ha/thn) 18,51±1,093a 22,49±1,200a 27,43±1,184b 

BO 
(ton/ha/thn) 15,68±0,953a 18,93±1,018a 23,32±1,070b 

Keterangan: superskrip berbeda pada baris yang sama 
menunjukkan signifikansi (P<0,01) 
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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 sesuai dengan 
hipotesis 3.1 yang menyebutkan bahwa diduga semakin 
lama umur pemotongan rumput gajah maka akan 
menurunkan tingkat kecernaan BK, 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 produksi BK yang dapat dicerna tertinggi 
senilai 27,43 ± 1,184 ton/ha/tahun, dengan produksi BK 
yang dapat dicerna meningkat seiring dengan peningkatan 
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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 sesuai dengan 
hipotesis 3.2 yang menyebutkan bahwa diduga semakin 
lama umur pemotongan rumput gajah maka akan 
menurunkan tingakat kecernaan BO, karena seiring 
bertambahnya umur tanaman maka terjadi penebalan 
dinding sel, dimana dinding sel berkaitan erat dengan 
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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) 
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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 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). 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. 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. 

5.2. 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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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Analisis Proksimat 

1. Penetapan Kadar Bahan Kering 
a. Penetapan Kadar Bahan Kering Udara (BKU) 

- Rumput yang telah dipotong ditimbang (A gram), 
kemudian dimasukkan kedalam kantong plastik 
untuk menghindari adanya penguapan. 

- Rumput dipotong kecil-kecil dengan panjang sekitar 
2  cm lalu ditimbang (B gram), dimasukkan kembali 
kedalam kantong plastik. 

- Tempatkan rumput ke dalam loyang (C gram), 
kemudian dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 
60-70°C selama 48 jam. 

- Dikeluarkan dari oven kemudian ditimbang (D 
gram). 

BKU=
D×A
C×B

×100% 

b. Penetapan Kadar Bahan Kering Oven (BKO) 
- Cawan porselin dimasukkan kedalam oven 105°C 

selama 1 jam. 
- Cawan diambil dan dimasukkan kedalam eksikator 

(gunakan tang jepit) selama 1 jam. 
- Timbang cawan dengan teliti (A gram). 
- Masukkan sampel ±5 gram kedalam cawan dan 

ditimbang kembali (B gram), kemudian masukkan 
cawan kedalam oven 105°C selama 4 jam. 

- Cawan diambil dan dimasukkan kedalam eksikator 
selama 1 jam, kemudian timbang cawan dengan 
teliti (C gram), gunakan tang jepit untuk mengambil 
cawan. 
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BKO=
C-A
B-A

×100% 

2. Penetapan Kadar Bahan Anorganik (Abu) 
- Cawan berisi sampel setelah penghitungan Bahan 

Kering Oven dimasukkan kedalam tanur 600°C selama 
4 jam. 

- Cawan diambil dan dimasukkan kedalam eksikato 
selama 1 jam, kemudian timbang cawan dengan teliti (C 
gram). 

Kadar Abu=
C-A
B-A

×100% 

3. Penetapan Kadar Protein Kasar 
a. Destruksi 

- Timbang kertas minyak (A gram), tambahkan 
sampel sekitar 0,3 gram, timbang kembali (B gram), 
lalu masukkan sampel kedalam labu kjeldhal. 

- Tambahkan 1,4 gram katalisator dan batu didih, 
kemudian tambahkan 5 ml H2SO4 pekat dengan 
menggunakan dispenser. 

- Didestruksi di atas kompor listrik sampai warna 
menjadi hijau (± 30 menit), lalu angkat dan 
dinginkan. 

b. Destilasi 
- Tambahkan 60 ml aquadest (dibagi 4 kali), kocok 

dan masukkan larutan kedalam erlenmeyer 300 ml. 
- Siapkan beaker glass 300 ml diisi dengan H2SO4 

0,1N sebanyak 25 ml dengan menggunakan 
dispenser, ditambahkan 3 tetes indikator mix, 
sehingga warna menjadi ungu, kemudian letakkan 
beaker glass dibawah ujung alat destilasi (ujung alat 
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destilasi haus masuk kedalam cairan penumpang, 
agar tidak ada NH3 yang hilang). 

- Sebelum destilasi tambahkan 20 ml NaOH 40% 
kedalam erlenmeyer, kemudian jalankan proses 
destilasi, proses destilasi selesai setelah larutan di 
dalam erlenmeyer mulai mendidih tidak lancar lagi. 

c. Titrasi 
- Beaker glass yang berisi hasil destilasi kemudian 

didestilasi dengan NaOH 0,1N sampai warna 
berubah menjadi jernih, hitung jumlah NaOH yang 
digunakan untuk proses titrasi (C ml). 

- Buat blanko dengan dengan cara yang sama tetapi 
tidak menggunakan sampel , hitung jumlah NaOH 
yang digunakan untuk proses titrasi (D ml). 

Kadar PK=
(D-C)×N NaOH×0,014×6,25

B-A
×100% 
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Lampiran 2. Analisis Kecernaan In-vitro 

1. Persiapan sampel : 
• Giling sampel dengan menggunakan screen 1.0mm 
• Lakukan analisis kadar air dan abu ( mengikuti 

prosedur standar ) 
• Timbang sampel 0.5 gr dan masukan dalam tabung 

fermentor 100 ml 

2. Pembuatan larutan Mc Dougall ( Saliva buatan ) 
• Buat larutan sebanyak 6 Liter 
• Masukan 5 liter air destilasi ke dalam labu takar yang 

bervolume 6 liter dan masukan bahan – bahan dengan 
jumlah dan proforsi sebagai berikut : 

BAHAN JUMLAH (gr) 
Na HCO3 58.8 
Na2HPO4.7H2O 42.0 
KCl 3.42 
NaCl 2.82 
MgSO4.7H2O 0.72 
CaCl2 0.24 

CaCl2 di tambahkan paling akhir, setelah bahan lain 
melarut sempurna. 

• Cuci leher labu dengan air destilasi hingga permukaan 
air mencapai tanda tera, 

• Kocok campuran dengan gas CO2, perlahan – lahan 
dengan cara melewatkannya dengan tujuan 
menurunkan pH hingga mencapai pH 6.8.  

• Periksalah pH dan hangatkan larutan sebanyak yang 
di perlukan hingga 370C jika perlu kocok kembali 
dengan CO2 hingga pH 6.8 .(Catatan : turunkan pH 
sebelum larutan di hangatkan menjadi 37oC ) 
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3. Pembuatan larutan Pepsin 0.2% 
• Timbang 2 gr Pepsin 1 : 10000 
• Larutkan Pepsin dalam 850 ml air bebas ion 
• Tambahkan 17.8 ml HCl pekat 
• Campuran di masukan kedalam labu takar 
• Tambahkan air hingga permukaannya mencapai tanda 

tera. 

4. Pembuatan Asam Borat berindikator 
• Bahan untuk 100ml : 

 Asam Borat ( H3BO3 kristal )  4 gr 
 Brom Cresol Green ( BCG )  66 mg 
 Methyl Red ( MR )   33 mg 
 Aquadest  
 Alkohol 95% 

• Pembuatan larutan 
 Pembuatan larutan A 

 Timbang Asam Borat ( H3BO3 ) 4 gr  
 Larutkan dalam Aqudest + 70ml, kemudian 

di panaskan di atas penangas air, hingga 
larut sempurna 

 Larutan di dinginkan, lalu masukan ke 
dalam labu takar 100 ml. 

 Pembuatan larutan B 
 Timbang BCG : 66 mg dan MR : 33mg 
 Bahan – bahan tersebut di masukan ke 

dalam labu takar 100ml 
 Di tambah alcohol 95% sedikit demi sedikit 

hingga larutan melarut sempurna 
 Jika sudah melarut sempurna, tambahkan 

alcohol 95% hingga tanda tera. 
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 Pencampuran larutan A dan larutan B 
 Pipet 20 ml larutan B, masukan ke dalam 

larutan A yang sudah dingin dalam labu 
takar 

 Tambahkan aquadest hingga tanda tera. 

5. Pengambilan cairan rumen : 
• Siapkan termos yang telah di isi dengan air panas 

sehingga mencapai suhu 39oC 
• Ambil cairan rumen dari sapi pistula ( Jika tidak ada 

dapat mengambil dari rumah pemotongan hewan ) 
• Peras dan saring cairan dengan menggunakan kain 

kasa 
• Masukan ke dalam termos hangat, kemudian segera 

bawa ke Laboratorium. 

6. Fermentasi tahap I : 
• Tabung fermentor yang telah di isi dengan 0.5 gr 

sampel, di tambahkan 40ml larutan MC Dougall  
• Tabung di masukan ke dalam shaker bath dengan suhu 

39oC, kemudian diisi cairan rumen 10 ml,tabung di 
kocok dengan di aliri CO2 selama 30 detik, cek pH ( 
6,5 – 6,9 ) dan kemudian di tutup dengan karet 
berfentilasi, dan di fermentasi selama 4 jam, 

• Setelah 4 jam, buka tutup karet tabung fermentor, 
teteskan 2 -3 tetes HgCl2 untuk membunuh mikroba, 

• Masukan tabung fermentor ke dalam centrifuge, 
lakukan centrifuge dengan kecepatan 4.000rpm 
selama 10 menit. Substrat akan terpisah menjadi 
endapan di bagian bawah dan supernatant yang bening 
berada di bagian atas, 
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• Ambil supernatan untuk berbagai analisa berikut ( 
NH3 dan VFA ) 

• Supernatan dimasukkan ke botol film, apabila tidak 
dilakukan analisis segera, sampel dapat disimpan di 
freezer. 

7. Pengukuran KCBK dan KCBO 
• Tabung fermentor yang telah di isi dengan 0.5 gr 

sampel, di tambahkan 40ml larutan MC Dougall. 
• Tabung di masukan ke dalam shaker bath dengan suhu 

39oC, kemudian diisi cairan rumen 10 ml,tabung di 
kocok dengan di aliri CO2 selama 30 detik, cek pH ( 
6,5 – 6,9 ) dan kemudian di tutup dengan karet 
berfentilasi, dan di fermentasi selama 48 jam. 

• Setelah 48 jam, buka tutup karet tabung fermentor, 
teteskan 2 -3 tetes HgCl2 untuk membunuh mikroba. 

• Masukan tabung fermentor ke dalam centrifuge, 
lakukan centrifuge dengan kecepatan 4.000rpm 
selama 10 menit. Substrat akan terpisah menjadi 
endapan di bagian bawah dan supernatant yang bening 
berada di bagian atas. 

• Supernatan dibuang dan endapan hasil sentrifuge pada 
kecepatan 4.000 rpm selama 15 menit di tambahkan 
50ml larutan pepsin-HCl 0.2%. Campuran ini lalu di 
inkubasi kembali selama 48 jam tanpa tutup karet. 

• Sisa pencernaan di saring dengan kertas saring 
whatman no 41 ( yang sudah diketahui bobotnya ) 
dengan bantuan pompa vacum. Endapan yang ada di 
kertas saring di masukan ke dalam cawan porselen, 
setelah itu dimasukkan ke dalam oven 105⁰C selama 
24 jam. 
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• Setelah 24 jam, cawan porselen+kertas saring+residu 
dikeluarkan, dimasukkan kedalam eksikator dan 
ditimbang untuk mengetahui kadar bahan keringnya. 

• Selanjutnya bahan dalam cawan di pijarkan atau di 
abukan dalam tanur listrik selama 6 jam pada suhu 
450 – 600oC, kemudian ditimbang untuk mengetahui 
kadar bahan organiknya.  

• Sebagai blanko di pakai residu asal fermentasi tanpa 
bahan pakan. 

8. Cara Perhitungan  
Koefisien cerna bahan kering ( KCBK ) dan koefisien 
cerna bahan organic ( KCBO ) di hitung : 

%KCBK=
BK sample (gr) − (BK residu (gr) − BK blanko (gr))

BK sample
×100% 

%KCBO=
BO sample (gr) − (BO residu (gr) − BO blanko (gr))

BO sample
×100% 
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Lampiran 3. Kandungan BK, BO dan PK Rumput Gajah 

Nutrisi 
Umur 

Pemotongan 
(hari) 

Kelompok 
Rataan 

I II III IV 

BK 
(%) 

50 8,759 7,971 8,634 9,069 8,608 
60 9,546 10,543 10,867 10,904 10,465 
70 14,952 13,816 14,546 15,223 14,634 

BO 
(%) 

50 85,840 84,568 83,379 84,750 84,634 
60 85,513 83,424 84,906 85,158 84,750 
70 83,763 83,969 84,532 84,626 84,222 

PK 
(%) 

50 12,054 13,589 14,680 12,945 13,317 
60 11,001 9,764 10,225 10,327 10,329 
70 9,297 9,577 9,757 8,101 9,183 

Lampiran 4. Produksi Segar, BK, BO dan PK Rumput Gajah 

Produksi 
Umur 

Pemotongan 
(hari) 

Kelompok 
Rataan Total 

I II III IV 

Segar (kg) 
50 53 35 32 50 43 170 
60 41 59 59 49 52 208 
70 60 46 66 48 55 220 

BK (kg) 
50 4,642 2,790 2,763 4,534 3,682 14,729 
60 3,914 6,220 6,412 5,343 5,472 21,889 
70 8,971 6,356 9,600 7,307 8,059 32,234 

BO (kg) 
50 3,985 2,359 2,304 3,843 3,123 12,491 
60 3,347 5,189 5,444 4,550 4,632 18,530 
70 7,515 5,337 8,115 6,184 6,788 27,150 

PK (kg) 
50 0,560 0,379 0,406 0,587 0,483 1,931 
60 0,431 0,607 0,656 0,552 0,561 2,245 
70 0,834 0,609 0,937 0,592 0,743 2,971 

 



50 
 

Lampiran 5. Kecernaan BK dan BO Rumput Gajah 

Kecernaan 
Umur 

Pemotongan 
(hari) 

Kelompok 
Rataan 

I II III 

BK (%) 
50 60,89 64,44 68,51 64,61 
60 58,44 65,02 61,50 61,65 
70 64,28 59,31 60,22 61,27 

BO (%) 
50 60,87 64,09 68,68 64,55 
60 57,49 63,43 62,94 61,28 
70 64,92 59,34 61,25 61,83 
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Lampiran 6. Analisi Ragam Pengaruh Berbagai Umur 
Pemotongan Terhadap Kandungan BK  (%) 

Perlakuan 
Kelompok Total 

Perlakuan Rataan 
1 2 3 4 

50 hari 8,76 7,97 8,63 9,07 34,43 8,61 
60 hari 9,55 10,54 10,87 10,90 41,86 10,46 
70 hari 14,95 13,82 14,55 15,22 58,54 14,63 

Total 
Kelompok 33,26 32,33 34,05 35,2 134,83   

𝐹𝐾 =
𝑌2

𝑡𝑟
=

134,832

(3)(4)
= 1514,92 

𝐽𝐾𝑇 = �𝑌𝑖𝑗2

𝑖,𝑗

− 𝐹𝐾 = 8,762 + ⋯+ 15,222 − 1514,92 = 79,17 

𝐽𝐾𝐾 = �
𝑌.𝑗

2

𝑡
− 𝐹𝐾 =

33,262 + ⋯+ 35,202

3
𝑗

− 1514,92 = 1,48 

𝐽𝐾𝑃 = �
𝑌𝑖.2

𝑟
− 𝐹𝐾 =

34,432 + ⋯+ 58,542

4
− 1514,92 = 76,20

𝑖

 

𝐽𝐾𝐺 = 𝐽𝐾𝑇 − 𝐽𝐾𝐾 − 𝐽𝐾𝑃 = 79,17 − 1,48 − 76,20 = 1,49 

Tabel Analisis Ragam 
Sumber 

Keragaman 
(SK) 

Derajat 
Bebas 
(db) 

Jumlah 
Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 
Tengah 
(KT) 

Fhitung F0,05 F0,01 

Kelompok 3 1,48 0,49 1,98     
Perlakuan 2 76,20 38,10 152,98** 5,14 10,92 
Galat 6 1,49 0,25       
Total 11        
Keterangan: **) terdapat perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) 
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Uji BNT 

𝐵𝑁𝑇𝛼 = 𝑡(𝛼,𝑣) × �2(𝐾𝑇𝐺)
𝑟

 

= 3,71 × �2(1,49)
4

= 1,31 

Perlakuan Rataan Notasi 
50 hari 8,61 a 
60 hari 10,46 b 
70 hari 14,63 c 
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Lampiran 7.  Analisis Ragam Pengaruh Berbagai Umur 
Pemotongan Terhadap Kandungan BO  (%) 

Perlakuan 
Kelompok Total 

Perlakuan Rataan 
1 2 3 4 

50 hari 85,84 84,57 83,38 84,75 338,54 84,63 
60 hari 85,51 83,42 84,91 85,16 339,00 84,75 
70 hari 83,76 83,97 84,53 84,63 336,89 84,22 

Total 
Kelompok 255,12 251,96 252,82 254,53 1014,43   

𝐹𝐾 =
𝑌2

𝑡𝑟
=

1014,432

(3)(4)
= 85755,14 

𝐽𝐾𝑇 = �𝑌𝑖𝑗2

𝑖,𝑗

− 𝐹𝐾 = 85,842 + ⋯+ 84,632 − 85755,14 = 6,73 

𝐽𝐾𝐾 = �
𝑌.𝑗

2

𝑡
− 𝐹𝐾 =

255,122 + ⋯+ 254,532

3
𝑗

− 85755,14 = 2,16 

𝐽𝐾𝑃 = �
𝑌𝑖.2

𝑟
− 𝐹𝐾 =

338,542 + ⋯+ 336,892

4
− 85755,14 = 0,62

𝑖

 

𝐽𝐾𝐺 = 𝐽𝐾𝑇 − 𝐽𝐾𝐾 − 𝐽𝐾𝑃 = 6,73 − 2,16 − 0,62 = 3,96 

Tabel Analisis Ragam 
Sumber 

Keragaman 
(SK) 

Derajat 
Bebas 
(db) 

Jumlah 
Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 
Tengah 

(KT) 
Fhitung F0,05 F0,01 

Kelompok 3 2,16 0,72 1,09     
Perlakuan 2 0,62 0,31 0,47tn 5,14 10,92 
Galat 6 3,96 0,66       
Total 11        
Keterangan: tn) tidak terdapat perbedaan pengaruh yang nyata 

(P>0,05) 
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Lampiran 8. Analisis Ragam Pengaruh Berbagai Umur 
Pemotongan Terhadap Kandungan PK  (%) 

Perlakuan 
Kelompok Total 

Perlakuan Rataan 
1 2 3 4 

50 hari 12,05 13,59 14,68 12,95 53,27 13,32 

60 hari 11,00 9,76 10,23 10,33 41,32 10,33 
70 hari 9,30 9,58 9,76 8,10 36,73 9,18 

Total Kelompok 32,35 32,93 34,66 31,37 131,32   

𝐹𝐾 =
𝑌2

𝑡𝑟
=

131,322

(3)(4)
= 1437,02 

𝐽𝐾𝑇 = �𝑌𝑖𝑗2

𝑖,𝑗

− 𝐹𝐾 = 12,052 + ⋯+ 8,102 − 1437,02 = 42,55 

𝐽𝐾𝐾 = �
𝑌.𝑗

2

𝑡
− 𝐹𝐾 =

32,352 + ⋯+ 31,372

3
𝑗

− 1437,02 = 1,91 

𝐽𝐾𝑃 = �
𝑌𝑖.2

𝑟
− 𝐹𝐾 =

53,272 + ⋯+ 36,732

4
− 1437,02 = 36,44

𝑖

 

𝐽𝐾𝐺 = 𝐽𝐾𝑇 − 𝐽𝐾𝐾 − 𝐽𝐾𝑃 = 42,55 − 1,91 − 36,44 = 4,21 

Tabel Analisis Ragam 
Sumber 

Keragaman 
(SK) 

Derajat 
Bebas 
(db) 

Jumlah 
Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 
Tengah 

(KT) 
Fhitung F0,05 F0,01 

Kelompok 3 1,91 0,64 0,91     
Perlakuan 2 36,44 18,22 25,97** 5,14 10,92 
Galat 6 4,21 0,70       
Total 11        
Keterangan: **) terdapat perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) 
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Uji BNT 

𝐵𝑁𝑇𝛼 = 𝑡(𝛼,𝑣) × �2(𝐾𝑇𝐺)
𝑟

 

= 3,71 × �2(0,70)
4

= 2,20 

Perlakuan Rataan Notasi 
70 hari 9,18 a 
60 hari 10,33 a 
50 hari 13,32 b 
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Lampiran 9. Analisis Ragam Pengaruh Berbagai Umur 
Pemotongan Terhadap Produksi Segar (ton/ha) 

Perlakuan 
Kelompok Total 

Perlakuan Rataan 
1 2 3 4 

50 hari 59 39 36 56 189 47,22 

60 hari 46 66 66 54 231 57,78 
70 hari 67 51 73 53 244 61,11 

Total Kelompok 171 156 174 163 664   

𝐹𝐾 =
𝑌2

𝑡𝑟
=

6642

(3)(4)
= 36790,53 

𝐽𝐾𝑇 = �𝑌𝑖𝑗2

𝑖,𝑗

− 𝐹𝐾 = 592 + ⋯+ 532 − 36790,53 = 1453,91 

𝐽𝐾𝐾 = �
𝑌.𝑗

2

𝑡
− 𝐹𝐾 =

1712 + ⋯+ 1632

3
𝑗

− 36790,53 = 71,19 

𝐽𝐾𝑃 = �
𝑌𝑖.2

𝑟
− 𝐹𝐾 =

1892 + ⋯+ 2442

4
− 36790,53 = 420,58

𝑖

 

𝐽𝐾𝐺 = 𝐽𝐾𝑇 − 𝐽𝐾𝐾 − 𝐽𝐾𝑃 = 1453,91 − 71,19 − 420,58 = 962,14 

Tabel Analisis Ragam 
Sumber 

Keragaman 
(SK) 

Derajat 
Bebas 
(db) 

Jumlah 
Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 
Tengah 
(KT) 

Fhitung F0,05 F0,01 

Kelompok 3 71,19 23,73 0,15     
Perlakuan 2 420,58 210,29 1,31tn 5,14 10,92 
Galat 6 962,14 160,36       
Total 11        
Keterangan: tn) tidak terdapat perbedaan pengaruh yang nyata 

(P>0,05) 
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Lampiran 10. Analisis Ragam Pengaruh Berbagai Umur 
Pemotongan Terhadap Produksi Segar 
(ton/ha/tahun) 

Perlakuan 
Kelompok Total 

Perlakuan Rataan 
1 2 3 4 

50 hari 412 272 249 389 1322 330,56 

60 hari 273 393 393 327 1387 346,67 
70 hari 333 256 367 267 1222 305,56 

Total Kelompok 1019 921 1009 982 3931   

𝐹𝐾 =
𝑌2

𝑡𝑟
=

39312

(3)(4)
= 1287802,88 

𝐽𝐾𝑇 = �𝑌𝑖𝑗2

𝑖,𝑗

− 𝐹𝐾 = 4122 + ⋯+ 2672 − 1287802,88 = 42229,22 

𝐽𝐾𝐾 = �
𝑌.𝑗

2

𝑡 − 𝐹𝐾 =
10192 + ⋯+ 9822

3
𝑗

− 1287802,88 = 1929,63 

𝐽𝐾𝑃 = �
𝑌𝑖.2

𝑟 − 𝐹𝐾 =
13222 + ⋯+ 122222

4 − 1287802,88 = 3432,92
𝑖

 

𝐽𝐾𝐺 = 𝐽𝐾𝑇 − 𝐽𝐾𝐾 − 𝐽𝐾𝑃 = 42229,22 − 1929,63 − 3432,92 = 36866,67 

Tabel Analisis Ragam 
Sumber 

Keragaman 
(SK) 

Derajat 
Bebas 
(db) 

Jumlah 
Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 
Tengah 

(KT) 
Fhitung F0,05 F0,01 

Kelompok 3 1929,63 643,21 0,10     
Perlakuan 2 3432,92 1716,46 0,28tn 5,14 10,92 
Galat 6 36866,67 6144,44       
Total 11        
Keterangan: tn) tidak terdapat perbedaan pengaruh yang nyata 

(P>0,05) 
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Lampiran 11. Analisis Ragam Pengaruh Berbagai Umur 
Pemotongan Terhadap Produksi BK (ton/ha) 

Perlakuan 
Kelompok Total 

Perlakuan Rataan 
1 2 3 4 

50 hari 5,16 3,10 3,07 5,04 16,37 4,09 
60 hari 4,35 6,91 7,12 5,94 24,32 6,08 
70 hari 9,97 7,06 10,67 8,12 35,82 8,95 

Total 
Kelompok 19,47 17,07 20,86 19,09 76,50   

𝐹𝐾 =
𝑌2

𝑡𝑟
=

76,502

(3)(4)
= 487,72 

𝐽𝐾𝑇 = �𝑌𝑖𝑗2

𝑖,𝑗

− 𝐹𝐾 = 5,162 + ⋯+ 8,122 − 487,72 = 64,91 

𝐽𝐾𝐾 = �
𝑌.𝑗

2

𝑡
− 𝐹𝐾 =

19,472 + ⋯+ 19,092

3
𝑗

− 487,72 = 2,45 

𝐽𝐾𝑃 = �
𝑌𝑖.2

𝑟
− 𝐹𝐾 =

16,372 + ⋯+ 35,822

4
− 487,72 = 47,81

𝑖

 

𝐽𝐾𝐺 = 𝐽𝐾𝑇 − 𝐽𝐾𝐾 − 𝐽𝐾𝑃 = 64,91 − 2,45 − 47,81 = 14,65 

Tabel Analisis Ragam 

Keterangan: *) terdapat perbedaan pengaruh yang nyata 
(P<0,05) 

  

Sumber 
Keragaman 

(SK) 

Derajat 
Bebas 
(db) 

Jumlah 
Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 
Tengah 
(KT) 

Fhitung F0,05 F0,01 

Kelompok 3 2,45 0,82 0,33     
Perlakuan 2 47,81 23,91 9,79* 5,14 10,92 
Galat 6 14,65 2,44       
Total 11        
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Uji BNT 

𝐵𝑁𝑇𝛼 = 𝑡(𝛼,𝑣) × �2(𝐾𝑇𝐺)
𝑟

 

= 2,45 × �2(2,44)
4

= 2,70 

Perlakuan Rataan Notasi 

50 hari 4,09 a 
60 hari 6,08 b 
70 hari 8,95 c 
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Lampiran 12. Analisis Ragam Pengaruh Berbagai Umur 
Pemotongan Terhadap Produksi BK 
(ton/ha/tahun) 

Perlakuan 
Kelompok Total 

Perlakuan Rataan 
1 2 3 4 

50 hari 36,11 21,70 21,49 35,27 114,56 28,64 
60 hari 26,09 41,47 42,74 35,62 145,92 36,48 
70 hari 49,84 35,31 53,34 40,59 179,08 44,77 

Total 
Kelompok 112,04 98,48 117,57 111,48 439,56   

𝐹𝐾 =
𝑌2

𝑡𝑟
=

439,562

(3)(4)
= 16101,37 

𝐽𝐾𝑇 = �𝑌𝑖𝑗2

𝑖,𝑗

− 𝐹𝐾 = 36,112 + ⋯+ 40,592 − 16101,37 = 1098,24 

𝐽𝐾𝐾 = �
𝑌.𝑗

2

𝑡 − 𝐹𝐾 =
112,042 + ⋯+ 111,482

3
𝑗

− 16101,37 = 65,46 

𝐽𝐾𝑃 = �
𝑌𝑖.2

𝑟 − 𝐹𝐾 =
114,562 + ⋯+ 179,082

4 − 16101,37 = 520,47
𝑖

 

𝐽𝐾𝐺 = 𝐽𝐾𝑇 − 𝐽𝐾𝐾 − 𝐽𝐾𝑃 = 1098,24 − 65,46 − 520,47 = 512,32 

Tabel Analisis Ragam 
Sumber 

Keragaman 
(SK) 

Derajat 
Bebas 
(db) 

Jumlah 
Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 
Tengah 

(KT) 
Fhitung F0,05 F0,01 

Kelompok 3 65,46 21,82 0,26     
Perlakuan 2 520,47 260,23 3,05tn 5,14 10,92 
Galat 6 512,32 85,39       
Total 11        
Keterangan: tn) tidak terdapat perbedaan pengaruh yang nyata 

(P>0,05) 
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Lampiran 13. Analisis Ragam Pengaruh Berbagai Umur 
Pemotongan Terhadap Produksi BO (ton/ha) 

Perlakuan 
Kelompok Total 

Perlakuan Rataan 
1 2 3 4 

50 hari 4,43 2,62 2,56 4,27 13,88 3,47 
60 hari 3,72 5,77 6,05 5,06 20,59 5,15 
70 hari 8,35 5,93 9,02 6,87 30,17 7,54 

Total 
Kelompok 16,50 14,32 17,63 16,20 64,63   

𝐹𝐾 =
𝑌2

𝑡𝑟
=

64,632

(3)(4)
= 348,13 

𝐽𝐾𝑇 = �𝑌𝑖𝑗2

𝑖,𝑗

− 𝐹𝐾 = 4,432 + ⋯+ 6,872 − 348,13 = 45,74 

𝐽𝐾𝐾 = �
𝑌.𝑗

2

𝑡
− 𝐹𝐾 =

16,502 + ⋯+ 16,202

3
𝑗

− 348,13 = 1,89 

𝐽𝐾𝑃 = �
𝑌𝑖.2

𝑟
− 𝐹𝐾 =

13,882 + ⋯+ 30,172

4
− 348,13 = 33,51

𝑖

 

𝐽𝐾𝐺 = 𝐽𝐾𝑇 − 𝐽𝐾𝐾 − 𝐽𝐾𝑃 = 45,74 − 1,89 − 33,51 = 10,34 

Tabel Analisis Ragam 
Sumber 

Keragaman 
(SK) 

Derajat 
Bebas 
(db) 

Jumlah 
Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 
Tengah 
(KT) 

Fhitung F0,05 F0,01 

Kelompok 3 1,89 0,63 0,36     
Perlakuan 2 33,51 16,75 9,72* 5,14 10,92 
Galat 6 10,34 1,72       
Total 11        
Keterangan: *) terdapat perbedaan pengaruh yang nyata 

(P<0,05) 
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Uji BNT 

𝐵𝑁𝑇𝛼 = 𝑡(𝛼,𝑣) × �2(𝐾𝑇𝐺)
𝑟

 

= 2,45 × �2(1,72)
4

= 2,27 

Perlakuan Rataan Notasi 
50 hari 3,470 a 
60 hari 5,147 b 
70 hari 7,542 c 
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Lampiran 14. Analisis Ragam Pengaruh Berbagai Umur 
Pemotongan Terhadap Produksi BO 
(ton/ha/tahun) 

Perlakuan 
Kelompok Total 

Perlakuan Rataan 
1 2 3 4 

50 hari 30,99 18,35 17,92 29,89 97,15 24,287 
60 hari 22,31 34,60 36,29 30,33 123,53 30,883 
70 hari 41,75 29,65 45,09 34,35 150,83 37,709 

Total 
Kelompok 95,05 82,59 99,29 94,57 371,52   

𝐹𝐾 =
𝑌2

𝑡𝑟
=

371,522

(3)(4)
= 11502,03 

𝐽𝐾𝑇 = �𝑌𝑖𝑗2

𝑖,𝑗

− 𝐹𝐾 = 30,992 + ⋯+ 34,352 − 11502,03 = 776,23 

𝐽𝐾𝐾 = �
𝑌.𝑗

2

𝑡
− 𝐹𝐾 =

95,052 + ⋯+ 94,572

3
𝑗

− 11502,03 = 51,52 

𝐽𝐾𝑃 = �
𝑌𝑖.2

𝑟 − 𝐹𝐾 =
97,152 + ⋯+ 150,832

4 − 11502,03 = 360,30
𝑖

 

𝐽𝐾𝐺 = 𝐽𝐾𝑇 − 𝐽𝐾𝐾 − 𝐽𝐾𝑃 = 776,23 − 51,52 − 360,30 = 364,41 

Tabel Analisis Ragam 
Sumber 

Keragaman 
(SK) 

Derajat 
Bebas 
(db) 

Jumlah 
Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 
Tengah 
(KT) 

Fhitung F0,05 F0,01 

Kelompok 3 51,52 17,17 0,28     
Perlakuan 2 360,30 180,15 2,97tn 5,14 10,92 
Galat 6 364,41 60,74       
Total 11        
Keterangan: tn) tidak terdapat perbedaan pengaruh yang nyata 

(P>0,05) 



64 
 

Lampiran 15. Analisis Ragam Pengaruh Berbagai Umur 
Pemotongan Terhadap Produksi PK (ton/ha) 

Perlakuan 
Kelompok Total 

Perlakuan Rataan 
1 2 3 4 

50 hari 0,62 0,42 0,45 0,65 2,15 0,54 

60 hari 0,48 0,67 0,73 0,61 2,49 0,62 
70 hari 0,93 0,68 1,04 0,66 3,30 0,83 

Total Kelompok 2,03 1,77 2,22 1,92 7,94   

𝐹𝐾 =
𝑌2

𝑡𝑟
=

7,942

(3)(4)
= 5,26 

𝐽𝐾𝑇 = �𝑌𝑖𝑗2

𝑖,𝑗

− 𝐹𝐾 = 0,622 + ⋯+ 0,662 − 5,26 = 0,36 

𝐽𝐾𝐾 = �
𝑌.𝑗

2

𝑡
− 𝐹𝐾 =

2,032 + ⋯+ 1,922

3
𝑗

− 5,26 = 0,04 

𝐽𝐾𝑃 = �
𝑌𝑖.2

𝑟
− 𝐹𝐾 =

2,152 + ⋯+ 3,302

4
− 5,26 = 0,18

𝑖

 

𝐽𝐾𝐺 = 𝐽𝐾𝑇 − 𝐽𝐾𝐾 − 𝐽𝐾𝑃 = 0,36 − 0,04 − 0,18 = 0,15 

Tabel Analisis Ragam 
Sumber 

Keragaman 
(SK) 

Derajat 
Bebas 
(db) 

Jumlah 
Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 
Tengah 
(KT) 

Fhitung F0,05 F0,01 

Kelompok 3 0,04 0,01 0,48     
Perlakuan 2 0,18 0,09 3,57tn 5,14 10,92 
Galat 6 0,15 0,02       
Total 11        
Keterangan: tn) tidak terdapat perbedaan pengaruh yang nyata 

(P>0,05) 
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Lampiran 16. Analisis Ragam Pengaruh Berbagai Umur 
Pemotongan Terhadap Produksi PK 
(ton/ha/tahun) 

Perlakuan 
Kelompok Total 

Perlakuan Rataan 
1 2 3 4 

50 hari 4,35 2,95 3,15 4,57 15,02 3,76 

60 hari 2,87 4,05 4,37 3,68 14,97 3,74 
70 hari 4,63 3,38 5,20 3,29 16,51 4,13 

Total 
Kelompok 11,86 10,38 12,73 11,53 46,50   

𝐹𝐾 =
𝑌2

𝑡𝑟
=

46,502

(3)(4)
= 180,17 

𝐽𝐾𝑇 = �𝑌𝑖𝑗2

𝑖,𝑗

− 𝐹𝐾 = 4,352 + ⋯+ 3,292 − 180,17 = 6,33 

𝐽𝐾𝐾 = �
𝑌.𝑗

2

𝑡
− 𝐹𝐾 =

11,862 + ⋯+ 11,532

3
𝑗

− 180,17 = 0,94 

𝐽𝐾𝑃 = �
𝑌𝑖.2

𝑟
− 𝐹𝐾 =

15,022 + ⋯+ 16,512

4
− 180,17 = 0,38

𝑖

 

𝐽𝐾𝐺 = 𝐽𝐾𝑇 − 𝐽𝐾𝐾 − 𝐽𝐾𝑃 = 6,33 − 0,94 − 0,38 = 5,01 

Tabel Analisis Ragam 
Sumber 

Keragaman 
(SK) 

Derajat 
Bebas 
(db) 

Jumlah 
Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 
Tengah 
(KT) 

Fhitung F0,05 F0,01 

Kelompok 3 0,94 0,31 0,38     
Perlakuan 2 0,38 0,19 0,23tn 5,14 10,92 
Galat 6 5,01 0,83       
Total 11        
Keterangan: tn) tidak terdapat perbedaan pengaruh yang nyata 

(P>0,05) 
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Lampiran 17. Analisis Ragam Pengaruh Berbagai Umur 
Pemotongan Terhadap Kecernaan BK (%) 

Perlakuan 
Kelompok Total 

Perlakuan 
Rataa

n 1 2 3 

50 hari 60,89 64,44 68,51 193,84 64,61 
60 hari 58,44 65,02 61,50 184,96 61,65 
70 hari 64,28 59,31 60,22 183,82 61,27 

Total Kelompok 183,61 188,77 190,24 562,62   

𝐹𝐾 =
𝑌2

𝑡𝑟
=

562,622

(3)(3)
= 35171,46 

𝐽𝐾𝑇 = �𝑌𝑖𝑗2

𝑖,𝑗

− 𝐹𝐾 = 60,892 + ⋯+ 60,222 − 35171,46 = 84,85 

𝐽𝐾𝐾 = �
𝑌.𝑗

2

𝑡
− 𝐹𝐾 =

183,612 + ⋯+ 190,242

3
𝑗

− 35171,46 = 8,09 

𝐽𝐾𝑃 = �
𝑌𝑖.2

𝑟 − 𝐹𝐾 =
193,842 + ⋯+ 183,822

3 − 35171,46 = 20,09
𝑖

 

𝐽𝐾𝐺 = 𝐽𝐾𝑇 − 𝐽𝐾𝐾 − 𝐽𝐾𝑃 = 84,85 − 8,09 − 20,09 = 56,68 

Tabel Analisis Ragam 
Sumber 

Keragaman 
(SK) 

Derajat 
Bebas 
(db) 

Jumlah 
Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 
Tengah 
(KT) 

Fhitung F0,05 F0,01 

Kelompok 2 8,09 4,04 0,29     
Perlakuan 2 20,09 10,04 0,71tn 6,94 18 
Galat 4 56,68 14,17       
Total 8        
Keterangan: tn) tidak terdapat perbedaan pengaruh yang nyata 

(P>0,05) 
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Lampiran 18. Analisis Ragam Pengaruh Berbagai Umur 
Pemotongan Terhadap Kecernaan BO (%) 

Perlakuan 
Kelompok Total 

Perlakuan Rataan 
I II III 

50 hari 60,87 64,09 68,68 193,64 64,55 
60 hari 57,49 63,43 62,94 183,85 61,28 
70 hari 64,92 59,34 61,25 185,50 61,83 

Total 
Kelompok 183,28 186,85 192,86 562,99   

𝐹𝐾 =
𝑌2

𝑡𝑟
=

562,992

(3)(3)
= 35217,83 

𝐽𝐾𝑇 = �𝑌𝑖𝑗2

𝑖,𝑗

− 𝐹𝐾 = 60,872 + ⋯+ 61,252 − 35217,83 = 86,94 

𝐽𝐾𝐾 = �
𝑌.𝑗

2

𝑡 − 𝐹𝐾 =
183,282 + ⋯+ 192,862

3
𝑗

− 35217,83 = 15,65 

𝐽𝐾𝑃 = �
𝑌𝑖.2

𝑟
− 𝐹𝐾 =

193,642 + ⋯+ 185,52

3
− 35217,83 = 18,29

𝑖

 

𝐽𝐾𝐺 = 𝐽𝐾𝑇 − 𝐽𝐾𝐾 − 𝐽𝐾𝑃 = 86,94 − 15,65 − 18,29 = 53,00 

Tabel Analisis Ragam 
Sumber 

Keragaman 
(SK) 

Derajat 
Bebas 
(db) 

Jumlah 
Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 
Tengah 
(KT) 

Fhitung F0,05 F0,01 

Kelompok 2 15,65 7,83 0,59     
Perlakuan 2 18,29 9,14 0,69tn 6,94 18 
Galat 4 53,00 13,25       
Total 8        
Keterangan: tn) tidak terdapat perbedaan pengaruh yang nyata 

(P>0,05) 
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Lampiran 19. Analisis Ragam Pengaruh Berbagai Umur 
Pemotongan Terhadap Produksi BK yang Dapat 
Dicerna (ton/ha) 

Perlakuan 
Kelompok Total 

Perlakuan Rataan 
1 2 3 

50 hari 2,49 2,64 2,80 7,93 2,64 
60 hari 3,55 3,95 3,74 11,25 3,75 
70 hari 5,76 5,31 5,39 16,46 5,49 

Total Kelompok 11,80 11,90 11,94 35,64   

𝐹𝐾 =
𝑌2

𝑡𝑟
=

35,642

(3)(3)
= 141,10 

𝐽𝐾𝑇 = �𝑌𝑖𝑗2

𝑖,𝑗

− 𝐹𝐾 = 2,492 + ⋯+ 5,392 − 141,10 = 12,56 

𝐽𝐾𝐾 = �
𝑌.𝑗

2

𝑡
− 𝐹𝐾 =

11,802 + ⋯+ 11,942

3
𝑗

− 141,10 = 0,00 

𝐽𝐾𝑃 = �
𝑌𝑖.2

𝑟
− 𝐹𝐾 =

7,932 + ⋯+ 16,462

3
− 141,10 = 12,32

𝑖

 

𝐽𝐾𝐺 = 𝐽𝐾𝑇 − 𝐽𝐾𝐾 − 𝐽𝐾𝑃 = 12,56 − 0,00 − 12,32 = 0,24 

Tabel Analisis Ragam 
Sumber 

Keragaman 
(SK) 

Derajat 
Bebas 
(db) 

Jumlah 
Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 
Tengah 
(KT) 

Fhitung F0,05 F0,01 

Kelompok 2 0,00 0,00 0,03     
Perlakuan 2 12,32 6,16 103,68** 6,94 18 
Galat 4 0,24 0,06       
Total 8        
Keterangan: **) terdapat perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) 
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Uji BNT 

𝐵𝑁𝑇𝛼 = 𝑡(𝛼,𝑣) × �2(𝐾𝑇𝐺)
𝑟

 

= 4,60 × �2(0,06)
4

= 0,79 

Perlakuan Rataan Notasi 
50 hari 2,64 a 
60 hari 3,75 b 
70 hari 5,49 c 
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Lampiran 20. Analisis Ragam Pengaruh Berbagai Umur 
Pemotongan Terhadap Produksi BK yang Dapat 
Dicerna (ton/ha/tahun) 

Perlakuan 
Kelompok Total 

Perlakuan Rataan 
1 2 3 

50 hari 17,44 18,46 19,62 55,52 18,51 
60 hari 21,32 23,72 22,44 67,48 22,49 
70 hari 28,78 26,55 26,96 82,29 27,43 

Total Kelompok 67,54 68,73 69,02 205,29   

𝐹𝐾 =
𝑌2

𝑡𝑟
=

205,292

(3)(3)
= 4682,54 

𝐽𝐾𝑇 = �𝑌𝑖𝑗2

𝑖,𝑗

− 𝐹𝐾 = 17,442 + ⋯+ 26,962 − 4682,54 = 128,03 

𝐽𝐾𝐾 = �
𝑌.𝑗

2

𝑡
− 𝐹𝐾 =

67,542 + ⋯+ 69,022

3
𝑗

− 4682,54 = 0,41 

𝐽𝐾𝑃 = �
𝑌𝑖.2

𝑟
− 𝐹𝐾 =

55,522 + ⋯+ 82,292

3
− 4682,54 = 119,96

𝑖

 

𝐽𝐾𝐺 = 𝐽𝐾𝑇 − 𝐽𝐾𝐾 − 𝐽𝐾𝑃 = 128,03 − 0,41 − 119,96 = 7,66 

Tabel Analisis Ragam 
Sumber 

Keragaman 
(SK) 

Derajat 
Bebas 
(db) 

Jumlah 
Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 
Tengah 
(KT) 

Fhitung F0,05 F0,01 

Kelompok 2 0,41 0,21 0,11     
Perlakuan 2 119,96 59,98 31,31** 6,94 18 
Galat 4 7,66 1,92       
Total 8        

Keterangan: **) terdapat perbedaan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0,01) 

  



71 
 

Uji BNT 

𝐵𝑁𝑇𝛼 = 𝑡(𝛼,𝑣) × �2(𝐾𝑇𝐺)
𝑟

 

= 4,60 × �2(1,92)
4

= 4,51 

Perlakuan Rataan Notasi 
50 hari 18,51 a 
60 hari 22,49 a 
70 hari 27,43 b 
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Lampiran 21. Analisis Ragam Pengaruh Berbagai Umur 
Pemotongan Terhadap Produksi BO yang Dapat 
Dicerna (ton/ha) 

Perlakuan 
Kelompok Total 

Perlakuan Rataan 
1 2 3 

50 hari 2,11 2,22 2,38 6,72 2,24 
60 hari 2,96 3,26 3,24 9,46 3,15 
70 hari 4,90 4,47 4,62 13,99 4,66 

Total Kelompok 9,97 9,96 10,24 30,17   

𝐹𝐾 =
𝑌2

𝑡𝑟
=

30,172

(3)(3)
= 101,15 

𝐽𝐾𝑇 = �𝑌𝑖𝑗2

𝑖,𝑗

− 𝐹𝐾 = 2,112 + ⋯+ 4,622 − 101,15 = 9,18 

𝐽𝐾𝐾 = �
𝑌.𝑗

2

𝑡
− 𝐹𝐾 =

9,972 + ⋯+ 4,622

3
𝑗

− 101,15 = 0,02 

𝐽𝐾𝑃 = �
𝑌𝑖.2

𝑟
− 𝐹𝐾 =

6,722 + ⋯+ 13,992

3
− 101,15 = 8,99

𝑖

 

𝐽𝐾𝐺 = 𝐽𝐾𝑇 − 𝐽𝐾𝐾 − 𝐽𝐾𝑃 = 9,18 − 0,02 − 8,99 = 0,17 

Tabel Analisis Ragam 
Sumber 

Keragaman 
(SK) 

Derajat 
Bebas 
(db) 

Jumlah 
Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 
Tengah 
(KT) 

Fhitung F0,05 F0,01 

Kelompok 2 0,02 0,01 0,20     
Perlakuan 2 8,99 4,49 106,19** 6,94 18 
Galat 4 0,17 0,04       
Total 8        

Keterangan: **) terdapat perbedaan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0,01) 
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Uji BNT 

𝐵𝑁𝑇𝛼 = 𝑡(𝛼,𝑣) × �2(𝐾𝑇𝐺)
𝑟

 

= 4,60 × �2(0,04)
4

= 0,67 

Perlakuan Rataan Notasi 
50 hari 2,24 a 
60 hari 3,15 b 
70 hari 4,66 c 
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Lampiran 22. Analisis Ragam Pengaruh Berbagai Umur 
Pemotongan Terhadap Produksi BO yang Dapat 
Dicerna (ton/ha/tahun) 

Perlakuan 
Kelompok Total 

Perlakuan Rataan 
1 2 3 

50 hari 14,78 15,57 16,68 47,03 15,68 
60 hari 17,75 19,59 19,44 56,78 18,93 
70 hari 24,48 22,37 23,10 69,95 23,32 

Total Kelompok 57,02 57,53 59,21 173,76   

𝐹𝐾 =
𝑌2

𝑡𝑟
=

173,762

(3)(3)
= 3354,70 

𝐽𝐾𝑇 = �𝑌𝑖𝑗2

𝑖,𝑗

− 𝐹𝐾 = 14,782 + ⋯+ 23,102 − 3354,70 = 94,40 

𝐽𝐾𝐾 = �
𝑌.𝑗

2

𝑡
− 𝐹𝐾 =

57,022 + ⋯+ 59,212

3
𝑗

− 3354,70 = 0,88 

𝐽𝐾𝑃 = �
𝑌𝑖.2

𝑟
− 𝐹𝐾 =

47,032 + ⋯+ 69,952

3
− 3354,70 = 88,22

𝑖

 

𝐽𝐾𝐺 = 𝐽𝐾𝑇 − 𝐽𝐾𝐾 − 𝐽𝐾𝑃 = 94,40 − 0,88 − 88,22 = 5,30 

Tabel Analisis Ragam 
Sumber 

Keragaman 
(SK) 

Derajat 
Bebas 
(db) 

Jumlah 
Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 
Tengah 
(KT) 

Fhitung F0,05 F0,01 

Kelompok 2 0,88 0,44 0,33     
Perlakuan 2 88,22 44,11 33,28** 6,94 18 
Galat 4 5,30 1,33       
Total 8        

Keterangan: **) terdapat perbedaan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0,01) 
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Uji BNT 

𝐵𝑁𝑇𝛼 = 𝑡(𝛼,𝑣) × �2(𝐾𝑇𝐺)
𝑟

 

= 4,60 × �2(1,33)
4

= 3,75 

Perlakuan Rataan Notasi 
50 hari 15,68 a 
60 hari 18,93 a 
70 hari 23,32 b 
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Lampiran 23. Dokumentasi penelitian 
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