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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Rumput gajah odot (Pannisetum purpureum cv. Mott.) merupakan pakan 

hijauan unggul yang digunakan sebagai pakan ternak. Produksi rumput gajah 

(Pannisetum purpureum cv. Mott) dapat mencapai 60 ton/ha/tahun 

(Purwawangsa, 2014). Reksohadiprodjo 1994 dalam Khalidin et al (2013) 

menambahkan bahwa pada daerah dengan ketinggian 0-3000 m di atas permukaan 

laut (dpl) dengan curah hujan 1000 mm pertahun
 
rumput gajah odot (Pannisetum 

purpureum cv. Mott) dapat tumbuh.  

Sujono (2010) menunjukkan bahwa perbandingaan bahan kering hijauan 

dan pakan penguat atau konsentrat adalah 60:40. Rukmana (2005) menyatakan 

bahwa pakan hijauan merupakan pakan pokok untuk ternak ruminansia. Para 

petani mencari pakan yang potensial yang berupa hijauan yang dibudidayakan 

maupun hijauan yang tumbuh secara alami. Pakan sangat berpengaruh dalam 

produksi ternak, oleh karena itu kebutuhan pakan ternak harus tercukupi untuk 

tumbuh dan hidupnya. Hijauan makanan ternak dapat dikelompokkan menjadi 

hijauan segar, hijauan limbah pertanian, hijauan awetan, dan limbah pengolahan 

pertanian. Pakan ternak harus mengandung beberapa zat gizi, antara lain energi, 

protein, mineral, vitamin dan air.  

Faktor penting yang menentukan keberhasilan usaha ternak ruminansia 

salah satunya yaitu pakan hijauan yang baik secara kualitas dan kuantitasnya. 

Sebesar kurang lebih 90% pakan ternak merupakan hijauan 10-15% perhari dari 
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berat badan ternak, dan sisanya merupakan pakan penguat atau konsentrat 

(Seseray, 2013). Ternak ruminansia diberikan pakan hijauan yang berupa rumput 

unggul, rumput lapang dan sebagian memanfaatkan limbah pertanian. Pada 

rumput unggul yang kualitasnya medium mengandung protein tercerna kurang 

lebih 0-15%, pada rumput lapangan dan gulma dengan kualitas rendah sampai 

dengan medium kandungan protein tercena kurang lebih 4-10%, dan pada limbah 

pertanian dengan kualitas yang rendah kandungan protein tercena kurang lebih 0-

4% (Sujono, 2010).  

Lahan yang subur dan produktif biasanya digunakan untuk tanaman yang 

memiliki nilai ekonomis tinggi, hal ini menjadi kendala dalam penyediaan pakan 

ternak. Solusi untuk menghadapi penyediaan lahan pakan hijauan ternak yang 

kurang dengan pemanfaatan lahan-lahan yang kurang produktif dengan 

penambahan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dengan cara 

pemupukan (Seseray, 2013). 

Berdasarkan susunan kimiawinya pupuk digolongkan menjadi dua pupuk 

organik (pupuk yang terbuat dari tanaman dan hasil akhir hewan yang berupa 

feses, urin dan sisa pakan), dan pupuk anorganik atau pupuk kimia (Lingga dan 

Marsono 2013:8). Khalidin et al (2013) menambahkan pupuk anorganik atau 

pupuk kimia menyebabkan pencemaran lingkungan. Cook 1962 dalam Mathius 

(1994) menyatakan penggunaan secara terus menerus pupuk anorganik atau 

pupuk kimia berpengaruh buruk bagi tanaman maupun tanah, pengaruhnya adalah 

komponen hara dari pupuk anorganik atau pupuk kimia tidak dapat diikat 

partikelnya dengan bahan organik atau tanah dan akan tercuci dengan adanya 

aliran air. 
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Pupuk organik dapat mempertahankan sifat fisik tanah, sifat fisik tanah 

dapat menentukan hara dalam tanah. Lugiyo (2004) menyatakan bahwa pupuk 

organik mempunyai fungsi dalam sifat fisik, kimia dan biologi tanah, sehingga 

tanah dapat menyediakan hara dalam jumlah berimbang. Terdapat banyak jenis 

pupuk organik diantaranya pupuk hijau, pupuk kompos, pupuk bokasi dan pupuk 

kandang. Pupuk kandang merupakan pupuk yang terbuat dari kotoran ternak. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan terdapat 38 ekor sapi yang 

dipelihara oleh masyarakat di desa Kedung Bocok. Mayoritas masyarakat yang 

memelihara sapi tersebut membuang kotoran sapi di sungai maupun dibiarkan 

begitu saja di sebelah kandang sapi. Satu ekor sapi dapat menghasilkan kotoran 

sebanyak 10-25 kg/hari (Litbang, 2011). Limbah kotoran sapi yang sangat 

melimpah ini dapat menimbulkan pencemaran udara berupa sumber bau yang 

kurang sedap, sehingga limbah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pupuk 

kandang. Pujisiswanto dan Darwin (2008) menambahkan feses sapi memiliki 

kandungan nitrogen dan potasium, yang baik untuk dimanfaatkan sebagai pupuk 

kandang. 

Selain sapi di desa Kedung Bocok juga terdapat banyak masyarakat yang 

ternak kelinci dan juga ayam. Kelinci merupakan hewan yang 

perkembangbiakannya cepat, seekor induk dapat beranak 8 kali pertahun dengan 

masa bunting 31 hari dengan menghasilkan 8 ekor perkelahiran (Sarwono, 

2005:75-77). Menurut Sajimin et al (2005) bahwa kelinci dengan berat badan 1 kg 

menghasilkan 28,0 g kotoran lunak perhari dan mengandung 3 g protein serta 0,35 

g nitrogen dari bakteri atau setara 1,3 g protein, informasi tersebut menunjukkan 

bahwa kotoran kelinci sangat potensi sebagai pupuk organik untuk tanaman. 
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Selain itu budidaya kelinci telah banyak dilakukan tetapi pemanfaatan kotoran 

kelinci sebagai pupuk organik belum dikembangkan. 

Selain pupuk kandang sapi dan kelinci yang memiliki potensi dalam 

pertumbuhan tanaman, pupuk kandang ayam juga memiliki potensi yang sama. 

Kandungan unsur hara yang terdapat dalam kotoran ayam diketahui  efektif dalam 

pertumbuhan tanaman, hal tersebut sesuai dengan penelitian Sajimin (2011) yang 

menyatakan bahwa pupuk kandang ayam memiliki peran penting dalam 

pertumbuhan tinggi tanaman dan produksi berat segar tanaman. Pupuk kandang 

ayam memiliki kandungan nitrogen yang tinggi yang berperan dalam 

pertumbuhan dan produksi tanaman.  

Penggunaan limbah kotoran hewan yang digunakan sebagai pupuk 

kandang untuk pertumbuhan tanaman termasuk dalam pembelajaran materi 

biologi kelas XII pada kompentensi dasar 3.1 “Menganalisis hubungan antara 

faktor internal dan eksternal dengan proses pertumbuhan dan perkembangan pada 

makhluk hidup berdasarkan hasil percobaan” dan menerapkannya sesuai dengan 

kompetensi dasar 4.1 “Merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang faktor 

luar yang memengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman, dan 

melaporkan secara tertulis dengan menggunakan tata cara penulisan ilmiah yang 

benar”. Agar dapat mencapai kompetensi dasar tersebut, maka dapat 

menggunakan hasil penelitian ini sebagai sumber belajar dengan memenuhi 

aspek-aspek yang berlaku. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilakukan penelitian mengenai 

Pengaruh Jenis dan Dosis Pupuk Kandang terhadap Pertumbuhan Rumput 

Gajah Odot (Pennisetum purpureum cv. Mott) sebagai Sumber Belajar 

Biologi 



5 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh antara dosis dan jenis pupuk kandang sapi, kelinci dan 

ayam terhadap pertumbuhan Rumput Gajah Odot (Pennisetum purpureum 

cv. Mott) ? 

2. Pada dosis berapakah yang paling efektif dari jenis pupuk kandang sapi, 

kelinci, dan ayam terhadap pertumbuhan Rumput Gajah Odot (Pennisetum 

purpureum cv. Mott) ? 

3. Bagaimanakah pemanfaatan proses dan hasil penelitian pengaruh pupuk 

kandang sapi, kelinci, dan ayam terhadap pertumbuhan Rumput Gajah Odot 

(Pennisetum purpureum cv. Mott) sebagai sumber belajar biologi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui interaksi antara dosis dan jenis pupuk kandang sapi, kelinci dan 

ayam terhadap pertumbuhan Rumput Gajah Odot (Pennisetum purpureum 

cv. Mott) 

2. Mengetahui dosis dan jenis pupuk kandang sapi, kelinci dan ayam yang 

berpengaruh paling baik terhadap pertumbuhan Rumput Gajah Odot 

(Pennisetum purpureum cv. Mott) 

3. Mengetahui pemanfaatan proses dan hasil penelitian pengaruh pupuk 

kandang sapi, kelinci, dan ayam terhadap pertumbuhan Rumput Gajah Odot 

(Pennisetum purpureum cv. Mott) sebagai sumber belajar biologi 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah daya guna dari kotoran sapi, kotoran kelinci dan kotoran ayam 

sebagai perbaikan lingkungan dan dalam dunia pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya 

berkaitan dengan memanfaatkan bahan limbah untuk pelestarian 

lingkungan. 

b. Manfaat dalam bidang pendidikan khususnya mata pelajaran biologi 

sebagai sumber belajar modul pada peserta didik jenjang SMA/MA kelas 

XII semester ganjil dalam kompetensi inti (KI) 4. Mengolah, menalar, 

menyaji dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya disekolah secara mandiri 

dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Pada 

kompentensi dasar 4.1 “Merencanakan dan melaksanakan percobaan 

tentang faktor luar yang memengaruhi proses pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman, dan melaporkan secara tertulis dengan 

menggunakan tata cara penulisan ilmiah yang benar”. Agar dapat 

mencapai kopetensi dasar tersebut, maka dapat menggunakan hasil 

penelitian ini sebagai sumber belajar dengan memenuhi aspek-aspek yang 

berlaku. 
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c. Hasil penelitian yang diterapkan dalam bentuk jurnal belajar diharapkan 

dapat menjadi sumber belajar yang berguna untuk menunjang belajar 

siswa. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Agar penelitian tidak menyimpang dari fokus permasalahan, perlu adanya 

batasan penelitian sebagai berikut : 

1. Penelitian ini menggunakan tiga jenis pupuk kandang yaitu pupuk kandang 

sapi, dan kelinci yang sudah ditimbun dalam tanah selama 3 bulan ini 

dimaksudkan untuk mengurangi kadar amoniak di dalam kotoran, sedangkan 

untuk pupuk kandang ayam kotorannya didapatkan dari kandang ayam yang 

sudah dipanen. 

2. Pengamatan pertumbuhan rumput gajah dilakukan selama 4 minggu, sebab 

menghasilkan pertambahan tinggi tanaman, luas daun, jumlah daun, dan 

berat basah paling baik (Andrianton, 2010). Pengukuran dilakukan setiap 5 

hari. 

3. Jenis rumput gajah yang digunakan adalah jenis rumput gajah odot 

(Pennisetum purpureum cv. Mott). 

4. Parameter yang diamati dalam penelitian ini berhubungan dengan 

pertumbuhan rumput gajah yang diteliti meliputi tinggi tanaman, jumlah 

daun, luas daun, jumlah anakan dan berat basah. 

5. Tinggi tanaman dihitung dengan memilih batang rumput gajah tertinggi 

dalam satu rumpun setiap sampel kemudian diukur mulai dari dari 

permukaan tanah sampai titik tumbuh tanaman (cm), titik tumbuh tnaman 
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didapatkan dari ujung daun yang diluruskan ke atas yang sejajar dengan 

batang. 

6. Jumlah anakan dihitung dari tanaman yang memiliki tinggi minimal 5 cm

7. Panjang daun dihitung dengan mengukur daun terpanjang mulai dari ketiak

daun hingga ujung daun dalam satuan cm.

8. Jumlah daun dihitung sejak tanaman berumur 5 hari setelah tanam, daun

yang telah membuka sempurna.

9. Berat basah dilakukan pada akhir penelitian dengan cara menimbang seluruh

bagian tanaman  kecuali akar dengan menggunakan timbangan.

1.6 Definisi Istilah 

Definisi istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pupuk kandang merupakan pupuk yang berasal dari ternak baik berupa

kotoran padat (feses) yang bercampur sisa makanan maupun air kencing

(urine) (Lingga dan Marsono, 2013:56-57).

2. Rumput gajah merupakan rumput yang berasal dari Afrika tropik, termasuk

jenis rumput potong berumur panjang, salah satu rumput unggul yang

disukai ternak dan produksi serta nilai gizinya tinggi (Mulatsih, 2003)


