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ABSTRAK
Penelitian ini dilaksanakan di lahan pekarangan rumah yang berlokasi di
PTPN 6 Rimbo Bujang dengan menggunakan tanah PT. SAS Tambang Batu Bara
yang berdiri tahun 2013, dengan luas lahan 5 hektar dengan pH tanah 6.
Pelaksanaan penelitian akan dimulai bulan 01 Agustus 2018 – 01 Oktober 2018.
Penelitian ini merupakan penelitian percobaan yang didesain berdasarkan
Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan dengan
Perlakuan dalam penelitian ini adalah : P0 : Tanpa Pemberian NPK 0, P1 :
Pupuk NPK Dosis 100 gram/polybag = 10 kg/ha, P2 : Pupuk NPK Dosis 200
gram/polybag = 20 kg/ha, P3 : Pupuk NPK Dosis 300 gram/polybag = 30 kg/ha,
P4 : Pupuk NPK Dosis 400 gram/polybag = 40 kg/ha
Penelitian menunjukkan bahwa Perlakuan P2 menunjukkan hasil terbaik
tanaman rumput gajah mini hias pada tinggi tanaman, panjang daun, luas daun
(cm), sedangkan pada jumlah anakan dan berat segar pertanaman yang tertinggi
ada pada perlakuan P3. Perlakuan P2 Pupuk NPK Dosis 200 gram/polybag = 20
kg/ha dan P3: Pupuk NPK Dosis 300 gram/polybag = 30 kg/ha yang memberikan
hasil terbaik kemudian diikuti perlakuan P0, P1, dan P4.
Kata kunci : Rumput Gajah Mini Hias, NPK, Tanah Bekas Tambang Batubara.
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Tabel 1. Tinggi Tanaman (cm)
Rumput Gajah Mini Hias
Perlakuan
Rataan Tinggi
Tanaman (cm)
P0
10.75
P1
12.34
P2
13.57
P3
10.69
P4
11.19
KK = 18.74%
Keterangan : Perlakuan tidak berpengaruh
nyata terhadap tinggi tanaman (cm)
rumput gajah mini hias (P < 0,05).
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yang dapat diperoleh dari pemupu-
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kan. Pertambahan tinggi tanaman
merupakan indikator pertumbuhan
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Bungo.

Pupuk NPK Dosis 200 gram/poly-

Rumput Gajah Mini Hias terdapat

bag = 20 kg/ha, P1 (Perlakuan 1)

pada Tabel 2.

Pupuk NPK Dosis 100 gram/polybag

Tabel 2. Jumlah Anakan Rumput
Gajah Mini Hias
Rataan Jumlah
Perlakuan
Anakan
P0
14.30
P1
14.45
P2
14.70
P3
15.58
P4
13.65
KK = 31.58%

= 10 kg/ha. Menurut Harsono (2002),
bahwa pertumbuhan tanaman dan
produksi akan tinggi apabila di
dalam tanah terdapat unsur hara
dengan jumlah yang seimbang dan
laju pertumbuhan akan menurun
apabila unsur hara yang diperlukan
tidak tersedia.
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gajah mini hias (P < 0,05).
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yang baik antar keduanya. sehingga

dibandingkan dengan perlakuan yang

proses

dan

lainnya maupun kontrol. Pada P4

perkembangan rumput gajah mini

(Perlakuan 4) Pupuk NPK Dosis 400

hias

Terutama

gram/polybag = 40 kg/ha, memiliki

kandungan unsur Nitrogen, Pospor

jumlah anakan yang yang paling

dan Kalium (Sitompul dan Bambang,

sedikit

1995).

lainnya. Dari hasil uji ANOVA tidak

2. Jumlah Anakan

menunjukkan

pertumbuhan

lebih

Hasil
menunjukkan

maksimal.

analisis
bahwa

ragam
perlakuan

jumlah anakan pengaruh pemberian
pupuk npk terhadap pertumbuhan

pertumbuhan
yang

diantara

perbedaan

yang

paling

perlakuan

bahwa
signifikan

jumlah
banyak

yang

adanya
pada

jumlah anakan rumput gajah mini
hias.

Sesuai

dengan

pernyataan

daun

(cm)

pengaruh

pemberian

Agustina (2004).Pupuk NPK yang

pupuk NPK terhadap pertumbuhan

diberikan

meningkatkan

rumput gajah mini hias pada tanah

produktivitas pertumbuhan anakan

bekas tambang batu bara Kabupaten

untuk tumbuh dan berkembang bagi

Bungo.

tanaman hijauan makanan ternak.

Rumput Gajah Mini Hias terdapat

Puspitasari (2007) juga mengatakan

pada Tabel 3.

bahwa peranan dari pupuk NPK

Tabel 3. Panjang Daun Rumput
Gajah Mini Hias
Perlakuan
Rataan Panjang
Daun (cm)
P0
9.13
P1
10.55
P2
10.96
P3
9.25
P4
9.58
KK = 17.94%

mampu

mampu meningkatkan pertumbuhan
tanaman. Kurniati (2014) mengemukakan bahwa Nitrogen berperan
dalam

merangsang

pertumbuhan

seperti batang, cabang, daun, dan
akar serta sangat penting dalam
pembentukan protein lemak dan
senyawa lain-lainnya. Selain itu juga

Rataan

Panjang

Daun

Keterangan : Perlakuan tidak berpengaruh
nyata terhadap panjang daun rumput
gajah mini hias (P < 0,05).

Pada

Nitrogen berperan dalam pembentu-

Tabel

diketahui

daun

tertinggi

kan hijau daun yang sangat berguna

bahwa

dalam proses fotosintesis. Kalium

terdapat pada P2 (perlakuan 2)

berperan membantu pembentukan

Pupuk NPK Dosis 200 gram/ poly-

protein dan karbohidrat, kalium juga

bag = 20 kg/ha

berfungsi dalam memperkuat tubuh

dengan P1 (perlakuan 1) Pupuk NPK

tanaman agar daun, bunga, buah

Dosis 100 gram/polybag = 10 kg/ha

tidak mudah gugur dan merupakan

dan perlakuan pada panjang daun

sumber

yang

kekuatan

bagi

tanaman

panjang

3

paling

(10.96) diikuti

rendah

pada

P0

dalam mengahadapi kekringan dan

(perlakuan 0) Tanpa Pemberian NPK

penyakit.

berperan

0. Hasil analisis ragam diketahui

dalam penyerapan air, sehingga sel

bahwa perlakuan tidak berpengaruh

membelah dan membesar.

nyata (P>0,05) terhadap panjang

3. Panjang Daun (cm)

daun rumput gajah mini hias.

Magnesium

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan panjang

4. Luas Daun (cm)

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan luas daun

daun rumput gajah mini hias pada
tanah bekas tambang batubara.

(cm) pengaruh pemberian pupuk

Menurut

Suratmini

dan

NPK terhadap pertumbuhan rumput

Siregar (1992) Selain tinggi tanaman

gajah mini hias pada tanah bekas

dan jumlah daun, meningkatnya

tambang batu bara Kabupaten Bungo.

berat segar pertanaman juga karena

Rataan Luas Daun (Cm) Rumput

luas

Gajah Mini Hias terdapat pada Tabel

berperan dalam meningkatkan proses

4.

fotosintesis tanaman. Semakin luas

Tabel 4. Luas Daun (cm) Rumput
Gajah Mini Hias
Perlakuan
Rataan Luas
Daun (cm)
P0
9.33
P1
10.64
P2
11.08
P3
10.31
P4
10.57
KK = 21.23%

daun caisim maka fotosisntesis akan

Keterangan : Perlakuan tidak berpengaruh
nyata terhadap luas daun (cm) rumput
gajah mini hias (P < 0,05).

Pada table 4 dapat dilihat

daun.

berjalan

Komponen

lancar

tersebut

dengan

adanya

cahaya matahari yang mendukung.
Tanaman yang mempunyai
daun yang lebih luas pada awal
pertumbuhan
tumbuh

akan

lebih

karena

cepat

kemampuan

menghasilkan fotosintat yang lebih
tinggi dari tanaman dengan luas daun
yang lebih rendah dan produksi

analisis statistik diatas bahwa pada

fotosintat

P2 (Perlakuan 2) Pupuk NPK Dosis

memungkinkan membentuk seluruh

200

kg/ha

organ tanaman yang lebih besar

memiliki pertumbuhan luas daun

seperti daun dan akar yang kemudian

yang paling banyak dibandingkan

menghasilkan produksi bahan kering

dengan

yang semakin besar pula (Sitompul

gram/polybag

perlakuan

=

20

yang

lainnya

yang

lebih

besar

maupun kontrol. Pada P0 (Perlakuan

dan Bambang, 1995).

0) Tanpa Pemberian Pupuk NPK 0

5. Berat Segar Tanaman (g)

memiliki luas daun yang yang paling
sedikit

diantara

perlakuan

yang

Hasil

analisis

ragam

menunjukkan bahwa perlakuan berat

lainnya (kontrol). Dari hasil uji

segar

ANOVA menunjukkan bahwa tidak

pemberian pupuk NPK terhadap

adanya perbedaan nyata pada luas

pertumbuhan rumput gajah mini hias

tanaman

(gr)

pengaruh

pada tanah bekas tambang batu bara

bang dengan memanfaatkan unsur-

Kabupaten Bungo. Rataan Berat

unsur hara esensial yang terkandung

Segar Tanaman (gr) Rumput Gajah

didalam tanah maupun pada pupuk

Mini Hias terdapat pada Tabel 5.

NPK kemudian unsur-unsur tersebut

Tabel 5. Berat Segar Tanaman (gr)
Rumput Gajah Mini Hias
Perlakuan
Rataan Berat
Segar (gr)
P0
3.25
P1
2.75
P2
3.83
P3
4.96
P4
4.50
KK = 44.94%

akan diabsorsikan oleh tanaman

Keterangan : Perlakuan tidak berpengaruh
nyata terhadap berat segar (gr) rumput
gajah mini hias (P < 0,05).

Pada

Tabel

5

diketahui

untuk pertumbuhannya (Prawiranata
dkk, 1989)
Hal

ini

Djalaluddin

sejalan

(1989)

dengan

menyatakan

bahwa pada tanah bekas tambang
batubara

menunjukkan

dengan

peningkatan

bahwa
takaran

pemupukan rumput gajah mini hias
dari

30

kg/ha

sampai

bahwa produksi berat segar tertinggi

didapatkan

terdapat pada P3 (perlakuan 3)

bobot segar rumput gajah mini hias

Pupuk NPK Dosis 300 gram/polybag

dari 1,5 ton/ha/tahun menjadi 5.5

= 30 kg/ha

ton/ha/tahun

diikuti dengan P4

peningkatan

40kg/ha
produksi

(perlakuan 4) Pupuk NPK Dosis 400
gram/polybag = 40 kg/ha dan paling
rendah

berat

segar

pada

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian

P1

(perlakuan 1) Pupuk NPK Dosis 100

dapat diambil kesimpulan :

gram/polybag = 10 kg/ha.

1.

Perlakuan P0 menunjukkan hasil

Hasil analisis ragam diketa-

tanaman rumput gajah mini hias

bahwa

tidak

pada tinggi tanaman, panjang

berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap

daun, luas daun (cm), jumlah

produksi berat segar rumput gajah

anakan, berat segar tanaman.

hui

perlakuan

mini hias. Produksi berat segar ini

2.

Perlakuan P0 Tanpa Pupuk NPK

diduga dari pengaruh pemberian

yang memberikan hasil terbaik

Pupuk NPK Dosis 300 gram/polybag

kemudian diikuti perlakuan P1,

= 30 kg/ha, dengan demikian bahwa

P2, P3 dan P4.

tanaman akan tumbuh dan berkem-
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