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BAB I 

PENDAHULUAN 

Hijauan pakan merupakan salah satu faktor pembatas perkembangan ternak 

yang perlu diperhatikan.  Keberhasilan usaha peternakan, khususnya ruminansia 

sangat tergantung pada ketersediaan pakan hijauan, baik kuantitas, kualitas 

maupun kesinambungannya.  Tersedianya hijauan pakan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yakni iklim, lahan, spesies, pengelolaan, serta kondisi sosial 

ekonomi petani/peternak. 

Tanaman Crotalaria jenis Crotalaria juncea L atau sering dikenal dengan 

orok-orok termasuk dalam salah satu Leguminoceae yang tinggi nilainya karena 

berpotensi sebagai pupuk hijau dan dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. 

Tanaman ini juga termasuk ke dalam herba yang tumbuh alami sehingga mudah 

ditemui di sembarang tempat karena mudah tumbuh di berbagai jenis tanah 

dengan keistimewaan memilik kandungan N yang tinggi karena kemampuannya 

mengikat N dari udara.  

Tanaman jagung adalah salah satu tanaman pangan penting yang permintaan 

produksi terus meningkat sejalan dengan perkembangan industri pangan maupun 

pakan.  Penggunaan limbah tanaman jagung sebagai hijauan pakan menjadi 

alternatif seiring dengan semakin meningkatnya usaha peternakan yang 

memerlukan kecukupan hijauan sebagai pakan utama.  Permintaan jagung yang 

tinggi membutuhkan suatu usaha agar Indonesia dapat memenuhi kebutuhan 

jagung dengan cara peningkatan produksi jagung.  Salah satu upaya untuk 
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meningkatkan produksi jagung adalah melakukan pemupukan dengan 

menggunakan pupuk organik maupun anorganik.  Peningkatan penggunaan pupuk 

anorganik pada umumnya digunakan untuk meningkatkan produksi namun sering 

tidak selalu berhasil.  Pemupukan merupakan kebutuhan unsur utama yang 

penting terhadap keberhasilan penanaman jagung.  Pupuk sendiri memiliki arti 

sebagai bahan yang ditambahkan pada media tanam untuk mencukupi kebutuhan 

hara yang diperlukan tanaman.   Pupuk N merupakan pupuk yang diperlukan 

dalam jumlah besar untuk memenuhi seluruh proses pertumbuhan dalam tanaman 

karena memiliki fungsi sebagai pembentuk komponen utama protein, hormon, 

klorofil, vitamin dan enzim esensial untuk kehidupan tanaman.  Pemupukan N 

anorganik (Urea) secara terus menerus tanpa diimbangi dengan pemberian pupuk 

organik ternyata justru dapat menurunkan kesuburan tanah.  Peranan bahan 

organik tanah adalah memperbaiki kesuburan tanah, menjaga kelembaban, dan 

menyediakan unsur yang dibutuhkan tanaman. 

 Berdasarkan kondisi di atas maka salah satu cara pemecahan masalah dalam 

menghasilkan tanaman jagung tanpa menurunkan kesuburan tanah adalah 

menggunakan pupuk organik.  Penyediaan pupuk organik dapat dilakukan dengan 

menanam tanaman pakan legum Crotalaria juncea L secara tumpangsari dengan 

jagung.  Tanaman non-legum akan memperoleh manfaat transfer N dari tanaman 

legum yang tumbuh bersamanya melalui penyerapan N, dekomposisi bagian 

tanaman yang meluruh dan sebagai pupuk hijau.  Tumpang sari adalah suatu 

bentuk pertanaman campuran (polyculture) berupa pelibatan dua jenis atau lebih 

tanaman pada satu areal lahan tanam dalam waktu yang bersamaan.  Pada pola 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pertanaman_campuran&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lahan_tanam&action=edit&redlink=1
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tanam tumpangsari perlu diperhatikan jenis tanaman dan kemampuan dari 

tanaman yang akan ditanam dalam waktu bersamaan agar tetap dapat tumbuh 

dengan baik.  Penentuan penanaman legum terlebih dahulu dibandingan dengan 

tanaman non legum atau rumput dikarenakan kemampuan tumbuh legum  yang 

lebih lambat pada daerah tropis.  Dalam mengatasi masalah pertanaman 

tumpangsari selain legum harus ditanam terlebih dahulu, yaitu tanaman harus 

ditanam dengan jarak yang sesuai sehingga dapat tumbuh dengan baik 

(Sumarsono, 2009).  Tumpangsari tanaman orok-orok dan jagung bertujuan untuk 

menghasilkan tanaman pakan yang berkualitas, pemanfaatan lahan yang efisien 

sekaligus menghasilkan pupuk organik serta menghasilkan tanaman jagung yang 

berproduksi optimal.  Dalam pertanaman tumpangsari perlu diperhatikan jarak 

tanam dan populasi tanaman.  Jarak tanam dan kepadatan populasi dalam 

tumpangsari merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman karena 

akan menyebabkan kompetisi dalam mendapatkan cahaya matahari maupun unsur 

hara.  Kompetisi ini biasanya diwujudkan dalam bentuk hambatan terhadap 

tanaman lain (Effendi et al., 2010).  Dengan adanya kompetisi tersebut maka akan 

menghambat perkembangan vegetatif dan menurunkan hasil panen akibat 

menurunnya laju fotosintesis dan perkembangan daun.  Penurunan laju 

fotosintesis pada tanaman akan mempengaruhi kandungan nutrisi yang akan 

dihasilkan oleh tanaman.  

 Pengaruh kepadatan populasi dan pola jarak tanam secara tumpangsari 

antara tanaman jagung dan orok-orok akan berpengaruh terhadap hasil tanaman.  

Bertambahnya populasi tanaman dalam satuan luas akan meningkatkan produksi 
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keseluruhan, namun hasil tanaman per individu tanaman menurun sehingga dapat 

menurunkan kandungan dan pemanfaatan nutrisi dalam hijauan orok-orok yang 

dihasilkan.  Bahan pakan dapat didefenisikan dari nilai kecernaannya baik secara 

in vitro, in sacco maupun in vivo.  Teknik in vitro pada ternak ruminansia dapat 

digunakan untuk menentukan degradasi bahan organik, jumlah bahan organik 

yang difermentasi, dan menentukan degadasi kinetik rumen.  Pengukuran secara 

in vitro dinilai lebih menguntungkan untuk dilakukan, selain tidak mengeluarkan 

biaya, dapat mengefisienkan waktu untuk mendapatkan hasil yang cukup 

memuaskan. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kecernaan dan fermentabilitas dari 

tanaman orok-orok yang ditanam dalam pertanaman tumpangsari dengan jagung 

manis secara in vitro.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

upaya penyediaan hijauan dan peningkatan kualitas pakan serta menambah 

informasi tentang pengaruh kepadatan populasi dan pola tanam tumpangsari 

terhadap kecernaan bahan kering, bahan organik, kandungan VFA dan NH3 

tanaman orok-orok.  Hipotesis penelitian ini adalah peningkatan kepadatan 

populasi tanaman orok-orok yang ditanam secara tumpangsari dengan jagung 

manis pada kepadatan 6, 12, dan 16 tanaman/m
2
 baik pola tanam 1 baris dan 2 

baris tanaman orok-orok diantara jagung tidak menurunkan kandungan nutrisi 

sehingga juga tidak menurunkan kecernaan dan fermentabilitas hijauan orok-orok. 

 


