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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Peningkatan jumlah penduduk diikuti dengan aktivitas pembangunan yang 

semakin cepat mengakibatkan melonjaknya kebutuhan manusia terutama 

kebutuhan pokoknya terhadap sumberdaya lahan. Dalam memenuhi kebutuhan 

manusia akan sumberdaya lahan tersebut dilakukan dengan cara suatu bentuk 

pemanfaatan lahan. Daerah aliran sungai atau selanjutnya disebut dengan DAS 

merupakan suatu wilayah yang menangkap dan mengalirkan air yang jatuh di 

atasnya beserta sedimen dan bahan yang mudah larut melalui titik yang sama 

sepanjang suatu aliran atau sungai (Suripin, 2002). Sub DAS adalah bagian DAS 

yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai 

utama (Dirjen  Reboisasi & Rehabilitasi Lahan, 1998). 

Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan 

timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala 

aktifitasnya, dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta 

meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan 

(Departemen Kehutanan, 2009). 
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2.2.  Karakteristik Sub DAS Kaligarang 

Secara umum Daerah Aliran Sungai (DAS) dapat didefinisikan sebagai 

suatu wilayah, yang dibatasi oleh batas alam, seperti punggung bukit atau gunung, 

maupun batas batuan seperti jalan atau tanggul, air hujan yang turun di wilayah 

tersebut memberikan kontribusi aliran ke titik kontrol (outlet) (Suripin, 2002). Sub 

DAS adalah bagian dari DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya 

melalui anak sungai ke sungai uatama. Fungsi dari DAS adalah menerima, 

menyimpan dan mengalirkan air hujan melalui sungai. DAS memiliki 3 bagian 

yaitu hulu, tengah dan hilir. DAS Kaligarang merupakan salah satu DAS yang 

berada di wilayah Kabupaten Semarang. DAS Kaligarang berada di wilayah 

Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang dan Kota Semarang. 

DAS Kaligarang memiliki topografi yang datar, miring, curam, berbukit sampai 

bergunung. Asdak (2002) dalam Arini (2005) menyatakan pengertian DAS 

sebagai suatu wilayah daratan yang secara topografik dibatasi oleh punggung-

punggung gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian 

menyalurkannya ke laut melalui sungai utama 

Masalah yang sering terjadi pada DAS adalah banjir, longsor, dan 

produktivitas lahan menurun  (Dirjen  Reboisasi & Rehabilitasi Lahan, 1998). 

Menurut Kodoatie (2002) cara antisipasi banjir atau penanganan dan pengendalian 

banjir dapat dilakukan secara teknis maupun non teknis, meliputi: 1) pengendalian 

banjir secara teknis meliputi normalisasi alur sungai dan tanggul, pembuatan alur 

pengendali banjir (floodway), pembuatan retarding basin pembuatan sudetan 

(short-cut), dan pengendalian banjir dengan waduk, 2) pengendalian banjir secara 

http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Hujan
http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai
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non teknis meliputi manajemen daerah dataran banjir, pengaturan tata guna tanah 

di daerah aliran banjir, penyuluhan terhadap masyarakat terhadap permasalahan 

banjir, dan pemanfaatan bantaran sungai. 

Pemanfaatan bantaran sungai dilakukan untuk mengembalikan keadaan 

tanah dan dapat menyediakan ketesediaan air karena lahan yang berada disekitar 

DAS merupakan lahan kering. Lahan kering terutama di daerah aliran sungai 

(DAS) bagian hulu umumnya menghadapi masalah kerusakan lingkungan yang 

makin parah sehingga menurunkan produktivitas lahan, meningkatkan erosi dan 

sedimentasi, serta memacu meluasnya banjir pada musim hujan (Syam, 2003). 

Peran petani untuk meminimalisir erosi dan banjir serta untuk mencukupi 

kebutuhan pakan ternak dilakukan dengan pembukaan lahan pertanian 

menggunakan beberapa model sistem pertanaman yang mampu memenuhi hijauan 

pakan ternak serta perbaikan struktur tanah, strip rumput, penguat teras, tanaman 

lorong / Alley cropping, pagar hidup, dan Sistem Tiga Strata (BPTP, 2011). 

2.3.  Hijauan Pakan 

Tanaman pakan sangat penting bagi pertumbuhan ternak ruminansia 

seperti sapi dan kambing. Tanaman pakan adalah tanaman yang mengandung 

nutrien lengkap seperti BK (Bahan Kering), PK (Protein Kasar), SK (Serat Kasar), 

LK (Lemak Kasar) dan TDN (Total Digestible Nutrien) (Reksohadiprodjo, 1985. 

Tanaman pakan yang mengandung nilai serat kasar yang tinggi meliputi hijauan 

dan jerami. Hijauan dan jerami memiliki kandungan serat kasar yang berkisar 

antara 16-40% (Hartadi et al., 1997). Selain itu beberapa mineral yang sering 
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dijumpai antara lain kalsium (0,2-1%), fosfor (0,2-0,05%), natrium (0,05-1%), 

magnesium (1-4%) (Anggorodi, 1995).  

   Tanaman pakan yang terdiri atas rumput dan legum berisi nutrien yang 

diperlukan oleh ternak untuk memenuhi kebutuhan energi dan fungsi hidup, 

tumbuh, berproduksi, dan bereproduksi. Menurut  McIlroy (1977) terdapat 10.000 

spesies rumput dan empat puluh jenis yang berkembang dengan baik dan dapat 

digunakan sebagai hijauan pakan. Rumput adalah jenis hijauan yang sering 

digunakan sebagai pakan ternak di Indonesia. Rumput memiliki kandungan serat 

kasar yang cukup tinggi diatas 20% dan kandungan protein kasar kurang dari 18% 

(Reksohadiprodjo, 1985). Jenis rumput yang dipergunakan sebagai pakan  adalah 

rumput raja, rumput gajah, rumput setaria, rumput benggala dan jenis rumput lain. 

Setiap jenis rumput memiliki karakteristik dan nutrien yang  berbeda-beda 

(Sutopo, 1985).  

Leguminosa adalah salah satu jenis hijauan pakan yang dapat digunakan 

sebagai alternatif jenis pakan bagi ternak (AAK, 1995). Leguminosa mempunyai 

daya palatabilitas yang rendah (Reksohadiprodjo, 1985), dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa leguminosa ini kurang disukai oleh ternak. Leguminosa biasanya 

tumbuh menjalar atau membentuk semak, tahan renggut dan injakan Susetyo 

(1980), ditambahkan juga oleh Bogdan (1977) menyatakan bahwa produksi 

protein leguminosa tropis lebih tinggi dibandingkan rumput, kandungan protein 

tersebut biasanya bervariasi antara 10-25 %. 
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2.4.    Rumput Gajah  

Rumput gajah merupakan tanaman tahunan yang berasal dari Afrika tropik, 

berdiri tegak, berakar dalam, dan tinggi dengan rimpang yang pendek (Sumarsono 

dkk., 2002). Rumput gajah (Pennisetum purpureum) merupakan jenis rumput 

unggul yang mempunyai produktivitas dan kandungan zat gizi yang cukup tinggi 

serta disuaikan oleh kebutuhan ternak (Lubis, 1992). Kandungan zat gizi rumput 

gajah berbeda-beda tergantung umur (McIlroy, 1997) 

Rumput gajah yang dipanen pada umur 15-28 hari memiliki komposisi 

nutrien sebagai berikut : 16% BK, 11,5% protein kasar, 29,3% serat kasar, 3,2% 

lemak kasar, 15,9% kadar abu dan 40,1% BETN (bahan ekstrak tanpa nitrogen). 

Rumput gajah yang dipanen umur 43-55 hari memiliki komposisi nutrien : 18% 

BK, 9,1% PK, 33,1% SK, 2,3% LK, 15,4% kadar abu dan mempunyai BETN 

40%, dan rumput gajah yang dipanen umur 57-70 hari mempunyai komposisi 

nutrien : 21% BK, 8,3% PK, 33,5% SK, 2,4% LK, 14,1% kadar abu dan 

mempunyai BETN 41,7% (Hartadi dkk., 1986). 

2.5.  Rumput Lapang 

Rumput lapangan merupakan bahan hijauan pakan yang biasa diberikan 

kepada ternak karena mudah diberikan  dan terdapat dimana – mana, namun 

memiliki kualitas rendah yaitu kandungan PK 6,47 – 7,91 %, BK 30 %, SK 

34,2%, LK 1,8 %, Kalsium 0,29%, dan P 0,36% (Mcllroy, 1977). Rumput lapang 

sendiri dapat tumbuh di berbagai tempat antara lain pematang sawah, tanah 
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kosong, tegalan, lapangan rumput,  pinggir jalan, atau di lahan pertanian, dan 

tumbuh sebagai gulma yang susah (Anggorodi, 1995) 

Pemberian rumput lapangan mempunyai manfaat pakan yang rendah 

dikarenakan kandungan nutriennya yang rendah dengan tingginya serat kasar dan 

lignin (Soedomo, 1985). Dinyatakan oleh Moser dan Nelson (2003) 75% tanaman 

rumput lapang digunakan sebagai hijauan makanan ternak. Rumput lapang 

mempunyai adaptasi yang baik terhadap lingkungan, temperatur dan curah hujan, 

baik di daerah tropis, daerah dingin maupun di dataran tinggi.  

2.6. Jerami Padi 

Jerami padi merupakan sumberdaya pakan ruminansia sebagai pengganti 

hijauan terutama di musim kemarau. Jerami padi adalah limbah pertanian yang 

telah dipanen hasilnya, berupa batang dan daun yang masih hijau atau yang sudah  

menguning (Soelistyono, 1976). Menurut Komar (1984) jerami padi adalah sisa 

bagian daun dan batang yang setelah dipanen bulir-bulir biji bersama atau tidak 

dengan tangkainya dikurangi dengan akar dan bagian batang bawah.  

Sumber daya pakan jenis ini memiliki kelemahan karena kandungan nurtisi 

yang sudah rendah, baik protein kasar maupun tingkat kecernaan yang rendah. 

Potensi produksi bahan kering jerami limbah tanaman pangan ini adalah antara 3 

– 10 ton/ha/tahun, dengan protein kasar 3 – 4% pada kelompok jerami padi, 

jagung dan sorghum, sedangkan protein kelompok jerami kedelai dan kacang 

tanah masih mampu mencapai 15 – 16% (Hartadi dkk., 1997).  Hartadi dkk. (1997)  

menegaskan bahwa kandungan nutrien jerami padi adalah ABU 21,25%, PK 

3,7%, LK 1,7%, SK 35,9% dan BETN 37,4%. 
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2.7.   Usaha Tani Konservasi 

Sebagian besar sumber daya lahan di Indonesia merupakan lahan kering 

potensial untuk di gunakan sebagai lahan pertanian. Namun sebagian besar lahan 

kering tersebut memiliki topografi daerah dari landai sampai terjal yang potensial 

mengalami erosi akibat pengelolaan yang dapat mengakibatkan terkikisnya 

lapisan tanah oleh ekspose dan curah hujan yang tinggi. Sistem usaha tani 

konservasi merupakan alternatif teknologi yang dikembangkan guna mendukung 

usaha tani dalam mengasilkan produksi tanaman yang maksimal (Soewardi, 

1987). 

 Menurut Arsyad (2006) usaha tani konservasi pada hakekatnya merupakan 

pendekatan usahatani terpadu yang menekankan pengembangan kombinasi teknik 

budidaya/usahatani lahan kering dengan teknik konservasi tanah (vegetatif dan 

mekanik) secara efektif untuk menjamin pemanfaatan lahan, air dan ve/getasi 

secara lestari dan menguntungkan. Usahatani konservasi diterapkan pada lahan 

kering terutama DAS bagian hulu. Konsep usaha tani konservasi adalah 

penyesuaian penggunaan tanah dengan kemampuan daya dukungnya. Faktor-

faktor yang mempengaruhi usahatani konservasi adalah kemiringan lahan, 

kedalaman solum, kepekaan tanah terhadap erosi, curah hujan  dan teknologi 

sistem usahatani (Sudaryono, 2002). 

 

 

 


