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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Mata lele (Lemna minor) merupakan tanaman air kecil yang ditemukan 

tumbuh mengapung di atas air dengan tingkat penyebaran yang sangat luas 

dan potensial sebagai sumber hijauan pakan yang berkualitas tinggi bagi 

ternak. Tumbuhan ini banyak sekali ditemui di perairan dangkal, sawah, 

rawa-rawa dan danau. Penyebarannya sangat luas hingga ke seluruh dunia 

terutama di daerah tropis dan daerah bertemperatur hangat. 

Pertumbuhannya yang sangat cepat dan tak terkendali cocok untuk 

dibudidayakan sebagai hijauan pakan ternak. Apalagi tanaman ini salah satu 

tanaman air yang mempunyai kandungan nutrisi yang tinggi. 

Hijauan merupakan makanan utama bagi ternak yang berfungsi sebagai 

sumber nutrisi. Ketersediaan hijauan pakan di Indonesia masih relatif rendah 

karena kurangnya lahan budidaya khususnya untuk hijauan pakan ternak. 

Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut dengan memanfaatkan lahan 

air untuk budidaya. Potensi lahan air di Indonesia cukup tinggi, seperti lahan 

rawa menjadi peluang sebagai tempat pengembangan tanaman air untuk 

hijauan pakan ternak. Tingginya produktivitas mata lele (Lemna minor) dapat 

digunakan sebagai tanaman potensial yang dapat menjadi alternatif 

suplemen protein pakan ternak. Mata lele (Lemna minor) memiliki kandungan 

protein yang tinggi yaitu mencapai 10-43% berat keringnya serta ramah 
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lingkungan (Leng et al., 1994; Landesman et al., 2005). Pada kondisi optimal, 

produksi biomassa mata lele (Lemna minor)menjadi dua kali lipat dalam dua 

hari (Landesman et al. 2005 dalam Nopriani et al. 2014).  

Pertumbuhan mata lele (Lemna minor) akan bagus jika ketersediaan 

nutrisinya cukup. Jika nutrisi mencukupi untuk pertumbuhan maka produksi 

mata lele (Lemna minor) juga akan meningkat. Pertumbuhan koloni mata lele 

(Lemna minor) tidak berhasil karena berbagai faktor, seperti 

ketidakseimbangan nutrisi, adanya racun, pH, suhu, persaingan dari tanaman 

lain untuk cahaya dan nutrisi serta pertumbuhan koloni yang terlalu padat. 

Mata lele (Lemna minor) tumbuh pada pH 5–9 dan  pertumbuhan akan 

optimum pada pH 6.5–7.5 (Skillicorn et al.,1993). Pertumbuhan mata lele 

(Lemna minor) dapat dibantu dengan pemupukan. Pupuk yang digunakan 

adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk yang biasa dipakai adalah 

pupuk kandang, kompos dan urea. Pemilihan pupuk ini karena mudah 

didapatkan. Pupuk merupakan suatu bahan yang mengandung satu atau 

lebih unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk mendukung 

pertumbuhannya. Pupuk anorganik berasal dari senyawa anorganik, 

sedangkan pupuk organik berasal dari pelapukan tanaman dan kotoran 

hewan dan manusia. Pupuk organik mengandung unsur-unsur alami yang 

cukup lengkap, antara lain unsur hara makro, unsur hara mikro, asam amino 

dan juga mikroorganisme yang menguntungkan (Prihmantoro, 2008). 
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Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa ketersedian nutrisi 

mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas mata lele (Lemna minor). 

Pertumbuhan mata lele (Lemna minor) dapat didukung dengan pemupukan 

tanaman. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan percobaan pengaruh 

pemberian pupuk kotoran ayam terhadap produktivitas tanaman mata lele 

(Lemna minor) sebagai hijauan pakan ternak. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pemberian pupuk kotoran ayam 

dengan empat taraf dosis yaitu tanpa pupuk kotoran ayam (kontrol), pupuk 

kotoran ayam dengan dosis 30 gram/6 liter, pupuk kotoran ayam dengan 

dosis 60 gram/6 liter, dan pupuk kotoran ayam dengan dosis 90 gram/6 liter 

terhadap produktivitas tanaman mata lele (Lemna minor). 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian 

pupuk kotoran ayam terhadap produktivitas tanaman mata lele (Lemna 

minor). 

1.4.Manfaat Penelitian 

Sebagai bahan acuan  bagi peneliti lain khususnya dalam masalah 

pengaruh pemberian pupuk kotoran ayam terhadap produktivitas tanaman 

mata lele (Lemna minor). 


