
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sepakbola adalah  olahraga yang sangat  populer di  Indonesia, fasilitas utama 

dalam olahraga ini adalah lapangan sepakbola. Lapangan sepakbola yang baik 

memiliki permukaan yang rata dan dapat digunakan setiap saat, hal ini sangat penting 

karena dapat memepengaruhi jalannya permainan sepakbola. Di Indonesia banyak 

lapangan sepakbola memiliki kualitas yang buruk. Buruknya kualitas lapangan 

sepakbola ditunjukan oleh genangan yang ada ketika hujan dan kondisi lapangan 

yang berubah gersang ketika kemarau. Kualitas lapangan sepakbola dipengaruhi oleh 

sistem drainase dan keberadaan rumput yang menutupi permukaan lapangan 

sepakbola (Anonim, 2014; dan Suryatman, 2014).  

Drainase merupakan upaya untuk meniadakan air yang tidak dikehendaki 

pada suatu bidang (Arsyad, 1989). Kebanyakan lapangan di Indonesia menggunakan 

sistem drainase atas permukaan dengan memiringkan permukaan lapangan sehingga 

air yang tidak terserap dapat mengalir di permukaan lapangan menuju pinggir 

lapangan, sistem ini dapat menyebabkan kerusakan lapangan dengan cepat. Media 

dasar dari lapangan sepakbola dengan sistem drainase atas permukaan adalah tanah, 

kandungan liat dalam tanah menyebabkan pemadatan media yang menyebabkan 

kualitas lapangan sepakbola menjadi kurang baik (Hanafiah, 2005).  

 Dampak kerusakan lapangan dapat dikurangi dengan sistem drainase bawah 

tanah (subsurface drainage). Prinsip dari sistem drainase bawah permukaan adalah 

menyerap semua air yang jatuh di lapangan dan mengalirkannya keluar dari lapangan 

melalui jaringan di bawah tanah (Beard, 1993). Sebagian lapangan sepakbola di 

Indonesia telah menerapkan sistem drainase bawah permukaan. Pengaplikasian 

sistem drainase bawah  tanah untuk lapangan sepakbola di Indonesia masih terbatas 

pada lapangan stadion di kota-kota besar karena biaya pembuatan lapangan yang 

tinggi. Penggunaan berbagai jenis material seperti pasir, kerikil, geotext, pipa 

drainase, dan komponen irigasi dalam lapangan yang beragam menjadi sebab utama 

tingginya biaya pembuatan lapangan (Suryatman, 2014).  

Kualitas lapangan sepakbola juga dipengaruhi oleh masa rumput penutup 

permukaan lapangan. Meskipun demikian tidak semua jenis rumput dapat digunakan 



dalam lapangan sepakbola. Rumput lapangan sepakbola harus memiliki daya tumbuh 

yang tinggi, tahan terhadap tekanan lingkungan, dapat menutupi seluruh permukaan 

lapangan, lentur ,lembut, seragam, serta mudah didapat dan dirawat (Suryatman, 

2014). Rumput bermuda hibrida (Cynodon dactylon x Cynodon transvaalensis) 

adalah salah satu jenis rumput yang direkomendasikan sebagai rumput lapangan 

sepakbola di Indonesia . Rumput bermuda hibrida dapat tumbuh baik pada daerah 

dengan iklim tropis, dan memenuhi syarat sebagai rumput lapangan sepakbola. Akan 

tetapi ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan rumput di lapangan 

sepakbola, antara lain suhu, kelembaban, cahaya, angin, dan media tumbuh 

(Turgeon, 2002). 

Media tanam rumput pada lapangan sepakbola umumnya adalah tanah, tetapi 

penggunaan tanah dalam konstruksi lapangan sepakbola berpotensi menyebabkan 

pemadatan sehingga kecepatan drainase dan penurunan kualitas lapangan sepakbola. 

Media tanam pengganti tanah sangat diperlukan dalam konstruksi lapangan 

sepakbola. Salah satu material yang dapat digunakan sebagai media tanam rumput 

dalam lapangan sepakbola adalah pasir. Sebagai media tanam, pasir memiliki 

kemampuan menahan air dan mengikat unsur hara yang rendah namun memiliki 

porositas yang tinggi sehingga penggunaan pasir sebagai media tanam rumput di 

lapangan sepakbola mampu meberikan kecepatan drainase yang ideal (Beard, 1993; 

dan Ginting, 2009).   

Dalam pembuatan lapangan sepakbola dengan sistem drainase bawah 

permukaan, pasir merupakan komponen utama sebagai media penyalur drainase 

karena memiliki porositas yang tinggi dan media tumbuh rumput bermuda hibrida 

(Rajiman, 2012; dan Beard, 1993). Ketebalan lapisan pasir dalam konstruksi 

lapangan sepakbola dapat mempengaruhi kecepatan drainase dan pertumbuhan 

rumput bermuda hibrida. Semakin tebal lapisan pasir menyebabkan air pada 

permukaan media lebih cepat meresap kedalam media. Lapisan pasir yang terlalu 

tipis ataupun terlalu tebal juga berpengaruh terhadap pertumbuhan rumput lapangan 

sepakbola (Beard, 1993). Untuk itu dilakukanlah penelitian dengan judul  “pengaruh 

ketebalan lapisan pasir sebagai media tumbuh rumput bermuda hibrida (Cynodon 

dactylon x Cynodon transvaalensis) terhadap drainase lapangan sepakbola dan 

pertumbuhan rumput ".  



1.2. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh ketebalan lapisan pasir sebagai dasar lapangan sepakbola 

terhadap drainase dan pertumbuhan rumput hibrid bermuda (Cynodon dactylon x 

Cynodon transvaalensis) di lapangan sepakbola. 

2. Mengetahui ketebalan lapisan pasir terbaik sebagai dasar lapangan sepakbola 

untuk drainase dan pertumbuhan rumput hibrid bermuda (Cynodon dactylon x 

Cynodon transvaalensis) di lapangan sepakbola. 

1.3. Signifikasi 

Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

berbagai macam material yang digunakan dalam pembuatan lapangan sepakbola dan 

pengaruhnya terhadap drainase lapangan dan pertumbuhan rumput hibrid bermuda. 

Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

acuan dalam perbaikan ataupun pembuatan lapangan sepakbola yang baik dan 

ekonomis terutama untuk lapangan-lapangan selain stadion.   

1.4. Batasan Masalah 

1. Variabel dalam penelitian ini adalah ketebalan lapisan pasir sebagai media 

tumbuh rumput, kemampuan drainase lapangan dan pertumbuhan rumput 

bermuda hibrida. 

2. Percobaan dilakukkn pada tabung plastik transparan berdiameter 30 cm dengan 

ketinggian menyesuaikan ketebalan ketebalan lapisan pasir sesuai dengan 

perlakuan dan material kerikil dan ruang pipa dalam lapisan media pada Texas-

USGA Method, yaitu 10 cm pasir kasar 5-10 mm, 15 cm kerikil berukuran 10-50 

mm, dan 25 cm ruang pipa yang berisi kerikil berukuran 10-50 mm dan pipa 

drainase dengan diamter 6 inci (Gambar 3.2). 

3. Kemampuan drainase adalah kemampuan media dalam meloloskan air dari 

permukaan lapangan dengan satuan ml detik-1.  

4. Rumput yang digunakan adalah rumput bermuda hibrida (Cynodon dactylon x 

Cynodon transvaalensis) kultivar Tifway. 

 

 



5. Pertumbuhan rumput adalah penambahan berat, ukuran, volume, tanaman yang 

bersifat irreversible, parameter pertumbuhan tanaman adalah panjang stolon, 

jumlah daun, jumlah tunas, bobot kering berangkasan rumput dan bobot kering 

akar rumput.  

6. Media perlakuan kontrol hanya berupa tanah dengan total ketebalan 65 cm atau 

menyesuaikan total ketebalan perlakuan 3 yang merupakan perlakuan terbaik 

menurut hipotesis. 

1.5. Model Hipotetik 

 

Gambar 1.1. Model Hipotetik Penelitian 
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