
BAB II 

TELAAH TEORI 

2.1. Kajian Teoritis 

2.1.1. Lapangan Sepakbola 

Sepakbola adalah permainan bola kaki yang dimainkan antar dua tim dengan 

jumlah 11 orang pemain per tim. Dalam permainan ini pemain kecuali penjaga 

gawang hanya diperbolehkan menendang bola. Permainan dilakukan di lapangan 

yang dibagi dua sama besar pada bagian tengah, dan terdapat gawang di dua sisi 

lapangan yang digunakan untuk memperoleh nilai dalam permainan sepakbola 

(Suryatman, 2014).  

Lapangan sepakbola adalah bagian penting dalam permainan sepakbola. 

Asosiasi sepakbola internasional yaitu Federation of International Football 

Assosiation (FIFA) menetapkan beberapa aturan tentang lapangan sepakbola. 

Lapangan sepakbola sebaiknya berorientasi dari utara ke selatan, dan kemiringan 

lapangan sepakbola tidak lebih dari 1%. Ukuran menjadi peraturan baku pertama 

dalam pembuatan sebuah lapangan sepakbola, ukuran rata-rata lapangan sepakbola 

adalah panjang 90-120 m dan lebar 65-75 m, ukuran lapangan yang digunakan dalam 

membuat lapangan disesuaikan dengan pengguna lapangan itu sendiri. Perbandingan 

ukuran antara panjang dan lebar lapangan sepakbola juga tidak boleh melebihi 1%. 

Sebuah lapangan sepakbola sebaiknya tertutup rata oleh rumput. Rumput lapangan 

sepakbola berfungsi untuk meredam pantulan bola, mengurangi resiko cedera pada 

pemain, meratakan permukaan lapangan dan masih banyak lagi fungsi rumput 

lainnya (Anonim, 2014; Suryatman, 2014; Neufert, 1993).  

Banyak lapangan sepakbola terutama di Indonesia memiliki kualitas yang 

buruk. Hal ini ditunjukan oleh adanya genangan dalam lapangan ketika terjadi hujan, 

lapangan menjadi gersang ketika musim kemarau, permukaan lapangan 

bergelombang, kondisi rumput yang buruk dan tidak dapat menutup permukaan 

lapangan, serta masih banyak lagi masalah yang ada dalam lapangan sepakbola di 

Indonesia (Suryatman, 2014).  

Permukaan lapangan sepakbola yang miring dan bergelombang adalah 

pemandangan biasa di Indonesia.  Lapangan  yang bergelombang dapat menghambat 

laju bola, karena menyebabkan bola terjebak pada suatu cekungan dalam lapangan. 



Sedangkan lapangan yang miring dapat menyebabkan bola melaju ke arah yang tidak 

dikehendaki. Hal-hal tersebut biasa ditemui pada lapangan-lapangan sepakbola di 

berbagai tempat di Indonesia, kejadian tersebut dikarenakan buruknya sistem 

pengelolaan air dan manajemen rumput lapangan sepakbola (Suryatman, 2014).    

2.1.2. Drainase Lapangan 

Drainase merupakan suatu cara pembuangan kelebihan air yang tidak 

diinginkan pada suatu daerah, serta cara meminimalisir dampak dari kelebihan air 

tersebut. Drainase lapangan sepakbola bertujuan untuk mengeringkan lapangan agar 

tidak terjadi genangan air apabila terjadi hujan karena genangan dapat mengganggu 

dan membahayakan pengguna lapangan. Sistem drainase lapangan yang banyak 

diterapkan di Indonesia adalah sistem drainase atas permukaan yang mengandalkan 

aliran permukaan diatas lapangan sepakbola. Kelebihan dari sistem ini adalah biaya 

pembuatan lapangan lebih murah dan mudah, tetapi sistem ini akan mengakibatkan 

percepatan kerusakan lapangan. Kerusakan lapangan dapat terjadi karena frekuensi 

pemakaian lapangan terlalu tinggi dan tidak teratur sedangkan perawatan lapangan 

tidak pernah dilakukan. Fenomena ini jelas berbeda dengan kriteria sistem drainase 

untuk lapangan sepakbola. Kriteria drainase lapangan sepakbola antara lain 

menggunakan konstruksi yang dapat segera meniadakn kelebihan air tetapi tidak 

mengganggu pertumbuhan rumput dalam lapangan, dapat meminimalisir erosi dan 

memaksimalkan infiltrasi dalam lapangan, mengalirkan semua kelebihan air keluar 

lapangan dan mencegah masuknya air (selain air hujan dan air irigasi) kedalam 

lapangan (Suryatman, 2014; dan Widiyanto, 2014).  

Dalam membuat konstruksi drainase lapangan sepakbola material yang 

paling banyak digunakan adalah pasir, kerikil, dan batu, serta pipa drainase dan 

berbagi jenis pelapis media seperti ijuk ataupun geotext. Material-material tersebut 

dianggap mampu mengalirkan semua air yang masuk kedalam lapangan dengan 

cepat. Effendi, dkk (2012) menyebutkan lapisan pasir setebal 30 cm memiliki 

koefisien hidrolis sebesar 2,5 m hari-1  dan kerikil setebal 15 cm dengan koefisien 

hidrolis sebesar 150 m hari-1  dapat mendrainase air dalam lapangan sepakbola 

hingga 136 mm hari-1. 

 Standar untuk sistem drainase bawah tanah untuk lapangan olahraga telah 

dikemukakan sejak tahun 1960 dan terus berkembang hingga tahun 1982 yang 



dikenal dengan istilah Texas-United States Golf Assosiation (Texas-USGA). 

Komposisi material lapangan menurut Texas-USGA terdiri dari pasir (fine sand), 

kerikil halus (coarse sand), kerikil (gravel), lapisan pelapis (geotext non woven), 

pipa pvc Ø 4-6 inci. Dalam konstruksi drainase lapangan sepakbola, jarak antar pipa 

drainase adalah enam meter. Berikut ini adalah profil lapisan darinase lapangan 

olahraga menurut Texas-USGA dalam Beard (1993). 

 
 
 
 
Keterangan: 

1. Rumput lapangan 

2. Lapisan pasir (fine sand) 

3. Lapisan pasir (coarse sand) 

4. Kerikil  (5-10 mm) 

5. Kerikil (10-50 mm)  

6. Tanah  

7. Pipa drainase 

8. Geotext 



Gambar 2.1. Profil subsurface drainage menurut Texas-USGA Method (Beard, 1993) 

2.1.3. Rumput Bermuda Hibrida 

Rumput merupakan alas yang nyaman untuk menunjang berbagai aktivitas 

olahraga. Dalam lapangan sepakbola rumput mempengaruhi kondisi permukaan 

lapangan dan  luncuran bola. Penggunaan rumput sebagai alas lapangan sepakbola 

dapat mengurangi resiko cedera bagi pemain ketika terjatuh di lapanangan (Hopkins, 

2000 dalam Ayuningtyas, 2007). Rumput untuk lapangan sepakbola harus mampu 

tumbuh meski mendapat tekanan karena tingginya frekuensi penggunaan lapangan. 

Untuk itu rumput lapangan sepakbola harus memiliki kemampuan tumbuh yang baik, 

daya tutup yang luas, daya regenerasi tinggi, elastis, serta memiliki daya adaptasi dan 

toleransi yang tinggi (Munandar dan Hardjosuwignyo, 1990). Kriteria lain yang 

harus dimiliki oleh rumput lapangan sepakbola adalah warna, warna rumput akan 

memengaruhi kualitas visual dari lapangan sepakbola itu sendiri. Rumput dengan 

warna hijau yang gelap lebih menarik untuk dipandang daripada rumput yang 

berwarna lebih cerah (Turgeon, 2002).  

Rumput bermuda hibrida (Cynodon dactylon x Cynodon transvaalensis) 

merupakan jenis rumput hasil persilangan antara jenis rumput bermuda biasa atau 

grinting (Cynodon dactylon) dan rumput bermuda afrika (Cynodon transvaalensis). 

Rumput hibida bermuda menggabungkan sifat dari dua kultivar rumput bermuda 

yang berbeda. Rumput bermuda hibrida tidak banyak menghasilkan biji dalam proses 

perkembangbiakannya, rumput ini lebih mengandalkan stolon dan rimpang untuk 

berkembangbiak secara vegetatif (Bronsan and Deputy, 2007).  



 
Gambar 2.2. Morfologi Rumput Bermuda Hibrida 

Rumput bermuda hibrida termasuk salah satu jenis rumput yang mampu 

beradaptasi pada kondisi iklim hangat atau tropis (pada suhu 27o- 30o C), di 

Indonesia rumput ini dapat tumbuh dengan baik sepanjang tahun. Rumput bermuda 

hibrida berkembangbiak secara vegetatif dengan stolon dan rimpang, rumput jenis ini 

tidak dapat berkembangbiak secara generatif. Ciri morfologi rumput bermuda hibrida 

antara lain ujung daun yang melipat, pangkal daun berbulu dengan panjang bulu 1-3 

mm; leher daun sempit, menempel dan memiliki bulu halus pada pagian ujung; 

bentuk daun datar dengan lebar 1-3 mm dan menyempit pada bagian ujung, pada 

permukaan bawah daun terdapat bulubulu halus; bunga rumput bermuda hibrida 

berbentuk paku dengan 4-5 cabang (Turgeon, 2002). Keunggulan dari rumput 

bermuda hibrida antara lain memiliki daya tutup akar yang tinggi dan daun yang 

lembut serta memiliki warna daun hijau gelap sehingga cocok digunakan sebagai alas 

lapangan sepakbola (Beard, 1993).  

Pertumbuhan rumput bermuda hibrida dalam lapangan sepakbola 

dipengaruhi oleh faktor media pertumbuhan akar. Ginting (2009) menyebutkan 

ketebalan pasir sebagai media tumbuh rumput bermuda hibrida di lapangan 

sepakbola berpengaruh terhadap tingkat kepadatan pucuk, lebar daun, daya recovery, 



kecepatan penutupan, panjang dan bobot kering akar, tetapi ketebalan pasir dalam 

lapangan tidak berpengaruh pada berat kering pucuk dan warna daun. Ketebalan 

material pasir dalam lapangan sepakbola dapat mempengaruhi pertumbuhan rumput 

di lapangan. Lapisan pasir yang terlalu tebal di lapangan sepakbola tidak selalu 

berpengaruh baik bagi pertumbuhan rumput. Ketebalan pasir 15 cm terbukti dapat 

mengoptimalkan pertumbuhan rumput bermuda. Ketebalan lapisan pasir dalam 

komposisi media yang lebih dari 15 cm mengakibatkan unsur hara mudah hilang dan 

tidak terserap tanaman, sedangkan ketebalan lapisan pasir kurang dari 15 cm 

menyebabkan perakaran rumput kurang optimal. Ketebalan pasir 5 cm meningkatkan 

kepadatan pucuk, tekstur daun dan kecepatan penutupan 100 %, sedangkan ketebalan 

pasir 10 cm mempercepat daya recovery rumput hibrid bermuda. 

2.2. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ketebalan lapisan pasir sebagai dasar lapangan sepakbola mempengaruhi 

drainase dan pertumbuhan rumput bermuda hibrida. 

2. Perlakuan ketebalan lapisan pasir 15 cm merupakan perlakuan terbaik dalam 

drainase dan pertumbuhan rumput bermuda hibrida.  

2.4. Variabel Pengukuran 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda terhadap hipotesis 

penelitian, berikut ini adalah definisi dan pengukuran variabel dari penelitian ini: 

1. Ketebalan media lapangan sepakbola adalah ketebalan lapisan pasir sebagai 

media tumbuh rumput bermuda hibrida. 

2. Kecepatan drainase adalah kecepatan air hilang dari permukaan media dengan 

satuan ml detik-1.  

3. Volume air yang disiramkan dalam pengujian kemampuan drainase adalah 3 

liter tabung-1, berdasarkan data curah hujan tertinggi Kota Salatiga selama 10 

tahun terakhir (2005 - 2014). 

4. Pertumbuhan tanaman diamati dengan mengukur panjang stolon, jumlah daun, 

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

bermuda hibrida. 



5. Pengambilan sampel rumput dilakukan secara acak dengan mengambil 5 sampel 

rumput dalam tabung.  

6. Panjang stolon diukur mulai dari pangkal batang hingga ujung daun terpanjang 

dalam satuan cm, pengamatan dilakukan setiap tujuh hari sebanyak 5 kali 

pengamatan. 

7. Jumlah daun yang dihitung adalah daun hijau segar yang ada dalam pengamatan 

panjang sulur rumput, pengamatan dilakukan setiap tujuh hari sebanyak 5 kali 

pengamatan. 

8. Jumlah tunas adalah banyaknya tunas rumput bermuda hibrida dalam tabung, 

baik yang berasal dari stolon maupun rimpang rumput bermuda hibrida, 

pengamatan dilakukan setiap tujuh hari sebanyak 5 kali pengamatan. 

9. Bobot kering berangkasan rumput adalah bobot rumput hasil pangkasan pada 

pengamatan terakhir yang telah dikeringkan dengan oven pada suhu 60oC 

selama 48 jam. 

10. Bobot kering akar rumput adalah bobot akar rumput pada pengamatan terakhir 

yang telah dikeringkan dengan oven pada suhu 60oC selama 48 jam. 
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