
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengaruh Media Terhadap Drainase Lapangan Sepakbola 

Sebelum tahun 1940an media tanam rumput dalam lapangan sepakbola terdiri 

dari media campuran yang banyak mengandung liat. Kandungan liat dalam media 

sangat baik untuk pertumbuhan rumput, tetapi dapat menyebabkan pemadatan media 

sehingga terjadi masalah pada drainase lapangan sepakbola. Pada tahun 1960 mulai 

dikemukakan detail konstruksi media untuk lapangan sepakbola yang dapat 

mendukung pertumbuhan rumput dan drainase lapangan (Suryatman, 2014).  

Menurut Arsyad (1989) drainase adalah sistem pembuangan air berlebih dari suatu 

lokasi. Drainase bertujuan untuk meniadakan genangan air yang tidak diinginkan 

dengan cara mempercepat gerakan aliran air sehingga air berlebih pada permukaan 

suatu bidang dapat dihilangkan dengan cepat. Dalam sistem drainase bawah 

permukaan lapangan sepakbola, air yang jatuh ke permukaan media akan masuk 

kedalam lapangan, kemudian dikeluarkan melalui pipa drainase bawah permukaan. 

Dalam sistem drainase tersebut komponen media tanam rumput lapangan sepakbola 

adalah pasir (fine sand dan coarse sand), sedangkan material lain yang digunakan 

dalam konstruksi lapangan sepakbola antara lain gravel atau split dan pipa drainase 

(Beard, 1993).  

Peran pasir dalam sistem drainase bawah permukaan lapangan sepakbola 

adalah sebagai media penampung air dan mengalirkan air keluar dari lapangan 

sehingga dapat mempercepat hilangnya air dari permukaan lapangan. Kerikil atau 

gravel berperan untuk meningkatkan peluang bagi air untuk lebih mudah masuk 

kedalam pipa. Hal ini disebabkan oleh koefisien hidrolis kerikil lebih besar daripada 

pasir, dimana koefisien hidrolis pasir sebesar 2,5 meter hari-1 dan kerikil sebesar 150 

meter hari-1 (Effendi dkk, 2012). Penggunaan kerikil juga dapat menjaga sistem 

drainase dari kerusakan, karena jika pasir langsung bersentuhan dengan pipa maka 

banyak pasir akan hanyut sehingga sistem drainase menjadi cepat rusak.  Fungsi pipa 

dalam sistem drainase bawah permukaan lapangan sepakbola adalah sebagai saluran 

drainase bagi air yang akan keluar dari media. Kecepatan drainase diukur dari 

kecepatan air hilang dari permukaan media.  



Terkait perannya dalam drainase bawah permukaan lapangan sepakbola, 

peningkatan ketebalan lapisan pasir dalam konstruksi lapangan berpengaruh pada 

kecepatan drainase. Kecepatan drainase menunjukkan frekuensi dan lama waktu 

media bebas dari air berlebih terutama pada permukaan media (Arsyad 1989). 

Peningkatan kecepatan drainase disebabkan oleh adanya perubahan kapasitas media 

dalam menampung air sehingga berpengaruh terhadap kecepatan hilangnya air atau 

genangan pada permukaan media.  Tabel 4.1 akan menunjukkan pengaruh ketebalan 

pasir tehadap kecepatan drainase pada waktu  pengamatan yang berbeda.  

Tabel 4.1 Rerata Kecepatan Drainase  

Perlakuan Ketebalan Lapisan Pasir 
Kecepatan drainase (ml detik-1) 

7 Hst 35 Hst 70 Hst 

Kontrol (pasir 0 cm) 25,20 b 31,67 c 43,10 b 

P1 (pasir 5 cm) 35,33 b 45,83  b 47,50 b 

P2 (pasir 10 cm) 35,54 b 49,40 b 54,04 b 

P3 (pasir 15 cm) 45,27 b 58,46 a 60,89 ab 

P4 (pasir 20 cm) 65,72 ab 60,89 a 69,23 a 

P5 (pasir 25 cm) 71,44 a 63,89 a 72,99 a 

Keterangan: Huruf yang sama menunjukkan tidak adanya perbedaan nyata antar perlakuan 

berdasarkan uji BNJ pada taraf kepercayaan 95% 

Hst: hari setelah tanaman Rumput Bermuda hibrida 

Hasil uji beda nyata jujur yang dipaparkan dalam Tabel 4.1 menunjukkan 

bahwa pada pengamatan tujuh hari setelah tanam rumput bermuda hibrida kecepatan 

drainase perlakuan kontrol, perlakuan ketebalan lapisan pasir 5 cm, 10 cm, dan 15 

cm secara nyata lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan ketebalan lapisan pasir 

25 cm. Hal ini karena pada pengamatan tujuh hari setelah tanam rumput bermuda 

hibrida belum terjadi pemadatan media tanah, Suryatman (2014) menyatakan bahwa 

kerusakan sistem drainase atas permukaan pada lapangan sepakbola adalah waktu, 

pemakaian lapangan secara terus menerus, dan kurangnya perawatan terhadap 

lapangan.  

Kecepatan drainase perlakuan ketebalan lapisan pasir 15 cm, 20 cm dan 25 

cm pada pengamatan 35 hari setelah tanam rumput secara nyata lebih tinggi 

dibandingkan dengan perlakuan kontrol, perlakuan ketebalan lapisan pasir 5 cm, dan 

10 cm. Pasir memiliki nilai infiltrasi lebih tinggi dibandingkan dengan tanah 

(Rajiman, 2012). Hal ini menyebabkan air yang jatuh pada permukaan media pasir 

lebih mudah hilang dibandingkan pada permukaan media tanah. Pernyataan tersebut 



mendukung hasil pengamatan dimana kecepatan drainase perlakuan kontrol lebih 

rendah jika dibandingkan dengan perlakuan ketebalan media pasir. 

Pada pengamatan 70 hari setelah tanam rumput, kecepatan drainase perlakuan 

ketebalan media pasir 5 cm dan 10 cm secara nyata lebih rendah daripada kecepatan 

drainase pada perlakuan ketebalan lapisan pasir 20 cm dan 25 cm. Hal ini 

menunjukan ketebalan lapisan pasir sebagai media tanam rumput lapangan sepakbola 

berpengaruh terhadap kemampuan drainase lapanga. Ruang tampung air dalam 

media pasir perlakuan ketebalan media pasir 5 cm dan 10 cm lebih rendah 

dibandingkan dengan perlakuan ketebalan media pasir 20 cm, dan 25 cm. Semakin 

tebal lapisan pasir menyebabkan air pada permukaan media lebih cepat meresap 

kedalam media (Beard, 1993).  

Kecepatan drainase perlakuan kontrol pada tiga periode pengamatan 

menunjukan hasil yang lebih rendah jika dibandingkan dengan perlakuan ketebalan 

lapisan pasir 20 cm dan 25 cm. Hal ini disebabkan pada perlakuan kontrol tanah yang 

digunakan mengandung mineral liat yang dapat mengikat air sehingga tidak langsung 

meloloskan air. Kandungan liat dalam tanah juga dapat menyebabkan pemadatan 

media sehingga penyerapan air kedalam media tanah lebih lambat jika dibandingkan 

dengan pasir yang tidak mengandung mineral liat dan memiliki porositas tinggi. 

Hanafiah (2005) menyebutkan bahwa tanah dengan kandungan liat memiliki 

kemampuan menangkap dan menahan air lebih baik dibadingkan dengan pasir tanpa 

kandungan liat.  Mineral liat dalam tanah memiliki jumlah dan luas permukan lebih 

besar daripada pasir karena ukuran partikelnya yang sangat kecil (Ø 0,002 mm) 

(Hanafiah, 2005). Pernyataan tersebut didukung oleh hasil pengamatan selintas yang 

menunjukkan kandungan mineral liat pada tanah yang digunakan pada perlakuan 

kontrol sebesar 15,71% (Lampiran 14), sedangkan pasir yang digunakan tidak 

memiliki kandungan liat.  

Data diatas menujukan bahwa semakin tebal lapisan pasir menyebabkan 

kemampuan drainase lapangan menjadi semakin baik. Hal ini dikarenakan oleh 

peningkatan kapasitas media dalam menampung air, sehingga potensi terjadinya 

genangan menjadi semakin kecil. Pada penelitian ini ketebalan lapisan pasir 15 cm, 

20 cm, dan 25 cm memiliki  kemampuan drainase yang baik, meskipun ketebalan 

lapisan pasir 15 cm pada pengamatan 7 hari setelah tanam rumput bermuda hibrida 



secara statistik lebih rendah daripada perlakuan ketebalan lapisan pasir 25 cm. Tetapi 

pada pengamatan 35 hari dan 70 hari setelah tanam rumput bermuda hibrida 

kemampuan drainase perlakuan ketebalan lapisan pasir 15 cm tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan ketebalan lapisan pasir 25 cm. 

4.2 Pengaruh Media Terhadap Pertumbuhan Rumput Bermuda hibrida 

Rumput lapangan sepakbola berperan sebagai alas yang dapat meminimalkan 

cedera, menahan pantulan bola dan menjadi media luncuran bola. Dalam lapangan 

sepakbola profesional, keberadaan rumput menjadi prioritas utama karena dapat 

meningkatkan kualitas visual maupun fungsional dari lapangan sepakbola itu sendiri. 

Kriteria rumput untuk lapangan sepakbola antara lain mampu tumbuh dengan cepat 

dan dapat menutup seluruh permukaan lapangan dengan konsisten meski berada 

dibawah tekanan penggunaan lapangan maupun kondisi alam. Salah satu jenis 

rumput untuk lapangan sepakbola adalah rumput bermuda hibrida (Cynodon dactylon 

x Cynodon transvaalensis). Rumput bermuda hibrida merupakan rumput yang 

mampu tumbuh pada daerah dengan iklim subtropis dan juga tropis.  

Untuk mendukung pertumbuhan rumput bermuda hibrida dalam lapangan 

sepakbola diperlukan media tumbuh yang sesuai agar tercapai kualitas lapangan 

sepakbola yang baik. Media tanam rumput pada lapangan sepakbola idealnya adalah 

tanah, tetapi penggunaan tanah dalam konstruksi lapangan sepakbola berpotensi 

menurunkan kualitas lapangan sepakbola. Untuk itu pasir dipilih sebagi media tanam 

pengganti tanah di lapangan sepakbola. Sebagai media tanam, pasir memiliki sifat 

yang kurang baik, antara lain kemampuan menahan air dan mengikat unsur hara yang 

rendah serta porositas yang terlalu tinggi. Akan tetapi perkembangan sistem irigasi 

dan pemupukan dewasa ini menyebabkan kekurangan pasir sebagai media tanam 

rumput bukan lagi menjadi penghambat dalam pembuatan lapangan sepakbola 

(Rizky, 2009). 

Penanaman rumput bermuda hibrida pada semua perlakuan media tanam 

dilakukan tanpa penambahan pupuk. Untuk mengetahui kemampuan media dalam 

mendukung pertumbuhan rumput bermuda hibrida dilakukan pengamatan pada 

parameter panjang stolon, jumlah daun, dan jumlah tunas atau cabang rumput. 

Pengamatan pertumbuhan rumput dilakukan pada lima sampel rumput yang dipilih 

secara acak pada minggu pertama, pengamatan pertumbuhan ini dilakukan sebanyak 



lima kali berturut-turut setiap tujuh hari pada sampel yang sama. Untuk mengetahui 

pengaruh media terhadap hasil akhir dari rumput bermuda hibrida dilakukan 

pengamatan pada parameter biomassa batang dan daun serta akar rumput bermuda 

hibrida, pengamatan ini dilakukan pada akhir penanaman rumput bermuda hibrida 

dengan sampel yang dipilih secara acak untuk tiap unit percobaan. 

Panjang stolon 

Panjang stolon adalah panjang stolon rumput bermuda hibrida diukur dari 

pangkal atau permukaan media hingga ujung daun terpanjang. Panjang sulur rumput 

merupakan salah satu parameter yang menunjukkan bahwa rumput bermuda hibrida 

dapat terus tumbuh dan berkembang (Turgeon, 2002).  

Tabel 4.2. Panjang Stolon pada Minggu Kelima 

Perlakuan Ketebalan Lapisan Pasir Panjang stolon (cm)* 

Kontrol (pasir 0 cm) 29,79 a 

P1 (pasir 5 cm) 18,69 c 

P2 (pasir 10 cm) 24,76 b 

P3 (pasir 15 cm) 25,99 ab 

P4 (pasir 20 cm) 24,05 b 

P5 (pasir 25 cm) 24,75 b 

Keterangan: Huruf yang sama menunjukkan tidak adanya perbedaan nyata antar perlakuan 

berdasarkan uji BNJ pada taraf kepercayaan 95% 

(*) coding berdasarkan hasil transformasi akar 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa rerata panjang stolon bermuda hibrida pada 

perlakuan kontrol secara nyata lebih tinggi dibanding dengan perlakuan ketebalan 

lapisan pasir 5 cm, 10 cm, 20 cm dan 25 cm. Hal ini dikarenakan tanah merupakan 

media tumbuh utama bagi tanaman, dalam tanah terdapat berbagai unsur hara yang 

berguna bagi pertumbuhan tanaman (Hanafiah, 2005). Pada tabel tersebut dapat 

dilihat pula bahwa rerata panjang sulur rumput pada perlakuan ketebalan lapisan 

pasir 15 cm tidak berbeda nyata dengan perlakuan kontrol, hal ini menunjukkan  

bahwa ketebalan media pasir 15 cm merupakan ketebalan pasir yang optimal untuk 

pertumbuhan rumput bermuda hibrida. Pernyataan tersebut didukung oleh Ginting 

(2009) yang menyatakan ketebalan media pasir 15 cm mendukung pertumbuhan 

rumput menjadi lebih optimal.  

Pemberian media pasir dengan ketebalan kurang dari 15 mengakibatkan 

pertumbuhan akar terhambat karena ruang gerak akar yang tebatas sehingga 



berpengaruh terhadap pertumbuhan tajuk. Ketebalan pasir lebih dari 15 cm 

menyebabkan akar rumput bermuda hibrida tumbuh terlalu dalam. Pernyataan ini 

didukung dengan hasil pengamatan bobot kering akar rumput bermuda hibrida pada 

Tabel 4.5. Pada tabel tersebut diketahui bahwa bobot kering akar rumput bermuda 

hibrida pada perlakuan ketebalan lapisan pasir 15 cm secara nyata lebih tinggi 

dibandingkan degan perlakuan ketebalan lapisan pasir 5 cm, 10 cm, 25 cm, dan 

perlakuan kontrol. 

Jumlah daun 

Daun rumput bermuda berbentuk seperti lidah, dan dikelilingi oleh rambut-

rambut dengan panjang 2-5 mm, pinggiran daun sempit dan berbulu, kedua 

permukaan licin atau berambut dengan ujung meruncing (Turgeon, 2002). Tabel 4.3 

menunjukkan jumlah daun rumput bermuda hibrida pada minggu kelima penanaman 

rumput bermuda hibrida.  

Tabel 4.3. Jumlah Daun Rumput pada Minggu Kelima 

Perlakuan Ketebalan Lapisan Pasir Rerata Jumlah Daun 

Kontrol (pasir 0 cm) 12,01 a 

P1 (pasir 5 cm) 10,24 a 

P2 (pasir 10 cm) 11,24 a 

P3 (pasir 15 cm) 12,39 a 

P4 (pasir 20 cm) 10,46 a 

P5 (pasir 25 cm) 10,40 a 

Keterangan: Huruf yang sama menunjukkan tidak adanya perbedaan nyata antar perlakuan 

berdasarkan uji BNJ pada taraf kepercayaan 95% 

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa rerata jumlah daun pada semua 

perlakuan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata secara statistik. Hal ini 

disebabkan oleh kemampuan tumbuh rumput bermuda hibrida yang sangat baik pada 

berbagai kondisi media. Pernyataan tersebut didukung oleh Beard (1993) yang 

menyebutkan bahwa rumput jenis bermuda (Cynodon spp.) memiliki potensi 

pertahanan yang paling baik daripada jenis rumput lapangan sepakbola lain.  

Jumlah tunas  

Jumlah tunas rumput bermuda hibrida menggambarkan tingkat kepadatan dan 

kompetisi dalam unit percobaan. Jumlah tunas rumput dapat menjadi indikator 

pertumbuhan rumput di lapangan sepakbola, semakin banyak jumlah tunas rumput 



dalam suatu lapangan menandakan bahwa rumput tumbuh dengan baik (Turgeon, 

2002). Rumput bermuda mempunyai kepadatan tunas tertinggi dibandingkan dengan 

rumput lapangan sepakbola yang lainnya, khususnya bila kebutuhan unsur hara dan 

air terpenuhi serta bebas hama dan penyakit (Ginting, 2009). Jumlah tunas pada 

rumput bermuda hibrida dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Jumlah Tunas Rumput pada Minggu Kelima 

Perlakuan Ketebalan Lapisan Pasir Rerata Jumlah Tunas 

Kontrol (pasir 0 cm) 339,25 a 

P1 (pasir 5 cm) 156,5 b 

P2 (pasir 10 cm) 191,5 b 

P3 (pasir 15 cm) 222,25 b 

P4 (pasir 20 cm) 201 b 

P5 (pasir 25 cm) 172 b 

Keterangan: Huruf yang sama menunjukkan tidak adanya perbedaan nyata antar perlakuan 

berdasarkan uji BNJ pada taraf kepercayaan 95% 

Tabel 4.4 menunjukan bahwa meski tidak berbeda nyata secara statistik 

perlakuan ketebalan lapisan pasir 15 cm memiliki jumlah tunas yang lebih banyak 

dibandingkan dengan perlakuan ketebalan lapisan pasir lain, sedangkan jumlah tunas 

rumput bermuda hibrida pada perlakuan kontrol secara nyata lebih besar jika 

dibandingkan dengan semua perlakuan ketebalan lapisan pasir.  Jumlah tunas rumput 

bermuda hibrida dipengaruhi oleh panjang stolon. Semakin panjang stolon bermuda 

hibrida maka jumlah tunas yang dihasilkan pun semakin tinggi. Pernyataan ini 

didukung dengan hasil pengamatan pada Tabel 4.2 yang menunjukan bahwa pada 

perlakuan kontrol dan perlakuan  ketebalan lapisan pasir 15 cm menghasilkan 

panjang stolon yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan lain.  

Hanafiah (2005) menyatakan bahwa tanah merupakan media tanam yang 

paling ideal bagi tanaman. Pernyataan tersebut mendukung hasil pengamatan dimana 

jumlah pucuk pada perlakuan kontrol lebih tinggi daripada semua perlakuan 

ketebalan lapisan pasir. Pasir didominasi oleh mineral-mineral primer terutama 

kuarsa (SiO2) yang tahan terhadap pelapukan dan tidak mampu menyerap unsur-

unsur hara sehingga ketersediaan hara bagi tanaman lebih rendah daripada tanah 

(Saptiningsih, 2007). Lengkapnya kandungan hara dalam tanah diduga berpengaruh 

terhadap penambahan tunas rumput bermuda hibrida. Pernyataan ini didukung oleh 

hasil penelitian Harahab (2015) yang menyatakan pemberian pupuk hayati pada 



budidaya tanaman padi berdampak sangat nyata terhadap parameter penambahan 

jumlah anakan, sedangkan pada parameter jumlah daun hasil yang ditunjukan tidak 

berdampak sangat nyata. 

Bobot kering berangkasan rumput dan Bobot Kering Akar Rumput 

Bobot kering berangkasan rumput dan bobot kering akar rumput bermuda 

hibrida menunjukkan pengaruh media terhadap hasil pertumbuhan rumput bermuda 

hibrida (Rizky, 2009). Bobot kering berangkasan rumput merupakan komponen yang 

kurang diperhatikan dalam industri turf grass (Cattani dan Struik, 2001 dalam Rizky, 

2009). Meskipun demikian, dalam industri turf grass bobot kering berangkasan 

rumput dapat menunjukkan pengaruh teknik budidaya dan faktor lingkungan 

terhadap pertumbuhan rumput (Turgeon, 2004). Tabel 4.5 menunjukkan bobot kering 

berangkasan rumput dan bobot kering akar rumput bermuda hibrida pada akhir 

periode penelitian. 

Tabel 4.5 Bobot Kering Berangkasan dan Akar  

Perlakuan Ketebalan Lapisan 
Pasir 

Bobot Kering (Gram)  

Batang dan daun  Akar  

Kontrol (pasir 0 cm) 10.11 ab 3.12 b 

P1 (pasir 5 cm) 9.05 ab 3.13 b 

P2 (pasir 10 cm) 9.83 ab 3.16 b 

P3 (pasir 15 cm) 10.79 a 3.72 a 

P4 (pasir 20 cm) 10.28 a 3.54 ab 

P5 (pasir 25 cm) 9.04 b 3.21 b 

Keterangan: Huruf yang sama menunjukkan tidak adanya perbedaan nyata antar perlakuan 

berdasarkan uji BNJ pada taraf kepercayaan 95% 

 Pada Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa bobot kering berangkasan rumput 

tertinggi dihasilkan oleh perlakuan ketebalan lapisan pasir 15 cm dan 20 cm. Hal ini 

diduga karena pertumbuhan rumput pada perlakuan ketebalan lapisan pasir 15 cm 

dan 20 cm lebih baik jika dibandingkan dengan perlakuan lain. Pernyataan ini 

didukung dengan hasil pengamatan bobot kering akar rumput bermuda hibrida yang 

menunjukan bahwa perlakuan ketebalan lapisan pasir 15 cm dan 20 cm (meskipun 

tidak berbeda secara statistik) menghasilkan bobot kering akar yang paling tinggi. 

Ketebalan lapisan pasir sebagai media tumbuh rumput berpengaruh terhadap 

pertumbuhan bermuda hibrida. Ketebalan lapisan pasir kurang dari 15 cm 

menyebabkan perakaran rumput terlalu dangkal, sedangkan ketebalan lapisan pasir 



lebih dari 20 cm sehingga menyebabkan perakaran rumput bermuda hibrida tumbuh 

memanjang untuk mendapatkan air. Turgeon (2002) menyatakan bahwa  

pertumbuhan  akar  yang  bagus mendukung pertumbuhan tajuk. Pada ketebalan 

lapisan pasir 15 cm dan 20 cm parameter  panjang stolon, jumlah tunas, bobot kering 

berangkasan rumput, dan bobot kering akar rumput yang menunjukan bahwa 

pertumbuhan rumput bermuda hibrida lebih baik daripada perlakuan ketebalan 

lapisan pasir lain. 
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