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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan protein masyarakat semakin meningkat 

seiring dengan peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. 

Oleh karena itu pemerintah terus berupaya mewujudkan 

swasembada protein. Salah satu upaya yang perlu dilakukan 

yaitu dengan meningkatkan populasi ternak ruminansia beserta 

optimalisasi produktivitasnya yang dapat berperan dalam 

membantu pemenuhan kebutuhan protein masyarakat 

Indonesia.  

Data statistik Direktorat Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan Hewan (2017) menunjukkan populasi sapi perah di 

Indonesia pada tahun 2013 yaitu sebanyak ± 444.000 ekor. 

Jumlah tersebut terus meningkat hingga terdapat ± 545.000 

ekor pada tahun 2017. Peningkatan populasi tentunya akan 

berdampak pada jumlah pakan yang dibutuhkan. Jenis pakan 

yang dibutuhkan sapi sebagai ternak ruminansia yaitu hijauan. 

Menurut Purbajanti (2013), hijauan pakan merupakan jenis 

tanaman pakan berupa rumput dan kacang-kacangan 

(leguminosa) yang diambil bagian hijauannya untuk diberikan 

pada ternak.  

Salah satu kendala dalam pemenuhan kebutuhan hijauan 

pakan ternak yaitu ketersediaan lahan sebagai media tanam. 

Selain karena maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi 

pemukiman, harga lahan juga semakin tinggi untuk dikuasai. 

Hal ini menjadi kendala ketika suatu peternakan meningkatkan 

populasi ternaknya. Kondisi ini dialami oleh PT.Greenfields 

Indonesia yang menjadi peternakan sapi perah terbesar di 



 

 
 

Indonesia. Solusi dihadirkan dengan penerapan kemitraan 

usaha budidaya hijauan yang bekerja sama dengan pemilik 

lahan di sekitar lokasi peternakan. Sistem kemitraan ini juga 

sekaligus memberikan dampak menguntungkan bagi 

masyarakat di sekitar lokasi peternakan. 

Rumput yang saat ini disuplai petani merupakan jenis 

rumput yang berkembang di kalangan para peternak dalam 

beberapa tahun terakhir, yaitu Pennisetum purpureum cv. Mott 

atau lebih dikenal dengan rumput odot. Rumput odot 

merupakan jenis rumput gajah yang memliki ciri khas 

merumpun dengan tekstur batang yang lunak dan ukuran 

tanaman yang relatif kerdil (Hasan, 2012). Purwawangsa dan 

Putra (2014) menambahkan bahwa hampir seluruh bagian 

rumput odot dapat dimakan oleh ternak dengan TDN mencapai 

64,31 %. 

Potensi produksi rumput odot perlu didukung dengan 

manajemen budidaya yang baik. Manajemen budidaya yang 

terdiri dari serangkaian kegiatan mulai dari persiapan hingga 

rumput siap diberikan pada ternak yang didukung sistem 

kemitraan untuk kelancaran distribusinya, sangat penting 

diketahui untuk mencapai produksi rumput yang 

dikembangkan secara maksimal. Manajemen budidaya rumput 

odot di Gunung Kawi dapat dipelajari dan menjadi contoh 

untuk diterapkan di wilayah lain.   

1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana 

lahan dipersiapkan dan dikelola hingga mampu menghasilkan 

jumlah rumput odot yang dapat memenuhi permintaan 



 

 
 

PT.Greenfields Indonesia, serta seberapa menguntungkan 

usahatani ini bagi petani ditinjau dari analisis usaha.  

1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktek 

budidaya rumput odot oleh petani mitra PT.Greenfields 

Indonesia di wilayah Gunung Kawi, Kabupaten Malang untuk 

dinilai sejauh mana usahatani ini memiliki nilai ekonomis. 

1.4 Kegunaan 

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan pada 

masyarakat khususnya pada masyarakat yang bergerak di 

bidang peternakan atau pertanian mengenai manajemen 

budidaya rumput odot yang memliki potensi usaha pertanian 

yang prospektif.  

1.5 Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini yaitu manajemen budidaya 

rumput odot yang diterapkan oleh petani di Gunung Kawi 

diduga mampu menghasilkan produksi rumput yang dapat 

memenuhi kebutuhan hijauan pakan sapi perah PT.Greenfields 

Indonesia. 

1.6 Kerangka Pikir  

Pakan menjadi salah satu faktor penting dalam usaha 

peternakan. Kebutuhan pakan untuk menunjang produktivitas 

ternak harus dipenuhi. Hijauan pakan ternak merupakan jenis 

pakan yang wajib tersedia bagi ternak ruminansia. Peningkatan 

populasi ternak akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan 

hijauan pakan itu sendiri. Lahan yang lebih luas tentunya 



 

 
 

sangat diperlukan untuk memperoleh jumlah hijauan pakan 

ternak yang dibutuhkan. Akan tetapi harga lahan yang semakin 

tinggi menjadi kendala untuk penguasaan lahan. Maka, 

diperlukan solusi atas masalah tersebut. 

Kemitraan usaha budidaya rumput odot yang sudah lama 

diterapkan oleh PT. Greenfields Indonesia dapat dipelajari 

sebagai pilihan solusi atas permasalahan penguasaan lahan 

untuk penyediaan hijauan pakan. Sunaenah, dkk (2017) 

menyatakan bahwa keuntungan yang dapat diperoleh dari 

sistem kemitraan budidaya hijauan yaitu tersedianya beberapa 

fasilitas yang diberikan oleh perusahaan dan terjaminnya 

penjualan hasil panen hijauan oleh perusahaan tersebut sebagai 

pembeli.  

Rumput odot juga menjadi jenis rumput yang populer di 

kalangan peternak dalam beberapa tahun terakhir. Populernya 

keunggulan rumput odot tersebut menjadi salah satu 

pertimbangan PT. Greenfields Indonesia memilih jenis rumput 

ini. Purwawangsa dan Putra (2014) memaparkan bahwa hampir 

seluruh bagian tanaman rumput odot dapat dimakan oleh 

ternak, selain itu potensi produksinya lebih tinggi dari rumput 

gajah biasa.  

Penelitian ini mengamati manajemen budidaya oleh 

petani mulai dari persiapan lahan hingga panen, serta sistem 

kemitraan dan pemasaran hasil panen. Analisis ekonomi juga 

dilakukan meliputi analisis pendapatan dan efisiensi biaya 

produksi. Kusnadi, dkk (1998) menyatakan bahwa usaha 

budidaya rumput gajah dapat mencapai pendapatan tertinggi 

sebesar Rp. 165,28/m2/panen dengan nilai efisiensi biaya 1,98.  

Kerangka pikir pada penelitian ini dapat dilihat lebih jelas pada 

Gambar. 1. 



 

 
 

        

  

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Karakteristik Petani 

Salim et al (2015)  membagi usia penduduk dengan 

pendekatan siklus kehidupan yang dibagi menjadi empat 

golongan yang terdiri dari penduduk muda (0-14 tahun), 

pemuda (15-24 tahun), penduduk usia kerja (25-59 tahun ), dan 

penduduk tua ( lebih dari 60 tahun). 

Hartono (2011) menyatakan bahwa pendidikan berperan 

dalam pengembangan sumberdaya manusia yang diperlukan 

dalam pembangunan pertanian, karena pendidikan dapat 

meningkatkan daya pikir yang menghantarkan petani untuk 

lebih maju dan mencapai peningkatan kesejahteraan. Purcell 

dan Anderson dalam Anandajayasekeram et al (2007) 

menyatakan  bahwa penyuluhan pertanian menjadi salah satu 

kunci bagi petani untuk memperoleh informasi yang 

bermanfaat untuk perkembangan mata pencaharian petani. 

2.2 Penguasaan Lahan 

Winarso (2012) menyatakan bahwa bentuk-bentuk 

penguasaan lahan di pedesaan dapat dibagi menjadi 2, yaitu 

lahan milik dan bukan milik. Lahan hak milik didefinisikan 

dalam Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 sebagai 

turun temurun yang dapat dimiliki seseorang atas sebidang 

tanah, baik yang berasal dari warisan, pembelian, atau hibah 

dari orang lain sedangkan lahan bukan milik merupakan 

penguasaan lahan oleh seseorang yang diperoleh dari 

kesepakatan dengan pemilik lahan dalam bentuk sewa, bagi 

hasil, dll. 



 

 

 

 Secara teori, semakin luas lahan yang dimiliki petani 

untuk digarap, semakin tinggi juga keuntungan yang 

didapatkan (Ginting (2013). Lahan pertanian semakin 

berkurang sementara pemilik lahan yang menjual lahannya 

beralih menjadi buruh tani mengakibatkan penurunan upah 

buruh tani di wilayah tersebut ( Arvianti dkk, 2016). 

2.3 Kehidupan Ekonomi Petani 

Hartono (2011) menyatakan bahwa terdapat 4 kategori 

ketidakpastian pada kehidupan ekonomi rumah tangga petani 

yaitu resiko alam yang mengakibatkan hasil yang tak pasti, 

pasar dan harga produk yang fluktuatif, kebijakan pemerintah, 

serta hubungan sosial pada perekonomian pedesaan. 

Ketidakpastian tersebut berpengaruh bagi petani dalam 

pembuatan keputusan ekonomi. Meskipun harga pasar rumput 

odot relatif stabil bahkan tidak pernah mengalami penurunan, 

ketidakpastian hasil panen serta potensi komoditas lain 

mencapai harga yang tinggi menjadi pertimbangan petani. 

2.4 Kondisi Lahan dan Lingkungannya 

Perubahan yang sedikit terjadi dari waktu ke waktu pada 

daerah iklim tropis membuat keberadaan hijauan yang tumbuh 

di daerah tersebut senantiasa selalu ada, karena kondisi tersebut 

mengakibatkan hijauan pakan mampu mengatur ritme 

kehidupannya (Hasan, 2012). Handayanto dkk (2017) 

menyatakan bahwa iklim yang terdiri dari curah hujan, suhu, 

kelembaban dan angin memberikan pengaruh pada kesuburan 

tanah. 

Gold dan Fisher dalam Purbajanti (2013) berpendapat 

bahwa temperatur rata-rata yang sesuai untuk musim 

pertumbuhan tanaman di Indonesia yaitu 25 °C dan 30 °C. 



 

 

 

Pendapat lain menurut Tan, et al (2017)  menyatakan bahwa 

pertumbuhan tanaman tropis lebih optimum pada kisaran suhu 

23,7-28,1 °C. 

Topografi mempengaruhi kesuburan tanah melalui 

pengaruhnya terhadap drainase, limpasan permukaan, erosi 

tanah, dan iklim mikro berupa pemaparan permukaan tanah ke 

matahari dan angin (Handayanto dkk, 2017). Crowder and 

Chheda (1982) menyatakan bahwa terjadi penurunan suhu 

lingkungan sebesar 0,3 °C setiap peningkatan ketinggian 

sebesar 300 m. Wilayah dengan ketinggian hingga sekitar 1000 

mdpl termasuk dalam kategori dataran rendah. Zona ini 

memiliki jenis rumput dan legum tropis dengan jumlah yang 

besar.  

Mohr and Baren dalam Crowder and Chheda (1982) 

menyatakan bahwa curah hujan dapat digolongkan menjadi 3 

kategori yang terdiri dari basah, lembab, dan kering. Rataan 

curah hujan sepanjang tahun lebih dari 100 mm dikategorikan 

sebagai basah, 60-100 mm sebagai lembab, dan < 60 mm 

sebagai kering.   

2.5 Hijauan Pakan dan Keunggulan Rumput Odot 

Menurut Purbajanti (2013), hijauan pakan yang juga 

disebut forage merupakan jenis tanaman pakan berupa rumput 

dan kacang-kacangan (legume) yang diambil bagian 

hijauannya untuk diberikan pada ternak. Selain untuk 

memenuhi kebutuhan pakan ternak, penanaman hijauan pakan 

juga dapat bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. 

Rumput odot merupakan jenis rumput gajah yang 

memliki ciri khas merumpun dengan tekstur batang yang lunak 

dan ukuran tanaman yang relatif kerdil (Hasan, 2012). 

Purwawangsa dan Putra (2014) memaparkan bahwa rumput 



 

 

 

odot memiliki potensi  produksi  60 ton/Ha/3 bulan, lebih tinggi 

dari potensi produksi rumput gajah biasa yang hanya mencapai 

290,5 ton/Ha/tahun. Selain itu, seluruh bagian rumput odot 

yang dapat dimakan oleh ternak dengan TDN mencapai 64,31 

%. 

2.6 Pengelolaan Tanaman Rumput Odot 

Interval pemotongan sangat penting untuk diperhatikan 

karena berkaitan dengan kemampuan hijauan dalam produksi 

dan kemampuan untuk tumbuh kembali (Adrianton, 2010). 

Moran dalam Budiman et al (2012) menyarankan untuk 

melakukan pemotongan rumput  setelah 25-30 hari pada musim 

hujan atau 50-60 hari pada musim kering. Purwawangsa dan 

Putera (2014) menyatakan bahwa rumput odot mempunyai 

produktivitas hingga 60 ton/ha setiap kali panen. Hasan (2012) 

menyatakan bahwa rumput harus dipanen tepat waktu agar 

mendapatkan kualitas nutrisi yang maksimal dan menghindari 

lignifikasi ketika rumput berumur tua. Dampak dari 

pemotongan hijauan terlalu muda yaitu rendahnya tingkat 

produktivitas, kandungan serat kasar, dan kemampuan tumbuh 

kembali setelah panen, sedangkan pemotongan hijauan terlalu 

tua menyebabkan rendahnya palatabilitas dan nilai gizi rumput.                          

Kepras merupakan kegiatan pemangkasan sisa tanaman  

yang telah dipanen hingga rata dengan tanah (Syafriandi, 

2012). Jarak tanam mempengaruhi kualitas hasil rumput yang 

dipanen. Tingkat kepadatan yang tinggi memberikan tekanan 

terhadap tanaman disekitarnya karena jaraknya yang lebih 

dekat. Tingkat kepadatan yang rendah mengakibatkan tekanan 

timbul pada saat tanaman tumbuh membesar (Sandiah dkk, 

2011). 



 

 

 

2.7 Pengolahan Kesuburan Tanah 

Kelangsungan hidup tanaman hijauan pakan 

memerlukan tanah yang subur (Lasamanda, 2015). Sutedjo 

dalam, Sigar, dkk (2014) menyatakan bahwa pemberian pupuk 

dapat menyediakan unsur hara yang dibutuhkan untuk tanah 

yang subur.  Unsur hara yang tersedia  dalam tanah berupa N,P, 

dan K berarti mengandung bahan organik yang cukup untuk 

mendapatkan hasil hijauan tinggi (Purbajanti, 2013.)  

Zahroh, dkk, (2016) menyatakan bahwa rumput odot 

yang diberi pupuk kandang dengan dosis 10 ton/ha 

memberikan pengaruh yang baik bagi tinggi tanaman, luas 

daun, dan jumlah anakan. Handayanto, dkk, (2017) 

menyatakan bahwa penggunaan limbah kandang dapat 

memberikan dampak berupa perbaikan struktur tanah dan 

kapastitas untuk menampung air, karena penggunaan limbah 

kandang dapat menambah bahan organik ke dalam tanah. 

Penggunaan pupuk anorganik  ke dalam tanah dapat menambah 

unsur hara secara langsung pada tanah. Akan tetapi, 

penggunaan pupuk anorganik saja tidak cukup untuk 

mempertahankan kesuburan tanah. Hasil tanaman akan 

menurun jika bahan organik dalam tanah menurun meskipun 

ditambahkan pupuk anorganik dalam jumlah yang banyak. 

Hasil penelitian Bilal, et al, (2001) menyatakan bahwa 

penerapan pemupukan Nitrogen dan pupuk kandang 

meningkatkan produktivitas bahan segar dan bahan kering 

secara signifikan, pemupukan dengan nitrogen 300 kg/ha 

memberikan hasil produksi maksimal. 

2.8 Pemasaran dan Sistem Usahatani 

Hartono (2012) mendefinisikan pemasaran sebagai suatu 

proses sosial yang meliputi penciptaan, penawaran, dan 



 

 

 

pertukaran produk secara bebas antar suatu individu dan 

kelompok demi memenuhi kebutuhannya sedangkan pasar 

sasaran adalah sebuah pasar dengan konsumen yang memiliki 

potensi untuk berperan dalam kegiatan jual beli karena memliki 

kebutuhan tertentu. Saluran yang digunakan oleh  produsen 

agar produk yang dihasilkan dapat sampai kepada konsumen 

disebut saluran pemasaran. 

Definisi kemitraan menurut Hartono (2012) yaitu suatu 

strategi dengan prinsip saling membutuhkan dan 

menguntungkan yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk 

meraih keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Adanya 

kepatuhan diantara pelaku kemitraan dalam menjalankan etika 

bisnis merupakan salah satu hal yang menentukan keberhasilan 

kemitraan. Kemitraan juga dapat memberikan dampak yang 

baik bagi kehidupan sosial di suatu wilayah, seperti terciptanya 

persaudaraan antar pelaku usaha serta berkurangnya 

pengangguran. 

Soekartawi (1995) menjelaskan bahwa penerimaan 

usahatani merupakan hasil perkalian antara komoditas yang 

dihasilkan dengan harga jualnya. Biaya usaha tani adalah 

semua pengeluaran yang digunakan dalam usaha tani. 

Sedangkan pendapatan usaha tani merupakan selisih dari 

penerimaan dan pengeluaran usaha tani tersebut. 

Lebih lanjut Soekartawi (1985) membagi jenis biaya 

berdasarkan sifatnya menjadi 2 macam yaitu biaya tetap dan 

biaya variabel. Biaya tetap merupakan biaya yang tidak 

terpengaruh oleh jumlah barang yang diproduksi. Biaya tetap 

sangat penting bagi petani dalam pertimbangan tambahan 

investasi seperti mesin pertanian dan peralatan lainnya. Biaya 

variabel merupakan biaya yang terpengaruh oleh besarnya 

kapasitas produksi, seperti kebutuhan jumlah buruh tani yang 



 

 

 

dibutuhkan semakin banyak bila luas lahan yang ditanam 

semakin luas.   

Santosa dkk (2013) mendefinisikan nilai R/C sebagai 

bentuk penilaian keberhasilan suatu usaha dalam bentuk 

perbandingan antara penerimaan dengan biaya produksi, dapat 

dikatakan mengutungkan apabila nilai R/C > 1. Kusnadi, dkk 

(1998) menyatakan bahwa usaha budidaya rumput gajah dapat 

mencapai pendapatan tertinggi sebesar Rp. 165,28/m2/panen 

dengan nilai efisiensi biaya 1,98. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di lahan rumput odot dengan 

kondisi terbuka di Kecamatan Ngajum dan Wagir , Gunung 

Kawi, Kabupaten Malang pada tanggal 3 April hingga 15 Juni 

2017.  

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah petani 

rumput odot mitra PT. Greenfields Indonesia di kawasan 

Kecamatan Ngajum dan Wagir. Peralatan yang digunakan 

meliputi kuisioner, alat dokumentasi, dan aplikasi android. 

Kuisioner berisi pertanyaan yang diajukan pada petani rumput 

odot (Lampiran.1) digunakan untuk mendapatkan data primer. 

Alat dokumentasi yang digunakan yaitu berupa kamera untuk 

mendokumentasikan kegiatan pemeliharaan rumput odot. 

Aplikasi android digunakan untuk mengukur ketinggian lahan 

dan menentukan letak koordinat lahan yang diobservasi.   

3.3 Metode Penelitian  

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode 

survey dengan menggunakan kuisioner untuk mengumpulkan 

informasi atau data pokok dari sampel atas populasi untuk 

mewakili seluruh populasi. Data yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu berupa data primer dan sekunder. Data 

primer didapatkan secara langsung melalui wawancara petani 

rumput odot dan observasi lahan menggunakan peralatan. Data 

sekunder berupa keadaan umum wilayah Kecamatan Ngajum 
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dan Kecamatan Wagir diperoleh dari data Badan Pusat Statistik 

(BPS) Kabupaten Malang. 

3.4 Teknik Pengambilan Sampel  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu 

purposive sampling. Morissan (2012) menyatakan bahwa 

purposive sampling dapat didefinisikan sebagai tipe 

pengambilan sampel dengan unit pengamatan yang sengaja 

dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti. Jumlah total 

responden yang diambil yaitu sebanyak 20 orang yang terdiri 

dari 14 orang pemilik lahan di Kecamatan Ngajum dan 6 orang 

pemilik lahan di Kecamatan Wagir. Kriteria sampel diambil 

berdasarkan keanggotaan responden sebagai bagian dari 

kemitraan usaha budidaya rumput odot PT. Greenfields 

Indonesia. Persentase responden yang diambil dari Kecamatan 

Ngajum lebih banyak karena jumlah lahan di wilayah tersebut 

mencapai ± 70 % dan  ± 30 %  terletak di wilayah Kecamatan 

Wagir.   

3.4 Variabel Pengamatan  

Variabel pengamatan dalam penelitian ini terdiri dari :  

1. Keadaan umum lokasi  

 Informasi mengenai kondisi geografis dan 

kehidupan sosial masyarakat setempat secara 

umum.  

2. Karakteristik petani  

 Karakteristik dari responden meliputi umur, 

latar belakang pendidikan, pengalaman 

budidaya rumput odot, penguasaan lahan, dan 

sumber penghasilan lain.  

3. Manajemen budidaya rumput odot  
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Kegiatan produksi yang diterapkan meliputi 

persiapan lahan, penanaman, pemupukan, 

pengendalian gulma, pemanenan, kepras, dan 

pemisahan jarak antar tanaman.  

4. Pola pemasaran dan sistem kemitraan  

Menggambarkan rantai tataniaga dari hasil 

produksi berupa rumput odot, serta sistem 

yang ditetapkan untuk petani sebagai bagian 

dari kemitraan.  

5. Analisis usaha  

Kalkulasi pendapatan yang diperoleh dari 

budidaya rumput odot dan kalkulasi nilai 

Revenue per Cost Ratio (R/C) sebagai 

parameter efisiensi biaya produksi.   

3.5 Analisis Data  

Data hasil penelitian dianalisis dan ditabulasi secara 

deskriptif untuk menggambarkan keadaan umum di lokasi 

penelitian dan menganalisis manajemen budidaya rumput odot 

yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan hijauan industri 

ternak ruminansia.  

3.5.1 Analisis Pendapatan Usaha Budidaya 

Data yang didapatkan dari responden berupa biaya 

produksi dan penerimaan yang diperoleh dari budidaya rumput 

odot, dianalisis untuk mengetahui pendapatan yang dicapai 

oleh setiap responden. Rumus yang digunakan untuk 

mengetahui pendapatan responden mengacu pada Soekartawi 

(1995) sebagai berikut : 

Pd = TR – TC 
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Pd = pendapatan usaha tani (Rp) 

TR = total penerimaan (Rp) 

TC = total biaya (Rp) 

3.5.2 Analisis Efisiensi Biaya Produksi 

Nilai Revenue per Cost Ratio (R/C) digunakan untuk 

mengevaluasi layaknya usahatani rumput odot yang dilihat dari 

segi perbandingan antara total biaya dengan pendapatan yang 

didapatkan oleh petani rumput odot. Rumus untuk mengetahui 

nilai R/C yang mengacu pada Santosa dkk (2013) adalah 

sebagai berikut : 

R/C ratio = 
TR

TC
 

R/C = revenue per cost ratio 

TR = penerimaan usaha tani (Rp) 

TC = total biaya (Rp) 

Kriteria : 

Nilai R/C > 1 menunjukan usahatani layak dijalankan, 

Nilai R/C < 1 menunjukan usahatani tidak layak  

          dijalankan, 

Nilai R/C = 1 menunjukan usahatani mencapai titik  

          impas. 

3.6 Batasan Istilah. 

1. Hijauan pakan merupakan jenis tanaman pakan 

berupa rumput dan kacang-kacangan (legume) yang 

diambil bagian hijauannya untuk diberikan pada 

ternak (Purbajanti, 2013).   

2. Kemitraan yaitu suatu strategi dengan prinsip saling 

membutuhkan dan menguntungkan yang melibatkan 
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dua pihak atau lebih untuk meraih keuntungan dalam 

jangka waktu tertentu (Hartono, 2012).  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Keadaan Umum Lokasi 

Lokasi penelitian dilaksanakan di dua wilayah yang 

berada di Gunung Kawi yaitu Kecamatan Ngajum dan 

Kecamatan Wagir. Lahan petani di Gunung Kawi yang 

melakukan budidaya rumput odot sebagai bentuk usaha, saat 

ini hanya berada di dua kecamatan tersebut. Penyebaran 

wilayah lahan usaha rumput odot berawal dari Kecamatan 

Ngajum hingga menyebar ke Kecamatan Wagir.  

Kecamatan Ngajum memiliki luas wilayah sekitar 60,12 

km2. Secara Astronomis, Kecamatan Ngajum terletak 122,3140 

– 112,3429 BT dan 8,0630-8,0198 LS. Batas-batas wilayah 

Kecamatan Ngajum mulai dari sebelah utara yaitu Kecamatan 

Wagir, sebelah timur Kecamatan Pakisaji dan Kepanjen, 

sebelah selatan Kecamatan Kepanjen dan Sumberpucung, serta 

sebelah barat yaitu Kecamatan Wonosari dan Kromengan.  

 
Gambar 1. Peta lokasi penelitian 



 

Kecamatan Wagir memiliki luas wilayah sekitar 75,43 

km2. Secara Astronomis, Kecamatan Wagir terletak 112,5406 

– 112,6112 BT dan 8,0301-7,9702 LS. Batas-batas wilayah 

Kecamatan Wagir mulai dari sebelah utara yaitu Kecamatan 

Dau dan Kota Malang, sebelah timur Kota Malang, sebelah 

selatan Kecamatan Pakisaji, serta sebelah barat yaitu 

Kecamatan Ngajum. Peta wilayah lokasi penelitian dan 

sekitarnya dapat dilihat pada Gambar 2.  

Masyarakat Kecamatan Ngajum dan Wagir sebagian 

besar memiliki mata pencaharian di bidang pertanian. 

Berdasarkan data kantor Kecamatan Ngajum dan Wagir yang 

dihimpun dalam data Badan Pusat Statistik (2017), jumlah 

warga yang berpenghasilan dari sektor pertanian (tani, buruh 

tani, peternakan, dan perikanan) yaitu sebanyak 8.108 orang di 

Kecamatan Ngajum dan 10.011 orang di Kecamatan Wagir 

pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa bidang pertanian 

menjadi bagian penting bagi kehidupan ekonomi di kedua 

wilayah ini.  

4.2 Karakteristik Petani 

4.2.1  Umur Petani 

Umur merupakan salah satu faktor penting bagi 

keberhasilan petani dalam kegiatan produksi. Segala aktivitas 

yang dilakukan petani sepanjang tahun dapat dipertimbangkan 

batasannya terkait dengan hubungan antara umur dengan 

kondisi fisik. Salim et al (2015) membagi usia penduduk 

dengan pendekatan siklus kehidupan yang dibagi menjadi 

empat golongan yang terdiri dari penduduk muda (0-14 tahun), 

pemuda (15-24 tahun), penduduk usia kerja (25-59 tahun), dan 

penduduk tua ( lebih dari 60 tahun).  



 

Tabel 1. Umur petani rumput odot 

Umur (tahun) Jumlah Responden Persentase (%) 

25-59 19 95 

> 60 1 5 

Total 20 100 

Data pada Tabel.1 menunjukkan bahwa petani rumput 

odot di Gunung Kawi didominasi oleh penduduk usia kerja (25-

59 tahun) yang mencapai 95 %, sedangkan 5 % responden 

merupakan penduduk tua ( lebih dari 60 tahun). Hal ini berarti 

bahwa usaha budidaya rumput odot dapat menjadi pilihan yang 

menarik bagi penduduk usia kerja, bahkan masih bisa 

dijalankan oleh penduduk tua di Gunung Kawi.  

4.2.2 Tingkat Pendidikan 

Pendidikan sangat dibutuhkan untuk mendukung 

aktivitas seseorang dalam bekerja. Tingkat pendidikan 

seseorang berkaitan dengan banyaknya pengetahuan yang 

dimiliki. Pengetahuan yang luas dapat mendukung seorang 

petani dalam berinovasi dan mengembangkan usaha yang 

dimiliki khususnya pada suatu budidaya di bidang pertanian. 

Menurut Hartono (2011), pendidikan berperan dalam 

pengembangan sumberdaya manusia yang diperlukan dalam 

pembangunan pertanian, karena pendidikan dapat 

meningkatkan daya pikir yang menghantarkan petani untuk 

lebih maju dan mencapai peningkatan kesejahteraan.  

Riwayat pendidikan formal terakhir petani odot 

(Tabel.2) menunjukkan bahwa sebagian besar petani rumput 

odot di Gunung Kawi merupakan lulusan SD. Selain itu  

terdapat juga 5 % dari total responden tidak dapat melanjutkan 

pendidikannya hingga lulus SD dan bahkan 15 % dari total 

responden tidak memliki kesempatan untuk bersekolah. Data 



 

ini sekaligus menunjukkan bahwa budidaya rumput odot dapat 

juga dilakukan oleh seseorang dengan latar belakang 

pendidikan rendah atau unskilled.  

Tabel 2. Tingkat pendidikan petani rumput odot 

Tingkat Pendidikan 

Formal 

Jumlah 

Responden 

Persentase (%) 

Tidak Sekolah 3 15 

Tidak Tamat  1 5 

SD 10 50 

SMP 4 20 

SMA/SMK 2 10 

Berdasarkan hasil observasi, pendidikan non formal 

seperti penyuluhan yang didapatkan di Gunung Kawi hanya 

terbatas pada beberapa komoditas seperti peternakan dan 

tanaman holtikultur. Pengetahuan mengenai budidaya rumput 

odot didapatkan oleh petani dari beberapa sumber yaitu 

pengepul dan petani odot lain. Kegiatan penyuluhan rutin 

diperlukan untuk mendukung pengembangan budidaya rumput 

odot. Purcell dan Anderson dalam Anandajayasekeram, et al 

(2007) menyatakan  bahwa penyuluhan pertanian menjadi 

salah satu kunci bagi petani untuk memperoleh informasi yang 

bermanfaat untuk perkembangan mata pencaharian petani. 

4.2.3 Pengalaman Budidaya Rumput Odot 

Petani yang memiliki pengalaman budidaya odot sebagai 

bentuk usaha tani selama < 6 tahun mencapai 75 %. Terdapat 

beberapa latar belakang pengalaman yang berbeda dari angka 

persentase tersebut. Sebagian besar petani memiliki 

pengalaman awal budidaya rumput hanya untuk kebutuhan 

pakan ternaknya, sedangkan beberapa petani memang tertarik 



 

untuk beralih mengganti komoditas usaha pertanian dengan 

budidaya rumput. 

Petani rumput odot yang berpengalaman > 6 tahun yang 

menjadikan budidaya rumput sebagai suatu bentuk usaha 

pertanian mencapai 25 %. Sebagian besar dari persentase 

tersebut memiliki latar belakang pengalaman budidaya rumput 

jenis lain yang juga merupakan suatu bentuk usaha pertanian. 

Adapun jenis rumput yang pernah dibudidayakan sebelumnya 

yaitu rumput yang dikenal oleh masyarakat setempat dengan 

sebutan rumput kolonjono. 

Tabel 3. Pengalaman budidaya petani rumput odot 

Pengalaman 

Budidaya 

Jumlah 

Responden 

Persentase (%) 

2-4 tahun 5 25 

5-9 tahun 15 75 

Total 20 100 

Adanya perbedaan persentase pengalaman budidaya 

rumput odot menunjukkan bahwa permintaan pasar untuk 

komoditas rumput odot semakin meningkat. Selain itu, data 

pada Tabel.3 mengindikasikan bahwa perlahan para petani 

komoditas lain di sekitar Gunung Kawi mulai 

mempertimbangkan dan bahkan beralih mengganti komoditas 

yang dibudidayakannya menjadi rumput odot.  

4.2.4 Penguasaan Lahan 

Winarso (2012) menyatakan bahwa bentuk-bentuk 

penguasaan lahan di pedesaan dapat dibagi menjadi 2, yaitu 

lahan hak milik dan bukan hak milik. Lahan hak milik 

didefinisikan dalam Undang-undang Pokok Agraria tahun 

1960 sebagai turun temurun yang dapat dimiliki seseorang atas 

sebidang tanah, baik yang berasal dari warisan, pembelian, atau 



 

hibah dari orang lain, sedangkan lahan bukan milik merupakan 

penguasaan lahan oleh seseorang yang diperoleh dari 

kesepakatan dengan pemilik lahan dalam bentuk sewa dan bagi 

hasil. 

Lahan yang digunakan oleh petani rumput odot di 

Gunung Kawi memiliki status kepemilikan yang berbeda-beda. 

Status penguasaan lahan terdiri dari lahan milik sendiri, sewa, 

dan bagi hasil. Asal usul dari status kepemilikan lahan milik 

sendiri berasal dari hasil pembelian ataupun warisan secara 

turun temurun dari keluarga. Secara teori, semakin luas lahan 

yang dimiliki petani untuk digarap, semakin tinggi juga 

keuntungan yang didapatkan (Ginting, 2013). Alih fungsi lahan 

juga menjadi salah satu faktor yang berdampak penurunan 

penghasilan bagi masyarakat desa yang menjadi buruh tani 

sebagai  mata pencaharian. Lahan pertanian semakin berkurang 

sementara pemilik lahan yang menjual lahannya beralih 

menjadi buruh tani mengakibatkan penurunan upah buruh tani 

di wilayah tersebut (Arvianti, dkk, 2016). Penguasaan lahan 

petani harus tetap dipertahankan, meskipun tidak adanya 

peningkatan kepemilikan.  

Lahan sewa biasanya menggunakan sistem pembayaran 

per panen. Pada sistem bagi hasil, pemilik lahan dan petani 

menyepakati pembagian hasil keuntungan sesuai dengan 

kesepakatan. Data pada Tabel.4 menunjukkan bahwa luas 

lahan yang dikuasai untuk rumput odot paling rendah yaitu 0.25 

Ha dan yang paling tinggi yaitu 3.25 Ha. Hal ini berarti bahwa 

usaha budidaya rumput odot dapat meyakinkan petani yang 

menguasai lahan hingga 3.25 Ha, bahkan beberapa lahan 

diantaranya merupakan lahan sewaan dan bagi hasil. 

 



 

Tabel 4. Penguasaan lahan rumput odot 

Luas Lahan (Ha) Jumlah Responden Persentase (%) 

0,25-0,5 8 40 

0,75-1 5 25 

1,25-2 3 15 

2,5-3,25 4 20 

Total 20 100 

Terdapat beberapa petani yang juga menggarap lahan 

untuk budidaya tanaman komoditas lain berupa tanaman 

palawija, bunga, dan jenis tanaman lain, yang ditunjukkan pada 

Tabel.5. Status penguasaannya juga terdiri dari lahan milik 

sendiri, sewa, dan bagi hasil. Beberapa petani menjalankan 

budidaya tanaman komoditas yang sebagai substitusi sumber 

penghasilan hingga waktu panen rumput odot tiba. Hal ini juga 

dapat membantu petani dalam memenuhi kebutuhan hidup 

ketika hasil panen rumput odot tidak mencukupi.  

Tabel 5. Penguasaan lahan tanaman lain 

Luas Lahan (Ha) Jumlah Responden Persentase (%) 

Tidak Ada 11 55 

0.05-0.1 1 5 

0.2-0.5 4 20 

0.6-1 2 10 

1.5-2 2 10 

Total 20 100 

4.2.5 Sumber Penghasilan Lain 

Beberapa petani rumput odot di Gunung Kawi memiliki 

sumber pengasilan dengan berbagai macam bidang pekerjaan. 

Sumber penghasilan lain yang dikerjakan diantanranya seperti 

beternak,budidaya tanaman lain, dan jenis pekerjaan lainnya. 

Terdapat juga beberapa petani yang sekaligus merupakan 



 

seorang pengepul rumput odot, sebanyak 1 orang (5 %) dari 

total responden merupakan seorang pengepul rumput odot. 

Bekerja sebagai buruh tani dan pegawai swasta juga 

menjadi pilihan beberapa responden untuk mendapatkan 

penghasilan tambahan. Pada umunya upah per hari sebagai 

buruh tani di Gunung Kawi menggunakan sistem upah harian. 

Upah per hari untuk buruh tani laki-laki yaitu sekitar Rp.30.000 

dengan jam kerja sekitar 6-7 jam, sedangkan buruh tani 

perempuan mendapatkan upah sekitar Rp.25.000/ hari dengan 

jam kerja berkisar anatara 5-6 jam. Petani rumput odot yang 

bekerja sebagai pegawai swasta hanya 1 orang atau 5% dari 

total responden. Gaji yang didapatkan oleh responden tersebut 

sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten 

Malang yaitu sebesar Rp. 2.368.510, dengan jam kerja selama 

8 jam pada hari kerja. 

Hartono (2011) menyatakan bahwa terdapat empat 

kategori ketidakpastian pada kehidupan ekonomi rumah tangga 

petani yaitu resiko alam yang mengakibatkan hasil yang tak 

pasti, pasar dan harga produk yang fluktuatif, kebijakan 

pemerintah, serta hubungan sosial pada perekonomian 

pedesaan. Ketidakpastian tersebut berpengaruh bagi petani 

dalam pembuatan keputusan ekonomi. Meskipun harga pasar 

rumput odot relatif stabil bahkan tidak pernah mengalami 

penurunan, ketidakpastian hasil panen serta potensi komoditas 

lain mencapai harga yang tinggi menjadi pertimbangan petani. 

Wajar bila petani rumput odot melakukan budidaya pada 

komoditas lain atau mengisi waktu yang luang hingga panen 

dengan bekerja di bidang lain atau di lahan rumput odot yang 

dikuasai orang lain. 



 

4.3 Kondisi Lahan 

4.3.1 Kondisi Lingkungan 

Faktor lingkungan sangat mempengaruhi kelangsungan 

hidup hijauan makanan ternak, khusunya di Indonesia yang 

merupakan wilayah beriklim tropis. Perubahan yang sedikit 

terjadi dari waktu ke waktu pada daerah iklim tropis membuat 

keberadaan hijauan yang tumbuh di daerah tersebut senantiasa 

selalu ada, karena kondisi tersebut mengakibatkan hijauan 

pakan mampu mengatur ritme kehidupannya (Hasan, 2012). 

Handayanto, dkk, (2017) menyatakan bahwa iklim yang terdiri 

dari curah hujan, suhu, kelembaban dan angin memberikan 

pengaruh pada kesuburan tanah. 

Tabel 6. Statistik hujan harian Kecamatan Ngajum Kabupaten 

Malang   

Uraian 
Bulan 

April Mei 

Curah Hujan (mm) 373 62 

Hari hujan (hari) 14 5 

 (Stasiun Klimatologi Malang, 2017) 

Data pada Tabel.6 menunjukkan sedikit gambaran 

mengenai kondisi hujan pada saat penelitan berlangsung di 

Kecamatan Ngajum dan Wagir. Parameter yang tertera pada 

Tabel 6 secara tidak langsung menunjukkan bahwa selama ini 

rumput odot mampu tumbuh dan berkembang dengan baik di 

wilayah ini. Rumput odot dapat dipertimbangkan untuk dipilih 

sebagai jenis rumput yang dibudidayakan dari segi kondisi 

lingkungan. 

Hujan merupakan sumber air yang paling utama bagi 

petani rumput di Gunung Kawi. Curah Hujan di Kecamatan 



 

Ngajum dan Wagir selama penelitian tergolong dalam kategori 

curah hujan basah. Mohr and Van Baren dalam Crowder and 

Chheda (1982) menyatakan bahwa curah hujan dapat 

digolongkan menjadi 3 kategori yang terdiri dari basah, 

lembab, dan kering. Rataan curah hujan sepanjang tahun lebih 

dari 100 mm dikategorikan sebagai basah, 60-100 mm sebagai 

lembab, dan < 60 mm sebagai kering.   

Data pada Tabel.6 hanya menunjukkan data hujan di 

Kecamatan Ngajum. Hal ini dikarenakan sebenarnya jarak 

lokasi lahan penelitian pada dua wilayah tersebut tidak terpisah 

terlalu jauh. Desa Sumbersuko yang menjadi salah satu lokasi 

penelitian termasuk dalam sebagian kecil wilayah Kecamatan 

Wagir sangat dekat dan berbatasan dengan Kecamatan 

Ngajum. Data curah hujan Kecamatan Wagir tidak bisa 

menggambarkan secara spesifik di wilayah penelitian, 

sehingga data harian hujan yang digunakan hanya data 

Kecamatan Ngajum.  

Gold dan Fisher dalam Purbajanti (2013) berpendapat 

bahwa temperatur rata-rata yang sesuai untuk musim 

pertumbuhan tanaman di Indonesia yaitu 25 °C dan 30 °C. 

Pendapat lain menurut Tan, et al (2017) yang menyatakan 

bahwa pertumbuhan tanaman tropis lebih optimum pada 

kisaran suhu 23,7-28,1 °C. Suhu lingkungan pada saat 

penelitian ini berlangsung yaitu berkisar antara 14-27 °C 

dengan kelembaban ±80 %. 

4.3.2 Luas dan Ketinggian Lahan Observasi 

Jumlah responden yang diambil dari Kecamatan Ngajum 

lebih banyak, karena awal mula penyebaran dan jumlah lahan 

yang ada, berasal dari wilayah tersebut. Responden yang 

memiliki lahan yang terletak di Kecamatan Ngajum dapat 



 

menjadi sumber informasi paling utama. Masing-masing lahan 

memiliki luas yang tertera pada Gambar. 3. Lahan yang 

diobservasi hanya salah satu diantara beberapa lahan lahan 

yang dikuasai, agar hasil produksi dapat dikaitkan dengan 

kondisi lahan tersebut. 

 
 

Gambar 2. Luas lahan observasi 

Semua lahan rumput odot yang diobservasi hanya berisi 

rumput odot sebagai tanaman utama. Meskipun ada beberapa 

lahan terdapat tanaman lain seperti pohon pisang dan cengkeh, 

tanaman tersebut hanya ada dalam jumlah kecil dan tidak 

ditanam dengan sengaja seperti sistem penanaman tumpang 

sari dan sebagainya. Pohon cengkeh yang terlanjur tumbuh 

besar sebelum penanaman, tidak langsung ditebang hingga 

petani menemukan pembelinya. 

Kecamatan Ngajum dan Wagir merupakan wilayah 

dengan topografi berbukit, sehingga setiap lahan memiliki 

angka ketinggian yang berbeda. Topografi mempengaruhi 

kesuburan tanah melalui pengaruhnya terhadap drainase, 

limpasan permukaan, erosi tanah, dan iklim mikro yaitu 

0,537 Ha ± 0,348 



 

pemaparan permukaan tanah ke matahari dan angin 

(Handayanto, dkk, 2017).  

 
                                                    Data primer (2017) 

Gambar 3. Ketinggian lahan observasi 

Berdasarkan data pada Gambar.4, ketinggian lahan di 

Kecamatan Ngajum dan Kecamatan Wagir berbeda. Letak 

ketinggian lahan rumput odot di Kecamatan Ngajum lebih 

tinggi dengan ketinggian paling rendah mencapai 1011 mdpl 

dan yang paling tinggi yaitu 1070 mdpl. Letak ketinggian lahan 

rumput odot di Kecamatan Wagir lebih rendah dengan 

ketinggian paling rendah sekitar 911 mdpl dan yang paling 

tinggi yaitu 1038 mdpl. 

Crowder and Chheda (1982) menyatakan bahwa terjadi 

penurunan suhu lingkungan sebesar 0,3 °C setiap peningkatan 

ketinggian sebesar 300 m. Wilayah dengan ketinggian hingga 

sekitar 1000 mdpl termasuk dalam kategori dataran rendah. 

Zona ini memiliki jenis rumput dan legum tropis dengan 

jumlah yang besar. 



 

4.4 Manajemen Budidaya Rumput Odot  

Penerapan manajemen budidaya yang baik dapat 

menghasilkan hasil panen yang optimal. Perbaikan dalam 

mengelola lahan rumput odot untuk mendapatkan hasil yang 

lebih baik dapat dilakukan dengan meninjau kembali tahapan-

tahapan dalam budidaya mulai dari persiapan lahan hingga 

panen. Manajemen budidaya rumput odot yang diterapkan oleh 

petani meliputi persiapan lahan, penanaman, pemupukan, 

pengendalian gulma, pemanenan, kepras, pemisahan jarak 

antar tanaman, serta pola pemasaran dan sistem kemitraan 

sebagai pendukung distribusi rumput odot yang dihasilkan oleh 

petani.   

4.4.1 Persiapan Lahan 

Jenis lahan yang digunakan oleh petani rumput odot di 

Gunung Kawi pada umumnya merupakan jenis tegalan. 

Persiapan lahan menjadi tahap awal dalam pengalihan fungsi 

lahan yang sebelumnya ditanami komoditas tanaman lain 

ataupun jenis rumput lain. Persiapan lahan yang dilakukan oleh 

petani rumput di Gunung Kawi berupa pengolahan tanah 

meliputi pembersihan, pembajakan dan penggaruan.  

Pembersihan tanaman secara kimiawi dilakukan oleh 

petani rumput odot di Gunung Kawi pada lahan yang akan 

digunakan. Larutan kimia berupa Rodalon® digunakan sekitar 

3-5 Liter/Ha. Pemusnahan tanaman secara kimiawi dipilih 

untuk memastikan seluruh bagian tanaman mati sepenuhnya. 

Sisa tanaman dibiarkan membusuk hingga kemudian dilakukan 

pembajakan.  

Seseray, dkk, (2013) menyatakan bahwa tujuan 

pembajakan pada persiapan lahan rumput adalah untuk 

membalik lapisan tanah dan memecahnya menjadi bongkahan-



 

bongkahan, sedangkan penggaruan dilakukan untuk 

menggemburkan tanah dan membersihkan sisa perakaran 

tanaman penggangu. Pengolahan tanah di Gunung Kawi 

dilakukan secara manual oleh tenaga kerja bantuan. 

Lahan dipupuk dengan aliran limbah kandang berupa 

slurry yang berasal dari PT. Greenfields Indonesia setelah 

pembajakan dan penggaruan selesai. Beberapa petani tidak 

mengaliri slurry pada proses persiapan lahan di musim hujan, 

karena terdapat antrian petani lain yang membutuhkan slurry 

pasca pemanenan sehingga dapat menghambat jika harus 

menunggu. Lahan dibiarkan sekitar 2-3 hari sebelum dilakukan 

penanaman bibit rumput odot.   

4.4.2 Penanaman 

 Penanaman rumput odot di Gunung Kawi dilakukan 

hanya sekali tanpa adanya peremajaan bibit. Hal ini 

dikarenakan biaya untuk pengolahan tanah yang harus 

dikeluarkan dan ketersediaan tenaga kerja setempat yang juga 

sulit didapatkan. Jenis bibit yang terdapat di Gunung Kawi 

yaitu berupa stek dan dongkelan (pols). Bibit jenis pols atau 

yang lebih dikenal dengan dongkelan oleh masyarakat 

setempat merupakan jenis bibit berupa sobekan rumpun yang 

diperoleh pada kegiatan kepras. 

 

 



 

   
(a)                                         (b)  

Gambar 4. Jenis Bibit Stek (a) dan Dongkelan (b) 

Jumlah bibit yang digunakan untuk penanaman 

tergantung pada jenisnya. Bibit jenis stek yang dibutuhkan 

untuk penanaman rumput odot yaitu sebanyak ± 2 ton/Ha 

dengan jarak tanam 100 cm x 100 cm atau sebanyak 2,5 ton 

dengan jarak tanam 80 cm x 50 cm. Bibit jenis dongkelan 

diperlukan sebanyak ± 5 ton/ Ha dengan jarak tanam 100 cm x 

100 cm atau sebanyak 7,5 ton/Ha jika jarak tanamnya 80 cm x 

50 cm. Untuk saat ini bibit jenis dongkelan lebih sering 

digunakan ketika diperlukan untuk penanaman, karena jenis 

bibit ini dapat diperoleh setiap harinya dari petani sekitar yang 

telah memasuki masa panen. 

Penanaman yang dilakukan oleh petani di Gunung Kawi 

yaitu dengan cara menempatkan bibit pada lubang yang sudah 

digali, lalu menutupnya dengan tanah. Untuk jenis bibit stek, 

sebanyak ± 8 buah stek ditanam pada setiap lubangnya. Metode 

penanaman ini diharapkan agar bibit rumput odot yang ditanam 

dapat membentuk rumpun lebih cepat, sehingga lahan dapat 

menghasilkan jumlah produksi yang optimal. 

4.4.3 Pemupukan 

Tanah merupakan faktor penting bagi produktivitas dan 

pertumbuhan tanaman hijauan pakan, karena tanah merupakan 



 

media tumbuh bagi tanaman. Tanah yang baik harus 

menyediakan unsur hara yang lengkap untuk memenuhi 

kebutuhan pertumbuhan dan kesuburan hijauan pakan (Hasan, 

2012). Unsur hara yang lengkap pada tanah berarti memiliki 

bahan organik yang cukup seperti N, P, K, dan unsur hara 

lainnya (Purbajanti, 2013). Sutedjo dalam Sigar, dkk, (2014) 

menyatakan bahwa pemberian pupuk dapat menyediakan unsur 

hara yang dibutuhkan untuk tanah yang subur. Sehingga 

diperlukan kegiatan pemupukan untuk menciptakan kondisi 

tanah yang optimal. 

Kegiatan pemupukan oleh petani rumput odot di Gunung 

Kawi dilaksanakan pada saat persiapan lahan dan setelah 

kegiatan kepras selesai. Adapun petani yang tidak melakukan 

kegiatan kepras, pada umumnya langsung melaksanakan tahap 

selanjutnya yaitu pemupukan dengan menggunakan limbah 

peternakan berupa slurry, sekitar satu minggu setelah hari 

panen. Slurry merupakan jenis pupuk yang paling utama 

digunakan oleh semua petani rumput odot di Gunung Kawi. 

Selain itu, beberapa petani juga menggunakan pupuk kimia 

sebagai pupuk tambahan. 

 
Gambar 5. Pemupukan dengan slurry 



 

Limbah berupa slurry yang dihasilkan oleh 

PT.Greenfields Indonesia merupakan satu-satunya sumber 

limbah yang digunakan oleh petani sebagai pengganti pupuk 

kandang, untuk memenuhi kebutuhan pemupukan lahan 

rumput odot. Petani akan melapor ke petugas pengelolaan 

limbah PT.Greenfields Indonesia pada saat tiba waktunya 

mengaliri limbah untuk lahannya. Penerapan frekuensi 

penggunaan slurry sebanyak 1 kali/3 bulan merupakan 

penerapan yang dilakukan sebagian besar petani, seperti data 

yang ditunjukkan pada Gambar. 7. Zahroh, dkk, (2016) 

menyatakan bahwa rumput odot yang diberi pupuk kandang 

dengan dosis 10 ton/ha memberikan pengaruh yang baik bagi 

tinggi tanaman, luas daun, dan jumlah anakan. 

 

Gambar 6. Frekuensi penggunaan slurry 

Petani yang melakukan pemupukan limbah kandang 

hingga 2 kali/panen beralasan bahwa jumlah frekuensi tersebut 

lebih efektif untuk produktivitas rumput odot, sedangkan 

alasan petani mengaliri limbah hingga 3 kali/panen merupakan 
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hasil kesepakatan dengan PT.Greenfields Indonesia untuk 

menjadikan lahan rumputnya sebagai tempat alternatif untuk 

membuang limbah. Handayanto, dkk, (2017) menyatakan 

bahwa penggunaan limbah kandang dapat memberikan 

dampak berupa perbaikan struktur tanah dan kapastitas untuk 

menampung air, karena penggunaan limbah kandang dapat 

menambah bahan organik ke dalam tanah. 

Petani tidak dikenakan biaya untuk penggunaan slurry 

PT.Greenfields Indonesia. Biaya yang dikeluarkan oleh 

beberapa petani kepada petugas PT.Greenfields Indonesia yang 

bertanggung jawab membuka akses slurry ke lahan petani, 

hanya sebagai bentuk rasa terimakasih dengan jumlah biaya 

berkisar Rp.40.000-50.000/pemupukan. Adapun jika petani 

menggunakan tenaga kerja pengaliran slurry untuk lahan 

rumputnya hingga merata ke seluruh bagian lahan, biayanya 

berkisar antara Rp.300.000-800.000/Ha/panen, tetapi tidak 

mengeluarkan biaya jika bisa mengalirkan slurry sendiri.  

Pupuk kimia merupakan pupuk tambahan bagi beberapa 

petani. Jenis pupuk kimia yang digunakan meliputi urea, TSP, 

ZA, dan Phonska. Data pada Gambar.8 menunjukkan 

persentase responden yang hanya menggunakan slurry sebagai 

jenis pupuk yang digunakan mencapai 45% sedangkan sisanya 

menggunakan kombinasi antara pupuk kimia dengan slurry. 

Pola kombinasi antara pupuk kandang dan urea merupakan 

strategi yang dapat ditempuh dalam budidaya tanaman 

terutama untuk rumput unggul (Hendarto dan Suwarno, 2013). 

Jumlah penggunaan pupuk dan frekuensi penggunaannya dapat 

dilihat secara rinci pada Lampiran 7. 



 

 
Gambar 7. Kombinasi penggunaan pupuk  

Handayanto, dkk, (2017) menyatakan bahwa 

penggunaan pupuk anorganik  ke dalam tanah dapat menambah 

unsur hara secara langsung pada tanah. Akan tetapi, 

penggunaan pupuk anorganik saja tidak cukup untuk 

mempertahankan kesuburan tanah. Hasil tanaman akan 

menurun jika bahan organik dalam tanah menurun meskipun 

ditambahkan pupuk anorganik dalam jumlah yang banyak. 

Pemupukan menjadi salah satu faktor penting yang 

memungkinkan menjadi pembeda dari produktivitas dari 

beberapa lahan rumput odot yang dimiliki petani. Penggunaan 

jenis pupuk beserta dosis yang digunakan hanya berdasarkan 

informasi dari petani lain. Hampir seluruh responden 

memaparkan tujuan pemupukan hanya berorientasi pada 

kesuburan tanah, dan memang secara visual terlihat bahwa 

seluruh tanah pada lahan seluruh responden terlihat subur. 

Padahal tanah sebagai media tanam rumput odot harus 

memiliki jumlah unsur hara yang cukup, agar produktivitas 
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setiap periode produksi dapat dimaksimalkan sesuai 

potensinya. 

Terdapat satu responden dari sejumlah responden lain 

yang menggunakan pupuk kimia dengan pandangan berbeda 

dalam tujuan pemupukan. Responden nomor 16 bernama Pak 

Main melakukan pemupukan dengan jumlah dosis yang paling 

tinggi diantara responden lain, yaitu 150 kg pupuk ZA dan 150 

kg pupuk Phonska untuk setiap periode panen. Hasil panen 

terakhir yang diperoleh pada musim hujan yaitu 38 ton/0,25 ha 

dengan umur potong 4 bulan, yang berarti memiliki 

produktivitas lahan 152 ton/ha pada saat itu. Tujuan dosis 

pemupukan oleh responden tersebut yaitu untuk mendapatkan 

hasil panen yang maksimal. Responden ini menganggap bahwa 

cara pemupukan yang pada umumnya dilakukan oleh petani 

rumput odot lain hanya sekedar menghasilkan tanah yang subur 

dan tidak memberi dampak yang nyata pada bobot hasil panen. 

Tabel 7. Pengaruh level pemupukan nitrogen dan pupuk 

kandang (PK) terhadap hasil bahan segar (BS) dan 

bahan kering (BK) (ton/ha/60 hari) rumput odot 

pada umur panen yang berbeda (Bilal et al, 2001). 

Perlakuan 

Panen Rataan 

I II III 

BS BK BS BK BS BK BS BK 

P0 34,12 8,24 33,44 8,08 22,68 5,4 30,08 7,26 

P1 58,6 14,33 52,48 12,83 33 8,07 48,02 11,74 

P2 66,27 15,32 65,51 15,15 62,1 14,36 64,62 14,94 

P3 62,83 14,46 49,09 11,3 47,1 10,84 53 12,2 

P4 49,04 11,35 56,81 13,15 53,16 12,31 53 12,27 

P5 59,77 14,02 57,33 13,44 60,78 14,25 59,29 13,9 

SD  7,447 1,638 15,88 3,494 13,65 3,003 9,31 2,048 

P0 = Kontrol, P1 =  24 ton PK/ha, P2 = 300 kg N/ha, P3 = 150 

kg N+12 ton PK/ha, P4 = 200 kg N+ 8 ton PK/ha, P5 = 225 kg 

N+ 6 ton PK/ha. 



 

Hasil penelitian Bilal et al (2001) yang dapat dilihat pada 

Tabel.7, menunjukkan bahwa penerapan dosis pemupukan 

nitrogen dan pupuk kandang meningkatkan produktivitas 

bahan segar dan bahan kering secara nyata, pemupukan dengan 

nitrogen 300 kg/ha memberikan hasil produksi tertinggi 

diantara perlakuan yang ada. Penelitian tersebut 

mengemukakan bahwa dosis pemupukan nitrogen yang tepat 

dapat meningkatkan hasil produksi hingga sekitar 101% dari 

kontrol, dapat menghasilkan rumput odot jauh lebih tinggi dari 

yang telah diketahui hanya dapat mencapai 192/ha/tahun pada 

saat itu.      

4.4.4 Pengendalian Gulma 

Gulma merupakan jenis tanaman yang tidak dikehendaki 

tumbuh pada lahan budidaya suatu tanaman (Ernawati dan 

Ngawit, 2015). Para petani menganggap bahwa keberadaan 

gulma tidak mengganggu pertumbuhan rumput odot. Gulma 

dianggap kalah bersaing dengan rumput odot dalam 

penyerapan unsur hara. Oleh karena itu, sebagian besar petani 

melakukan penyiangan gulma hanya pada saat pemanenan 

selesai, bahkan terdapat beberapa petani hanya memotong 

bagian tanaman gulma yang berada di atas permukaan tanah 

saja tanpa mencabut akarnya.  

Berdasarkan survey langsung terhadap lahan responden, 

fakta di lapangan menunjukkan bahwa pertumbuhan gulma 

berupa Cynodon dactylon dan Amaranthus spinosus kerap 

ditemukan di lahan responden. Hal ini memungkinkan bahwa 

anggapan petani terhadap gulma kurang tepat. Keberadaan 

gulma berpotensi menurunkan produktivitas rumput odot dan 

menyebabkan jumlah hasil panen kurang maksimal.  



 

  
                  (a)                                              (b) 

Gambar 8. Gulma Cynodon dactylon (a) dan Amaranthus 

spinosus (b) 

Meskipun sebagian besar petani tidak terlalu 

memikirkan keberadaan gulma, terdapat juga petani yang 

memberikan perhatian lebih terhadap kerugian yang diberikan 

oleh gulma. Sebagian kecil petani membasmi gulma secara 

kimiawi menggunakan produk dengan merek dagang 

Roundup® pada saat penyiangan. Petani rumput di gunung kawi 

yang melakukan pembasmian gulma secara kimiawi secara 

rutin hanya mencapai 5 % dari total responden. 

4.4.5 Pemanenan 

Petani hanya tinggal menunggu hingga waktu panen 

tiba, jika pemupukan telah selesai. Pemanenan dilakukan oleh 

kelompok buruh tani yang sudah disiapkan oleh pengepul, 

sehingga petani hanya mengawasi lahan rumputya pada saat 

proses pemanenan. Rumput odot dipotong secara manual 

dengan menggunakan arit. 



 

 
Gambar 9. Kegiatan panen 

Umur panen rumput odot yang tertera Gambar.10 

menunjukkan bahwa rumput odot yang dipanen oleh responden 

pada saat pemanenan terakhir berkisar antara 2,5-4 bulan. Hal 

ini berlawanan dengan pendapat Moran dalam Budiman, et al, 

(2012) yang menyarankan untuk melakukan pemotongan 

rumput setelah 25-30 hari pada musim hujan atau 50-60 hari 

pada musim kering. Petani yang memanen rumputnya pada 

umur 2,7 bulan diwawancarai pada bulan Juni yang berarti 

sudah memasuki periode musim kemarau. Rumput odot yang 

dipanen pada umur 4 bulan terjadi pada sebagian kecil petani 

sebagai dampak dari pertumbuhan rumput odot yang sangat 

cepat pada musim hujan yang tidak diimbangi dengan jumlah 

permintaan pasar yang tetap, sehingga kegiatan panen tertunda. 

Pemanenan pada umur 3 bulan yang mendominasi data pada 

Gambar.11, memungkinkan terdapat beberapa petani yang 

pembulatan angka atas jawaban dari pertanyaan mengenai 

umur panen, karena sebenarnya tidak setiap lahan yang dipanen 

akan dapat diselesaikan dalam waktu satu hari.   



 

 
Gambar 10. Umur panen saat panen terakhir  

Hasan (2012) menyatakan bahwa rumput harus dipanen 

tepat waktu agar mendapatkan kualitas nutrisi yang maksimal 

dan menghindari lignifikasi ketika rumput berumur tua. 

Dampak dari pemotongan hijauan terlalu muda yaitu 

rendahnya tingkat produktivitas, kandungan serat kasar, dan 

kemampuan tumbuh kembali setelah panen. Sedangkan 

pemotongan hijauan terlalu tua menyebabkan rendahnya 

palatabilitas dan nilai gizi rumput. 
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Gambar 11. Estimasi produksi berat segar dari panen terakhir 

Para petani menerapkan manajemen pemeliharaan 

rumput odot yang beragam. Masing-masing petani melakukan 

setiap kegiatan pemeliharaan berdasarkan pengalaman dan 

saran petani lain yang menjadi kepercayaan bahwa manajemen 

pemeliharaan yang diterapkan saat ini merupakan yang terbaik, 

selain itu kondisi lahan yang dimiliki juga berbeda-beda, maka 

hasil panen rumput odot yang didapatkan juga berbeda, seperti 

yang dapat dilihat pada Gambar.12. Hasil yang dicapai 

melebihi pernyataan Purwawangsa dan Putera (2014) yang 

menyebutkan bahwa rumput odot mempunyai produktivitas 

hingga 60 ton/ha/3 bulan. Jumlah permintaan rumput odot 

sebanyak ± 80 ton/hari dapat dipenuhi dengan hasil produksi 

yang dilakukan oleh petani mitra PT. Greenfields Indonesia. 

 

 

 



 

Tabel 8. Kualitas rumput odot di Gunung Kawi 

Kondisi 

Lahan 

Umur 

(Hari) 

BK Abu PK SK 

(%) (%) (%) (%) 

Terbuka 

40 11,73 23,5 11,75 32,05 

50 12,80 20,3 10,15 33,5 

60 14,59 22,04 11,02 42,11 

80 15,75 19,78 9,89 31,57 

90 16,88 20,36 10,18 30,97 

Ardianto (2018) & Pratama (2018) 

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari pengepul, 

produktivitas rumput odot di Gunung Kawi merupakan yang 

tertinggi di wilayah Malang dan sekitarnya. Akan tetapi hal 

tersebut hanya dilihat berdasarkan berat segarnya saja. 

Informasi kualitas rumput odot di Gunung Kawi pada Tabel.8 

menunjukkan bahwa rumput odot umur 90 hari yang diambil 

dari salah satu petani memiliki kandungan bahan kering sebesar 

16,88 %. Apabila persentase bahan kering dari petani tersebut 

diasumsikan tidak jauh berbeda dengan petani lainnya, maka 

produktivitas bahan kering rumput odot dengan umur panen 

yang sama milik beberapa responden pada penelitian ini dapat 

diestimasikan seperti pada Lampiran.6. Data pada Tabel.9 

menunjukkan bahwa produktivitas lahan rumput odot 

responden yang dipanen umur 3 bulan berdasarkan bahan 

keringnya, dapat mencapai 9,72 ton/Ha/panen untuk yang 

terendah dan yang tertinggi mencapai 17,56 ton/Ha.  

 

 

 



 

Tabel 9. Estimasi produksi bahan kering rumput odot umur 3 

bulan 

Estimasi Produksi  

Bahan Kering (ton/ha) 

Jumlah 

Responden 
Persentase (%) 

9,72-10,63 3 21,43 

11,25-13,50 3 21,43 

16,20-17,56 8 57,71 

Total 14             100 

*Estimasi berdasarkan asumsi jika BK 16,88% 

Tentunya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan 

perbedaan angka produktivitas lahan rumput odot diantara 

beberapa responden yang ada. Selain karena perbedaan 

manajemen budidaya dan faktor lingkungan seperti yang 

dijelaskan pada beberapa bab sebelumnya, terjadi pembulatan 

pada jawaban yang diutarakan beberapa responden terkait hasil 

produksi. Beberapa petani memberikan informasi mengenai 

bobot hasil panen serta luasan lahan yang cenderung 

dibulatkan, padahal angka produktivitas sangat tergantung 

pada hasil panen dan luas lahan. Selain itu beberapa petani 

rumput odot yang juga bekerja sebagai peternak seringkali 

mengambil rumput odot dari lahan yang diperuntukkan 

usahatani dalam keadaan darurat, bahkan pencurian rumput 

oleh peternak yang kekurangan hijauan seringkali terjadi, 

sehingga menurunkan angka produktivitas pada saat panen.    

4.4.6 Kepras 

Salah satu syarat mutu yang ditetapkan oleh konsumen 

rumput odot yaitu tidak adanya akar rumput yang terbawa pada 

saat pemanenan. Sehingga, rumput odot tidak dipotong hingga 

rata sejajar dengan permukaan tanah. Oleh karena itu terdapat 

beberapa bagian batang rumput yang tersisa dan tidak 



 

beraturan, pada rumpun rumput odot setelah kegiatan 

pemanenan selesai.  

  

 

Gambar 12. Kegiatan kepras  

Kegiatan kepras biasanya mulai dilaksanakan satu hari 

setelah hari panen. Istilah kepras lebih dikenal pada budidaya 

tebu, seperti yang dinyatakan dalam Syafriandi (2012) bahwa 

kepras merupakan kegiatan pemangkasan sisa tanaman  yang 

telah dipanen hingga rata dengan tanah. Rumput odot 

diharapkan akan tumbuh kembali dengan panjang yang 

seragam. Selain itu, perlakuan kepras bertujuan untuk 

memperlambat pertumbuhan rumput odot yang sangat cepat 

pada musim hujan. Produktivitas yang tinggi pada musim hujan 

dapat menyebabkan tertundanya kegiatan panen di lahan 

beberapa petani, sehingga terjadi penurunan kualitas yang tidak 

diharapkan PT. Greenfields Indonesia.  

Kegiatan kepras hanya dilaksanakan oleh sebagian 

petani saja, meskipun kegiatan tersebut sangat umum 



 

dilakukan oleh para petani rumput odot di Gunung Kawi. 

Petani rumput odot di Gunung Kawi yang melakukan kegiatan 

kepras mencapai 55 % dari total responden. Terdapat beberapa 

faktor yang menjadi alasan bagi sebagian petani tidak 

melakukan kegiatan kepras yaitu keterbatasan biaya untuk 

tenaga kerja, ketersediaan jumlah tenaga kerja, dan lain-lain.   

Hasil keprasan dapat digunakan sebagai bibit. Petani 

juga bisa menjual bibit hasil keprasan tersebut sebagai 

pendapatan tambahan. Petani akan mengemas hasil keprasan 

dalam kemasan karung jika menerima pesanan dari petani lain. 

Pesanan bibit keprasan yang diterima dari pengepul akan lebih 

menguntungkan, karena biaya tenaga kerja kegiatan kepras 

akan ditanggung oleh pengepul, sehingga petani akan 

mendapatkan keuntungan bersih dari penjualan bibit hasil 

kepras. 

4.4.7 Pemisahan Jarak antar Tanaman  

Petani rumput odot di Gunung Kawi tidak melakukan 

peremajaan bibit, sehingga jumlah anakan akan bertambah dan 

membentuk rumpun hingga menutupi ruang yang tidak 

ditanami bibit, seiring dengan berjalannya waktu. Jarak antar 

rumpun yang terlalu padat akan sulit bagi alat transportasi 

untuk akses lahan pada saat pemanenan. Oleh karena itu 

pemisahan jarak dilakukan secara manual ± 3 tahun sekali. 

Selain itu pemisahan jarak dilakukan untuk menghindari 

lambatnya pertumbuhan rumput odot. Kepadatan tanaman 

memberikan pengaruh terhadap hasil tanaman. Kompetisi 

penyerapan unsur hara lebih rendah apabila jarak antar tanaman 

lebih kecil, sehingga kepadatan tanaman di suatu lahan perlu 

diatur untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal (Sandiah 

dkk, 2011). 



 

4.4.8 Pola Pemasaran dan Sistem Kemitraan  

Petani rumput odot sebagai produsen tentunya harus 

memasarkan hasil panennya kepada sasaran pasar. Hartono 

(2012) mendefinisikan pemasaran sebagai suatu proses sosial 

yang meliputi penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk 

secara bebas antar suatu individu dan kelompok demi 

memenuhi kebutuhannya. Sasaran pasar adalah sebuah pasar 

dengan konsumen yang memiliki potensi untuk berperan dalam 

kegiatan jual beli karena memliki kebutuhan tertentu. 

Hingga saat ini pasar sasaran rumput odot yang 

diproduksi oleh petani di Gunung Kawi masih terbatas pada 

satu konsumen saja yaitu PT. Greenfields Indonesia. Para 

petani sudah menjadi pemasok rumput odot PT.Greenfields 

Indonesia sejak tahun 2008. Sebelum beralih menggunakan 

rumput odot, petani memasok kebutuhan rumput 

PT.Greenfields Indonesia dengan jenis rumput yang dikenal 

masyarakat sekitar dengan nama rumput kolonjono. 

Petani tidak bisa menjual secara langsung rumput odot 

yang diproduksinya, melainkan harus menjualnya melalui 

pengepul yang secara resmi diakui PT. Greenfields Indonesia. 

Sistem kemitraan dibentuk untuk melancarkan saluran 

pemasaran. Saluran yang digunakan oleh  produsen agar 

produk yang dihasilkan dapat sampai kepada konsumen disebut 

saluran pemasaran (Hartono,2012). Sistem kemitraan pada 

budidaya rumput odot memberikan bibit rumput, penyediaan 

fasilitas produksi seperti alat angkut dan tenaga kerja hasil 

panen, pengaliran limbah slurry untuk kebutuhan pemupukan, 

serta kesepakatan untuk jaminan pembelian hasil panen oleh 

PT.Greenfields Indonesia. Pada saat ini, PT. Greenfields 

Indonesia membebaskan petani rumput odot yang baru 

bergabung sebagai mitra, untuk melakukan pembelian bibit di 



 

petani rumput odot yang ada di lingkungan sekitar dengan 

tujuan memberikan kesempatan anggota kemitraan 

mendapatkan penghasilan tambahan. 

Definisi kemitraan menurut Hartono (2012) yaitu suatu 

strategi dengan prinsip saling membutuhkan dan 

menguntungkan yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk 

meraih keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Kemitraan 

dapat memberikan dampak yang baik bagi kehidupan sosial di 

suatu wilayah, seperti terciptanya persaudaraan antar pelaku 

usaha serta berkurangnya pengangguran. Kemitraan bisa 

mendorong usaha budidaya hijauan makanan ternak khususnya 

pada budidaya rumput odot lebih berkembang.  

Terdapat empat orang pengepul rumput odot yang 

menjadi supplier PT. Greenfields Indonesia. Setiap pengepul 

memiliki jumlah petani yang berbeda-beda sebagai mitranya. 

PT.  Greenfields Indonesia menyepakati jumlah rumput yang 

harus dipasok setiap hari oleh masing-masing pengepul. 

Kebutuhan rumput odot PT. Greenfields Indonesia untuk setiap 

harinya mencapai ± 80 ton. 

 
Gambar 13. Rantai tataniaga rumput odot  



 

Para pengepul yang bermitra dengan petani rumput odot 

wajib menyediakan fasilitas berupa alat angkut dan tenaga 

kerja untuk kebutuhan pemanenan. Alat angkut yang dimiliki 

oleh pengepul yaitu berupa truk atau jeep, sedangkan tenaga 

kerja yang digunakan merupakan sebuah tim yang secara rutin 

setiap hari bekerja sebagai buruh pada satu pengepul yang 

sama.  

Petani menerima uang hasil penjualan rumput odot dari 

pengepul setelah dipotong dengan beberapa biaya. Biaya yang 

harus dibayar oleh petani kepada pengepul terdiri dari biaya 

alat angkut, tenaga kerja, dan potongan pengepul. Selain itu 

terdapat potongan lain yang harus dibayar oleh petani melalui 

PT.Greenfields Indonesia yaitu berupa pajak penghasilan.  

4.5 Analisis Usaha 

Analisis usaha diperlukan untuk mengetahui seberapa 

besar keuntungan yang didapatkan petani dari budidaya rumput 

odot. Soekartawi (1995) menjelaskan bahwa penerimaan usaha 

tani merupakan hasil perkalian antara komoditas yang 

dihasilkan dengan harga jualnya. Biaya usaha tani adalah 

semua pengeluaran yang digunakan dalam usaha tani. 

Pendapatan usaha tani merupakan selisih dari penerimaan dan 

pengeluaran usaha tani tersebut. 

 4.5.1 Biaya Total 

Soekartawi (1995) membagi jenis biaya berdasarkan 

sifatnya menjadi dua macam yaitu biaya tetap dan biaya 

variabel. Biaya tetap merupakan biaya yang tidak terpengaruh 

oleh jumlah barang yang diproduksi. Biaya tetap sangat penting 

bagi petani dalam pertimbangan tambahan investasi seperti 

mesin pertanian dan peralatan lainnya. Biaya variabel 



 

merupakan biaya yang terpengaruh oleh besarnya kapasitas 

produksi, seperti kebutuhan jumlah buruh tani yang dibutuhkan 

semakin banyak bila luas lahan yang ditanam semakin luas.   

Biaya total yang dihitung dalam analisis ini yaitu seluruh 

biaya yang dikeluarkan oleh petani rumput odot di Gunung 

Kawi pada panen terakhir. Biaya variabel terdiri dari biaya 

untuk keperluan proses produksi dan pemanenan, sedangkan 

biaya tetap terdiri dari biaya sewa lahan, potongan bagi hasil, 

dan pajak penghasilan. Jumlah besaran biaya tetap dan biaya 

variabel dari masing-masing responden dapat dilihat pada 

Lampiran.14 dan Lampiran.15. 

Tabel 10. Komponen biaya budidaya rumput odot 

Jenis Biaya Besaran Biaya (Rp/ton) 

Biaya Tetap  

-Pajak 1.175-2.000 

-Sewa lahan 20.833 

-Bagi hasil 44.662-104.869 

Biaya Variabel  

 Persiapan lahan  

       -Kepras 4.000-42.130 

       -Pemupukan 1.042-17.005 

       -Anti gulma 2.308 

 Pemanenan  

-Tenaga kerja 34.000-35.000 

-Alat angkut 50.000 

-Potongan Pengepul 5.000-10.000 

Terdapat biaya yang dibayarkan kepada pengepul selaku 

bagian dari rantai tataniaga dan fasilitator yang mengatur 

kegiatan pemanenan. Biaya yang dikeluarkan petani melalui 

kepada pihak pengepul dihitung berdasarkan bobot hasil panen. 

Rincian dari biaya pemanenan dapat dilihat pada Tabel 10, 

selain itu petani juga diwajibkan membayar pajak penghasilan 



 

sebesar 0,5 % dari total hasil penjualan rumput odot atau pada 

anggota kemitraan yang bekerja sama dengan pengepul lain 

ditetapkan kalkulasi pajak Rp.2000/ton  dari hasil panen.  

Tabel 11. Biaya total budidaya rumput odot pada panen 

terakhir 

Biaya Total (Rp/ton) Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

91.175-96.000 8 40 

98.662-115.993 7 35 

120.342-143.988 3 15 

148.303-200.044 2 10 

Total 20 100 

Tabel 11 menunjukkan jumlah biaya total yang 

dikeluarkan petani di Gunung Kawi untuk menghasilkan setiap 

ton rumput odot pada panen terakhir. Kurangnya perhatian 

petani dalam menganalisa biaya produksi dapat menyebabkan 

tidak adanya kesadaran ketika biaya produksi terlampau tinggi 

bahkan hingga menyebabkan kerugian. Biaya produksi dapat 

dilihat secara rinci pada Lampiran.14 dan Lampiran.15. 

4.5.2 Pendapatan Petani 

Total pendapatan yang diterima oleh petani rumput odot 

di Gunung Kawi dari panen terakhir ditunjukkan pada 

Gambar.15. Jumlah tersebut hanya menunjukkan keuntungan 

yang diperoleh dari hasil panen terakhir. Tentunya terdapat 

beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan besarnya 

keuntungan yang diperoleh setiap responden. Hal ini 

disebabkan kekurangan responden dalam efisiensi biaya 

produksi untuk mencapai hasil panen terbaik, khususnya 

mengenai biaya untuk keperluan pemupukan. Besaran 

pendapatan petani responden pada panen terakhir yang sesuai 



 

dengan hasil panen yang didapatkan, ditunjukkan pada 

Lampiran 10.   

 
Gambar 14. Pendapatan petani rumput odot 

Harga yang ditetapkan pada saat ini masih hanya 

berdasarkan berat segar dari rumput odot. Perhitungan harga 

seharusnya ditetapkan berdasarkan kualitas rumput yang 

dihasilkan oleh masing-masing petani. Kualitas yang dapat 

dipertimbangkan sebagai dasar penentuan harga yaitu kadar 

bahan kering rumputnya. Jika mengacu pada Tabel 9, terlihat 

bahwa estimasi produksi bahan kering dari rumput yang 

dipanen oleh responden pada umur 3 bulan, yaitu 9,72 ton/Ha 

untuk produksi paling rendah dan produksi paling tinggi 

mencapai 17,56 ton/Ha. Petani yang mampu menghasilkan 

rumput dengan kadar bahan kering yang lebih tinggi 

seharusnya diberikan harga rumput yang lebih tinggi agar 

petani yang berupaya menghasilkan rumput yang lebih 

berkualitas tidak dirugikan. 

Nilai Revenue per Cost (R/C) merupakan salah satu 

parameter yang diperlukan untuk mengevaluasi keberhasilan 
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usahatani. Menurut Santosa dkk (2013), R/C merupakan 

bentuk penilaian keberhasilan suatu usaha dalam bentuk 

perbandingan antara penerimaan dengan biaya produksi, dapat 

dikatakan mengutungkan apabila nilai R/C > 1. Data pada 

Tabel.12 menunjukkan bahwa nilai R/C dari semua responden 

> 1 yang berarti bahwa usahatani rumput odot mengutungkan. 

 

Tabel 12. Nilai Revenue per Cost (R/C) usaha budidaya 

rumput odot  

Nilai R/C Jumlah 

Responden 

Persentase (%) 

1,17-1,63 3 15 

1,91-2,16 5 25 

2,25-2,45 6 30 

2,46-2,58 6 30 

Total 20 100 

Lebih lanjut Tabel 12 juga menunjukkan bahwa 

beberapa petani masih belum dapat memaksimalkan 

potensinya untuk efisiensi biaya produksi seperti responden 

yang lainnya. Sangat disayangkan apabila terdapat fakta bahwa 

nilai R/C terendah yaitu 1,63 dan yang tertinggi mencapai 2,58, 

yang berarti secara kolektif anggota kemitraan rumput odot 

tidak mengetahui penerapan manajemen budidaya rumput odot 

untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hal ini disebabkan 

tidak adanya kegiatan penyuluhan dan pelatihan rutin, serta 

kontrol yang tidak pernah dilakukan PT. Greenfields Indonesia 

selaku mitra. Nilai R/C setiap responden dapat dilihat pada 

Lampiran 16. 

 



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan 

Manajemen budidaya rumput odot oleh petani di 

Gunung Kawi sudah baik, karena para petani sebagai mitra 

mampu menghasilkan produksi yang memenuhi kebutuhan 

PT.Greenfields Indonesia dengan produktivitas lahan 39-152 

ton/ha dengan umur panen 2.5-4 bulan, akan tetapi masih 

terdapat perbedaan pada detil manajemen oleh setiap 

responden yang menunjukkan bahwa sistem kemitraan masih 

perlu perbaikan, meskipun nilai R/C > 1.  

5.2 Saran 

PT. Greenfields Indonesia sebaiknya berperan dalam 

mengkaji pembentukan standar manajemen budidaya rumput 

odot yang disesuaikan dengan kondisi lahan yang ada, terutama 

pada masalah pemupukan untuk pemenuhan unsur hara tanah 

yang belum diketahui petani secara kolektif untuk mencapai 

hasil produksi maksimal, demi pertambahan pendapatan bagi 

petani sebagai mitra. 
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