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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

lebih lanjut oleh Dr. Mott dan koleganya di Florida, 

USA. Indonesia sendiri cikal bakal rumput ini dikembangkan 

pada tahun 2007 oleh tenaga kerja Indonesia yang bekerja di 

Kanada yang kemudian di kembangkan di seluruh Indonesia. 

Rumput odot mempunyai ukuran lebih kecil dari rumput gajah 

lainnya, sehingga sering disebut rumput gajah kerdil.Rumput 

odot tumbuh membentuk rumpun dengan perakaran serabut 

yang kompak, dan terus menghasilkan anakan apabila 

dipangkas secara teratur. Selain itu rumput odot dapat ditanam 

dalam jumlah skala besar atau pun kecil serta dapat digunakan 

untuk pertanian atau Rumput odot merupakan salah satu 

varietas rumput gajah (Pennisetum Purpureum Cv.Mott), 

sering dikenal dengan sebutan (Dwarf Elephant Grass) atau 

(Mott Elephant grass) di luar negri. Rumput jenis ini pertama 

kali di temukan oleh Dr.W. Hanna di Georgia, USA kemudian 

dikembangkan peternakan skala kecil. Menurut Syarifudin 

(2006), rumput odot ini merupakan salah satu jenis hijauan 

pakan ternak yang berkualitas baik, disukai ternak, dapat 

hidup di berbagai tempat, tahan naungan dan terhadap 

pemupukan, namun menghendaki tingkat kesuburan tanah 

yang tinggi. 

Peternakan ruminansia berperan penting dalam 

mendukung penyediaan bahan pangan asal hewani seperti susu 

dan daging yang memiliki protein bernilai gizi tinggi dan 

permintaannya akan terus meningkat seiring dengan 

peningkatan jumlah penduduk. Pemeliharaan ternak banyak 

dikembangkan oleh masyarakat, seperti dapat dilihat dalam 
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data Badan Pusat Statistik populasi ternak Kabupaten atau 

Kota di sekitar wilayah Jawa Timur (2016) menunjukan 

bahwa populasi ternak ruminansia khususnya sapi perah, 

dalam lingkup wilayah Provinsi Jawa Timur mengalami 

perubahan yang cenderung ke arah peningkatan. Populasi sapi 

perah dari tahun 2013 sampai 2016 di wilayah Provinsi Jawa 

Timur yaitu 237.673 ekor, tahun (2013), 245.246 ekor (2014), 

255.947 ekor (2015) dan (2016) terdapat populasi sapi perah 

sebanyak 265.002 ekor. Hal yang dapat mempengaruhi 

produktifitas ternak adalah pakan, oleh karena itu tersedianya 

pakan sepanjang tahun merupakan persyaratan mutlak bagi 

kelangsungan usaha peternakan. Menurut Widiarti dan 

Sukaesih (2015) biaya untuk menyediakan pakan ini 

menempati porsi terbesar dalam biaya produksi, mencapai 60-

80%, dimana biaya tersebut ditentukan oleh skala usaha , jenis 

dan bangsa ternak yang dikembangkan semakin bertambah 

populasi ternak ruminansi setiap tahunnya, maka tidak heran 

saat ini banyak petani menanam hijauan seperti rumput odot 

untuk dijadikan sebagai pakan ternak untuk kebutuhannya. 

Rumpu odot  (Pennisetum Purpureum cv.Mott) sebagai 

bahan pakan ternak yang merupakan hijauan unggul, dari 

aspek tingkat pertumbuhan, produktifitas dan nilai nutrsinya 

(Purwawangsa dan Putera, 2014). Memiliki kandungan Bahan 

Kering (BK) 20,7% dan Protein Kasar (PK) 10,4% (Santos, 

Lira, Guim, Junior and Mello, 2013). Selain Itu rumput odot 

memiliki kandungan karbohidrat mudah terfermentasi yang 

rendah. Sehingga rumput odot ini mempunyai nilai 

palatabilitas yang tinggi.Rumput odot banyak ditanami di 

Wilayah Indonesia karena dengan iklim yang sangat cocok 

serta mempunyai tanah yang subur rumput odot dapat tumbuh 

dengan baik dan maksimal. Wilayah penanaman rumput odot 
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tersebar diberbagai daerah misalnya di Provinsi Jawa Barat 

terdapat di kota Bandung, Garut, Bogor, Kuningan, dan 

sukabumi, serta di Provinsi Jawa Timur terdapat di daerah 

Malang, Blitar, dan Kediri. Termasuk salah satunya yaitu di 

Gunung Kawi. Pada awalnya daerah tersebut didirikan 

perusahaan peternakan sapi perah yang dinamakan peternakan 

sapi perah Green Field, dengan seiring nya waktu  semakin 

kesini semakin bertambah populasi ternak nya, sehingga 

sampai sekarang jumlah populasi ternaknya mempunyai 

ribuan ekor. Perusahaan peternakan sapi perah Green Field ini 

termasuk perusahaan yang paling besar dan modern di seluruh 

Indonesia. Dengan menerapkan manajemen yang baik mulai 

dari pemeliharaan, pemberian pakan yang baik, serta tingkat 

kenyamanan ternak yang tinggi maka tak heran apabila 

mendapatkan produksi susu yang tinggi dan maksimal setiap 

ternaknya. Produksi ternak dipengaruhi oleh pakan yang 

berkualitas, dengan populasi ribuan ekor otomatis kebutuhan 

pakannya harus terpenuhi, karena itu perusahaann Green Field 

bekerja sama atau bermitra dengan warga sekitar untuk 

menanam hijauan makanan ternak yaitu berupa rumput odot, 

dimana yang nanti hasilnya rumput odot tersebut dijual ke 

perusahaan Green Fielddan mendapatkan bayaran sesuai 

kesepakatan harga, antara perusahaan dan warga sekitar ada 

nya simbiolisme mutualisme dimana perusahaan 

membutuhkan hijauan rumput odot untuk kebutuhan 

ternaknya, sementara warga sekitar membutuhkan mata 

pencaharian nya untuk kelangsungan hidupnya. 

Pengujian kualitas hijauan dapat dilakukan dengan cara 

mengukur nilai kecernaan bahan kering, dan bahan organik 

karena dengan umur pemotongan dan periode panen yang 

tepat menentukan banyaknya zat makanan yang diserap dan 
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dimanfaatkan oleh ternak untuk memenuhi kebutuhan hidup 

pokok, pertumbuhan dan produksi. Menurut Gonzales dan 

Hanselka (2002), periode musim kering dengan umur tanaman 

6-8 bulan, akan meningkatkan lignifikasi ADF/NDF yang 

pada gilirannya akan menurunkan KcBK/KcBO. Diperjelas 

oleh Sarwar, Khan dan Nisa (2004), menyatakan bahwa nilai 

kecernaan hijauan berasal dari rumput dan legum pada 

umumnya mengalami penurunan sejalan dengan umur 

tanaman, karena terjadi peningkatan konsentrasi serat kasar 

didalam jaringan lignifikasi, dan penurunan nisbah 

daun/batang. Untuk mendapatkan informasi kecernaan rumput 

odot (Pennisetum Purpureum Cv. Mott) dapat dilakukan 

pendekatan secara In Vitro. 

1.2. Rumusan Masalah 

Umur pemotongan rumput odot berapa yang dapat 

dikatakan baik dilihat dari segi nilai nutrisi dan nilai 

kecernaanyang dapat diberikan kepada ternak yang 

dibudidayakan oleh petani rumput odot Gunung Kawi. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Bagaimana manajemen budidaya rumput odot yang 

dilaksanakan oleh petani rumput odot Gunung Kawi 

dilihat dari segi hasil produksi, pemanfaatan, serta 

kualitas nutrisi dan kecernaan rumput odot tersebut. 

2. Menelusuri informasi mengapa perusahaan 

Peternakan Green Field rata-rata produksi 

ternaknya menghasilkan produksi susu yang tinggi, 

sementara hijauan yang diberikan kepada ternaknya 

didapat dari petani rumput odot Gunung Kawi.  
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1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

informasi bagi mahasiswa maupun peternak mengenai kualitas 

dan kecernaan invitro pada rumput odot (penisetum perpureum 

cv. Mott) mengenai umur pemotongan dan peroide panen yang 

ideal untuk mendapatkan produksi dan kandungan nutrisi yang 

optimal. 

1.5. Kerangka Pikir 

Rumput merupakan memegang faktor penting dalam 

penyediaan pakan hijauan bagi ternak ruminansia di seluruh 

Indonesia. Rumput salah satu hijauan makanan ternak yang 

telah umum digunakan oleh peternak serta dapat diberikan 

dalam skala jumlah banyak. Didalam kandungan rumput 

terdapat zat-zat makanan yang bermanfaat bagi kelangsungan 

hidup ternak, misalnya lemak kasar, air serta vitamin. 

Ketersediaan pakan hijauan yang baik dilihat dari segi 

kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya merupakan faktor yang 

penting dalam menentukan keberhasilan usaha peternakan 

ternak ruminansia. Rumput odot (Penisetum purpureum cv. 

Mott) memiliki kualitas nutrisi yang tinggi antara lain 

kandungan PK 8,77-12,94%, NDF 56,74-62,72%, ADF 38,23-

43,17% dan lignin 4,04-5,76% tergantung umur periode 

panen. Menurut Budiman Soetrisno dan Indrianto, (2012) ada 

dua faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas rumput 

yaitu, faktor genetik dan faktor lingkungan yang dapat 

mencangkup keadaan tanah dan kesuburannya, serta pengaruh 

iklim termasuk cuaca dan perlakuan manusia atau 

manajemennya (Sinaga, 2008). 

Hasil penelitian Ella (2012) menunjukan bahwa salah 

satu aspek pengelolaan rumput gajah adalah pengaturan 
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interval pemotongannya. Interval pemotongan nya dapat 

berhubungan dengan produksi yang dihasilkan dan nilai gizi 

tanaman untuk bertumbuh kembali peningkatan interval 

pemotongan rumput gajah mini diikuti dengan peningkatan 

pada produksi segar dan proporsi batang, serta penurunan 

proporsi daunnya. Hasil penelitian Seseray, Saragih, dan 

katiop (2012) menunjukan bahwa hasil analisi ragam bahwa 

perlakuan defolasi rumput gajah umur 20, 40, dan 60 hari 

memberikan pengaruh secara nyata (p<0,05) terhadap 

produksi BK. sehingga rata-rata produksi BK berturut-turut 

dari yang tertinggi sampai yang terendah yaitu defolasi 60 hari 

(2,75 ton/ha) defolasi 40 hari (1,94/ha), dan defolasi 20 hari 

(1,20 ton/ha). Dapat disimpulkan bahwa dengan bertambahnya 

interval waktu pemotongan dan semakin tua rumput gajah 

dipotong, maka semakin tinggi produksi BK. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 


