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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Lokasi  

Kecamatan Ngajum adalah sebuah Kecamatan yang ada 

di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.Kecamatan 

Ngajum terletak kurang lebih 25 km dari Kabupaten Malang 

dan 135 km dari ibu kota Provinsi Jawa Timur. Adapun batas-

batas dari Kecamatan Ngajum yang menjadi tempat penelitian 

adalah Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Balesari, 

Sebelah timur : berbatasan dengan desa Maguan,desa Ngasem, 

dan desa Palaan, Sebelah selatan : berbatasan dengan desa 

Jatikerto Kecamatan Kromengan. Sebelah Barat : berbatasan 

dengan desa Kebobang, desa Plaosan, dan desa Plandi. Secara 

topografis Kecamatan Ngajum merupakan dataran tinggi yang 

berada pada ketinggian sekitar 400 meter dari permukaan air 

laut dengan iklim cenderung dingin. Kondisi kecamatan 

Ngajum yang demikian sehingga banyak memanfaatkan 

lahannya untuk usaha tani dan beternak oleh wargaanya. Tanah 

kecamatan Ngajum sebagian besar adalah tanah pertanian. 

Berdasarkan BPS (2018)  mata pencaharian penduduk 

kecamatan Ngajum yang disajikan pada Tabel 3 mayoritas 

bekerja sebagai bertani dan buruh tani, hal ini dapat diketahui 

dari data mata pencaharian penduduk desa Ngajum : petani : 

12.000 orang, buruh tani : 13.040 orang, Pegawai Negeri Sipil: 

807 orang, ABRI/Polri : 79 orang, Pensiunan : 350 orang, 

swasta/wiraswasta : 370 orang, pedagang : 334 orang.  Jumlah 

penduduk kecamatan Ngajum sebanyak 51.881 jiwa dengan 
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rasio jumlah laki-laki dan perempuan hampir sama yaitu jumlah 

penduduk laki-laki sebanyak 25.908 orang dan penduduk 

perempuan berjumlah 25.973 orang. 

Tabel  1. Penduduk Kecamatan Ngajum Berdasarkan Sumber 

Pendapatan 

Sumber Pendapatan Jumlah (orang) 

Petani 12.000 

Buruh tani 13.040 

Pegawai Negeri sipil 807 

Abri/Polri 79 

Pensiunan 350 

Swasta/ Wiraswasta 370 

Pedagang 334 

Jumlah 26.980 

Sumber : BPS (2018) 

 

Kecamatan Wagir adalah sebuah kecamatan yang ada di 

Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, batas-batas dari 

kecamatan Wagir yang menjadi tempat penelitian adalah 

sebelah utara : berbatasan dengan kecamatan Dau dan Kota 

Malang, Sebelah timur: berbatasan dengan Kota Malang, 

Sebelah selatan : berbatasan dengan kecamatan Pakisaji, 

kecamatan Ngajum, dan kecamatan Wonosari, Sebelah barat : 

berbatasan dengan kecamatan Ngajum. Secara topografis 

kecamatan Wagir merupakan dataran tinggi yang berada pada 

ketinggian sekitar 474 meter dari permukaan laut dengan iklim 

cenderung dingin. Mata pencaharian penduduk kecamatan 

Wagir mayoritas bertani, hal ini dapat diketahui dari data mata 

pencaharian penduduk desa Wagir yang disajikan pada Tabel  

3. Pertanian : 15.011 orang, Industri : 12.468 orang, konstruksi 

: 8.536 orang, Perdagangan : 3005 orang, jasa-jasa: 2773 orang, 
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PNS, TNI/POLRI : 843 orang, pertambangan dan penggalian : 

56, lainnya : 646 orang. Jumlah penduduk kecamatan Wagir 

sebanyak 82.937 jiwa dengan rasio jumlah laki-laki dan 

perempuan hampir sama yaitu, jumlah penduduk laki-laki 

sebanyak  41.568 orang, dan penduduk perempuan berjumlah 

41.369 orang. Lokasi penelitian dilaksanakan di dua wilayah 

saja yang berada di Gunung Kawi yaitu Kecamatan Ngajum dan 

Kecamatan Wagir. 

Tabel  2. Penduduk Kecamatan Wagir Berdasarkan Sumber 

Pendapatan 

Sumber Pendapatan Jumlah (orang) 

Pertanian 15.011 

Industri 12.468 

Kontruksi 8.536 

perdagangan 3005 

Jasa-jasa 2773 

PNS, TNI/Polri 843 

Pertambangan 56 

Lainnya 

Jumlah 

646 

43.338 

Sumber : BPS (2018) 

4.2. Perbandingan Rumput Odot di Lahan Terbuka dan 

di Lahan Naungan 

4.2.1 Umur Panen  Rumput Odot di Lahan Terbuka  

Tahapan terakhir dari kegiatan manajemen budidaya  

rumput odot yaitu pemanenan rumput atau melakukan 

pemotongan rumput, biasanya petani rumput odot hanya tinggal 

menunggu pada saat waktu panen tiba. Kegiatan pemanenan 

dilakukan oleh kelompok buruh tani yang sudah disiapkan oleh 

pengepul, sehingga petani hanya sekedar mengawasi lahan 
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rumputnya pada saat proses pemanenan. Pemotongan rumput 

odot dipotong secara manual menggunakan arit atau alat 

pemotong rumput. Menurut Pratama (2018) Biasanya petani 

Gunung Kawi umumnya memotong rumput odot ketika tinggi 

tanaman mencapai 1,5 meter dari pangkal tunas. Adanya 

perbedaan tinggi pemotongan dikarenakan beberapa hal 

diantaranya pada lahan terbuka pemotongan rumput odot 

mengikuti pola rotasi putaran panen yang telah dibuat oleh 

pengepul, sehingga petani tidak bisa menentukan seberapa 

tinggi rumput odot tersebut dapat di panen. Berbeda dengan 

Pada lahan Naungan, pemotongan rumput odot rata-rata 

disesuaikan dengan kebutuhan pakan ternak pribadinya yang 

dimiliki oleh petani, sehingga tinggi tanaman rumput odot yang 

dipotong ketinggian nya beragam. 

 

Gambar 1. Pemanenan Umur Potong Rumput Di Musim 

Kemarau (Pratama, 2018) 

Gambar 3 hasil pengamatan pemotongan rumput odot di 

musim kemarau menunjukan bahwa pemotongan rumput odot 

umur 40, 50, 60, dan 80 hari  tidak dilakukan pemotongan, pada 
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umur potong 90 hari sejumlah sekitar 15%, dan pemotongan 

rumput umur potong 120 hari sejumlah 85%. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata petani Gunung Kawi memanen 

rumputnya pada umur 3 – 4 bulan. Menurut Pratama (2018) 

Berdasarkan hasil informasi yang didapat, kegiatan 

pemotongan rumput dilakukan diatas umur 90 hari karena pada 

saat musim kemarau petani rumput odot sulit mendapatkan air 

untuk tanamannya, namun ada juga sebagian petani lahannya 

mendapatkan aliran limbah yang berasal dari aliran limbah PT 

Green Fields Indonesia yang dialiri menuju lahan-lahan warga. 

Rata-rata petani memangkas rumput odot di umur yang cukup 

tua, agar dapat memperoleh produksi atau bobot timbang 

rumput yang tinggi. 

 

Gambar 2. Pemanenan Umur Potong Rumput Di Musim 

Penghujan (Pratama, 2018) 

 

Pada gambar 4 hasil pengamatan rumput odot di musim 

penghujan menjelaskan bahwa umur pemotongan rumput 40, 
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50, 60, 80 hari sejumlah 20%, umur pemotongan rumput 90 hari 

yaitu 45%, dan umur pemotongan rumput 120 sejumlah 35%. 

Dapat disimpulkan bahwa pada saat musim hujan rata-rata 

petani Gunung Kawi memotong rumputnya pada umur 90 hari. 

Menurut informasi yang di dapat pemotongan rumput odot pada 

umur 90 hari sudah cukup dalam menghasilkan bobot produksi 

rumput odot, namun ada juga sebagian petani memotong 

rumputnya dibawah umur 90 hari. 

4.2.2. Umur Panen  Rumput Odot di Lahan Naungan 

Defoliasi merupakan pemangkasan atau pengambilan 

bagian tanaman yang terdapat diatas permukaan tanah Salah 

satu tahapan akhir dari kegiatan rumput odot yaitu melakukan 

pemotongan rumput odot. Pengertian umur pemotongan yaitu 

lamanya hijauan pakan tumbuh hingga dilakukan pemotongan 

(defoliasi) dalam satuan hari.     

Petani rumput odot di lahan naungan memotong 

rumputnya berumur 120 hari pada musim hujan, sedangkan 

pada musim kemarau bisa sampai 150 hari, dikarenakan 

pertumbuhan rumput odot di lahan naungan pertumbuhannya 

sangat lambat disebabkan salah satu faktornya intensitas cahaya 

yang rendah. Intensitas cahaya yang rendah menyebababkan 

rendahnya fotosintesis dan berakibat pada pertumbuhan 

tanaman yang kurang optimal atau lambat. Hal tersebut 

diperjelas oleh Kurniawati (2012) bahwa naungan 

menyebabkan rendahnya intensitas cahaya yang diperoleh 

tanaman dan terganggunya proses fotosintesis, hal tersebut 

dapat mengakibatkan rendahnya produksi tanaman. Rata-rata 

petani rumput odot di lahan naungan setiap orang nya 

mempunyai beberapa ekor ternak sapi perah untuk dijadikan 

sebagai investasi, sehingga rumput odot yang ditanami di lahan 
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naungan untuk dijadikan sebagai kebutuhan ternaknya. Saat 

musim kemarau para petani rumput odot di lahan naungan sulit 

untuk mendapatkan hijauan untuk kebutuhan ternaknya, 

sehingga umur pemotongan rumput odot di lahan naungan 

sangat bervariasi, tidak harus menunggu 120 hari, terkadang 

umur pemotongan rumput 30-60 hari atau tinggi tanamannya 

sudah mencapai 1 meter sudah dilakukan kegiatan pemotongan 

meskipun hasil produksi rumputnya masih rendah agar dapat 

terpenuhi kebutuhan ternaknya. 

 

4.2.3. Produksi Berat Segar Rumput odot di Lahan 

Terbuka 

Hijauan runput odot yang dipanen pada umur 

pemotongan yang lebih panjang akan menghasilkan produksi 

yang lebih tinggi, namun berbanding terbalik dengan seiringnya 

bertambahnya umur pemanenan maka akan menurunkan dari 

segi kualitasnya. Kualitas hijauan ditentukan dari kandungan 

nutrisinya diantaranya adalah kandungan Bahan Kering (BK), 

Bahan Organik (BO), Serat Kasar (SK), dan Protein Kasar 

(PK). 

 

Estimasi Produksi Berat Segar Rumput Odot Dari 

Beberapa Responden 
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Gambar 3. Estimasi Produksi Berat Segar Rumput Odot 

di Lahan Terbuka. (Pribadi,2018) 

Para petani menerapkan manajemen budidaya rumput 

odot dengan beragam. Masing-masing petani melakukan 

kegiatan pemeliharaan berdasarkan hasil pengalamannya, 

sehingga dipercaya bahwa manajemen pemeliharaan yang 

diterapkan saat ini merupakan yang terbaik, serta kondisi lahan 

yang dimiliki juga berbeda-beda, maka hasil panen rumput odot 

yang didapatkan juga berbeda-beda. gambar 5 menunjukan 

bahwa produktivitas rumput odot berdasarkan berat segarnya 

paling tinggi sebanyak 45% menghasilkan berat segar rumput 

sebesar 87,7-103,2 ton/Ha, dan paling rendah sebanyak 15% 

menghasilkan berat segar sebesar 134,4 – 152 ton/Ha. Hal ini 

sesuai pernyataan Purwawangsa dan Putera (2004) mengatakan 

bahwa rumput odot mempunyai produktivitas hingga 60 

ton/Ha/3 bulan. Berdasarkan informasi yang didapat bahwa 

produktivitas rumput odot di Gunung Kawi merupakan yang 

tertinggi di wilayah Malang dan sekitarnya, namun hal tersebut 

hanya dilihat berdasarkan berat segarnya saja. 

 

4.2.4. Produksi Berat Segar Rumput odot di Lahan 

Naungan 

Produksi rumput odot di lahan naungan menunjukan 

bahwa semakin lama umur pemotongan maka semakin 

bertambah bobot produksi berat segarnya. Para petani 

menerapkan manjemen pemeliharaan rumput odot di lahan 

naungan yang beragam. Masing-masing petani melakukan dan 

mengerjakan kegiatan pemeliharaan berdasarkan dari 

pengalamannya sendiri dan serta didapatkan dari saran-saran 
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para petani lainnya, selain itu dengan kondisi lahan yang 

berbeda- beda, maka rumput odot yang dihasilkan juga berbeda-

beda. Biasanya rumput odot yang ditanami di lahan naungan ini 

dipakai untung kepentingan pribadi petani tersebut untuk 

diberikan ke ternaknya, sehingga bobot segar rumput odot di 

lahan naungan ini tidak terlalu diperhatikan oleh petaninya. 

Para petani mengatakan bahwa produksi ternaknya susunya 

menurun, ini dikarenakan petani tidak memperhatikan umur 

pemotongan rumput odot tersebut, yang diperhatikan petani 

hanya dilihat dari produksi segarnya saja yang penting 

produksinya banyak, padahal semakin tua umur pemotongan 

memang produksi segarnya semakin meningkat, namun 

berbanding terbalik dengan kualitas nutrisi rumput odot 

tersebut. Semakin lama umur pemotongan maka serat kasar 

semakin meningkat, kandungan protein semakin menurun dan 

nilai kecernaanya pun semakin menurun. Berikut rata-rata 

produksi segar rumput odot di lahan naungan disajikan pada   

Tabel  5. 

 

Tabel  3. Rataan produksi segar per g/frame rumput odot 

di lahan naungan 

Lahan 

 

Luas(m2

) 

Umur (Hari) 
g/frame 

(0,25 m2) 

Rumput odot 

(g/bingkai) 

1 167 60 1378,5 1298 

2 500 90 1694 1633,3 

3 500 120 1576,5 1494 

Aristanti (2018) 

 

 Hasil data Tabel 5 yaitu adanya perbedaan di setiap 

lahan, luas lahan dan umur pemotongan rumput odot tersebut, 

sehingga hasil produksi segarnya pun berbeda-beda. Rata-rata 
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petani odot di lahan naungan memotong rumputnya di umur 

potong 120 hari, dikarenakan rumput odot yang ditanami di 

lahan naungan pertumbuhannya lambat disebabkan salah 

satunya faktor intensitas cahaya yang rendah. Dengan intensitas 

cahaya yang rendah menyebabkan rendahnya fotosintesis dan 

berakibat pada pertumbuhan tanaman yang kurang optimal atau 

lambat. 

4.3. Intensitas Cahaya dan Suhu 

Rataan intensitas cahaya yang diperoleh rumput odot 

dibawah naungan hutan pinus dapat dilihat pada Lampiran 8. 

Dari hasil pengukuran atau pengamatan rata-rata intensitas 

cahaya yang telah dilakukan terlihat bahwa intensitas cahaya 

dibawah tegakan pohon pinus yaitu di lokasi 1 pada saat pagi 

hari sebesar 5581 Lux, siang hari 5913, dan sore hari sebesar 

5936. Sementara di lokasi 2 intensitas cahaya di pagi hari 

sebesar 5581 lux, siang harinya yaitu 5636 lux, dan dan sore 

hari nya sebesar 6030 Lux. Selanjutnya di lokasi 3 pada pagi 

hari 5829 lux, siang hari 5773 lux, dan sore harinya sebesar 

5910 lux. Hasil ini menunjukan rendahnya intensitas cahaya 

yang diperoleh rumput odot karena naungan pohon pinus. 

Sedangkan pengukuran suhu dan kelembaban di area tempat 

penelitian dapat dilihat pada Lampiran 8.  Didapat bahwa suhu 

di daerah Gunung Kawi pada pagi hari berkisar 210C sampai 

230C, siang hari 240C sampai 270C, dan sore harinya 230C 

sampai 250C. Dilihat dari hasil pengukuran memiliki nilai yang 

relatif sama dan nilai suhu tergolong rendah. Vegetasi 

tumbuhan sangat rapat sehingga intensitas cahaya matahari 

yang sampai ke lantai dasar hutan sedikit. Dengan intensitas 

cahaya yang rendah menyebabkan rendahnya proses 

fotosintesis dan berakibat pada pertumbuhan tanaman yang 



51 
 

kurang optimal atau lambat. Hal tersebut diperjelas oleh 

Kurniawati (2012) bahwa naungan menyebabkan rendahnya 

intensitas cahaya yang diperoleh tanaman dan terganggunya 

proses fotosintesis, hal tersebut dapat mengakibatkan 

rendahnya produksi tanaman. Secara umum kondisi tanpa 

naungan merupakan kondisi optimal untuk memperoleh 

produksi daun  yang tinggi bagi tanaman, selain itu menurut 

Heddy (1987) dalam Sawen (2012) menyatakan bahwa naungan 

mempengaruhi proses fotosintesis dan respirasi , dimana hal ini 

dapat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan dan tingkat 

produksi rumput.  

 

4.4.  Kandungan nutrien Rumput Odot di Lahan Terbuka 

dan Naungan 

Tabel 4. Kandungan nutrien rumput odot  

 

Kondisi 

Lahan 

 

Umur (Hari) 

                                   Kandungan (%) 

                                     Rataan ± SD 

BK BO PK SK 

 

 

Terbuka 

40 11,7 ± 0,02 78,4 ± 0,13 10,7 ± 0,06 31,6 ± 0,11 

50 12,8 ± 0,04 79,6 ± 0,17 9,1   ± 0,04 32,4 ± 0,12 

60 14,5 ± 0,03 80,5 ± 0,15 8,6   ± 0,07 33,7 ± 0,16 

80 15.7 ± 0,05 81,3 ± 0,34 7,8   ± 0,01 34,1 ± 0,12 

90 16,8 ± 0,04 82,7 ± 0,15 6,8   ± 0,06 35,5 ± 0,11 

 

Naungan 

60 14,8 ± 0,03 80,6 ± 0,19 8,0   ± 0,04 33,4 ± 0,15 

90 16,6 ± 0,08 82,4 ± 0,12 6,5   ± 0,07 35,1 ± 0,14 

120 17,8 ± 0,06 83,8 ± 0,15 6,1   ± 0,05 36,4 ± 0,11 

*hasil analisis proximat 

**berdasarkan bahan kering 100% 

 

Umur pemotongan paling tua rumput odot ditanam 

dilahan terbuka yaitu 90 hari memberikan kandungan bahan 

kering (BK) paling tinggi yaitu sebesar 16,8%, sedangkan umur 

pemotongan paling muda di lahan terbuka 40 hari memiliki 
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kandungan BK paling rendah 11,7%. Umur pemotongan paling 

tua rumput odot ditanam dilahan naungan yaitu 120 hari 

memberikan kandungan bahan kering (BK) paling tinggi yaitu 

17,8%, sedangkan umur pemotongan paling muda di lahan 

naungan 60 hari memiliki kandungan BK paling rendah 14,8%. 

Hal tersebut sesuai pendapat Abqoriyah, Utomo dan Suwignyo 

(2015) menyatakan bahwa semakin tua umur pemotongan kadar 

bahan keringnya meningkat, karena pada umur pemotongan 

yang lebih pendek  (umur muda) kadar air tanaman lebih banyak 

dibandingkan dengan umur tua. Semakin tua umur tanaman 

kadar serat kasarnya akan semakin meningkat. Kandungan BK 

hasil penelitian pada umur pemotongan cenderung konstan dan 

lebih tinggi dibandingkan dengan rumput odot hasil penelitian 

Andilala, Subagiyo dan Sudarwati (2015) bahwa konsentrasi 

BK Pennisetum Purpureum Cv. Mott yakni 7,30 – 8,30%. 

Sedangkan kandungan rumput gajah hasil penelitian Surono, 

Soejono, dan Budhi (2006)  bahwa kandungan rumput gajah ( 

Pennisetum Purpureum) umur 57- 70 hari berdasarkan bahan 

kering (BK) adalah 14,1%, Hal ini terjadi karena rumput gajah 

dilakukan pemotongan lebih tua sehingga terjadi peningkatan 

kandungan BK. Hal ini sesuai dengan pandapat Savitri, dkk 

(2014) bahwa tanaman yang berusia tua terjadi penebalan 

dinding sel yang mengakibatkan kandungan BK (bahan kering) 

meningkat . Semakin tinggi umur tanaman maka komponen 

dinding sel suatu hijauan akan semakin tinggi. Seseray, dkk 

(2013). Proporsi bahan kering yang dikandung oleh rumput 

berubah seiring dengan umur tanaman, makin tua tanaman 

maka akan lebih sedikit kandungan airnya dan proporsi dinding 

sel lebih tinggi. Apabila kandungan dinding sel yang dimiliki 

tanaman lebih besar maka tanaman tersebut akan lebih banyak 

mengandung bahan kering. 
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Data pada Tabel 6 menunjukan Semakin tua umur 

pemotongan menyebabkan kandungan bahan organik semakin 

tinggi. Umur potong 90 hari dilahan terbuka memberikan 

kandungan bahan organik paling tinggi yaitu sebesar 82,7%, 

sedangkan umur pemotongan paling muda 40 hari di lahan 

terbuka memiliki kandungan bahan organik sebesar 

78,4%.Umur pemotongan paling tua rumput odot di lahan 

naungan yaitu 120 hari memberikan kandungan bahan organik 

sebesar 83,8%, dan umur pemotongan paling muda di lahan 

naungan yaitu 60 hari memberikan kandungan bahan organik 

sebesar 80,6%.  Kandungan BO hasil penelitian antar umur 

pemotongan cenderung konstan lebih rendah dibandingkan 

dengan hasil penelitian Andilala, dkk (2015) yaitu 87,54 – 

90,13%. Sedangkan hasil penelitian Rukmana (2005) bahwa 

kandungan rumput gajah (pennisetum purpureum) yaitu 88,3%, 

tingginya kandungan BO diduga karena ketersediaan N dalam 

tanah yang cukup tinggi. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat 

savitri, dkk (2012) menyatakan bahwa semakin lama tanaman 

tidak dilakukan pemotongan maka daun akan melakukan proses 

fotosintesis yang semakin lama , sehingga dapat meningkatkan 

produksi gula sederhana yang mengakibatkan kandungan BO 

meningkat. 

Data pada Tabel 6 menunjukan semakin lama umur 

pemotongan kandungan PK semakin turun yaitu umur 

pemotongan paling muda di lahan terbuka yaitu 40 hari 

memberikan kandungan PK sebesar 10,7%, sedangkan umur 

pemotongan paling tua di lahan terbuka yaitu 90 hari memiliki 

kandungan PK sebesar 6,8%. Umur pemotongan paling muda 

di lahan naungan yaitu 60 hari memberikan kandungan PK 

sebesar 8,0%, sedangkan umur pemotongan paling tua di lahan 

naungan yaitu 120 hari memberikan kandungan PK sebesar 
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6,1%. Kandungan PK rumput odot antar umur pemotongan 

cenderung konstan dan lebih rendah dibandingkan dengan 

rumput odot hasil penelitian dari Budiman, et al, (2012) 

menunjukan bahwa kandungan PK pennisetum purpureum cv. 

Mott yaitu 12,94% pada umur 56 hari dan kadar PK 11,50 – 

14,90% (Yasin, et al, 2013). Menurut pendapat Savitri, dkk 

(2014) bahwa kandungan PK menurun seiring dengan semakin 

tua umur tanaman, maka produksi batang dan bunga meningkat, 

tetapi produksi daun menurun. Hal ini yang mempengaruhi 

kandungan protein tanaman. Protein tanaman berhubungan erat 

dengan aktivitas jaringan, sehingga daun mengandung lebih 

banyak protein dibandingkan dengan batang. Hal tersebut 

diperkuat oleh Andrianto (2010) menyatakan umur tanaman 

pada saat pemotongan sangat berpengaruh terhadap kandungan 

gizinya. Umumnya makin tua umur tanaman  pada saat 

pemotongan, makin berkurang kadar proteinnya. Tanaman pada 

umur muda kualitasnya lebih baik karena kadar proteinnya 

lebih tinggi. Menurut Mansyur dkk, (2005) menyatakan jika 

umur pemotongan diperpanjang akan terjadi penurunan 

kandungan protein kasar. Sajimin, Purwantari,Sutedi, dan Oyo 

(2011) mengatakn bahwa panen awal kandungan protein 

kasarnya lebih tinggi dibandingkan dengan panen akhir. 

Menurut Susetyo, et al, (1994) menyatakan bahwa tanaman 

pada umur muda kualitas lebih baik karena kadar proteinnya 

lebih tinggi. Sedangkan terlalu awal dilakukan pemanenan pada 

umur yang pendek, hijauan tersebut akan selalu dalam keadaan 

muda sehingga kandungan protein dan kadar airnya tinggi. 

Tabel  6 menunjukan semakin lama umur pemotongan 

kandungan SK semakin naik yaitu umur pemotongan paling 

muda di lahan terbuka 40 hari memberikan kandungan SK 

sebesar 31,6%, sedangkan umur pemotongan paling tua di lahan 



55 
 

terbuka yaitu 90 hari memiliki kandungan SK sebesar 35,5%. 

Umur pemotongan rumput paling muda di lahan naungan yaitu 

60 hari memiliki kandungan SK sebesar 33,4%, dan umur 

pemotongan paling tua di lahan naungan yaitu 120 hari 

memiliki kandungan Sk sebesar 36,4%. Menurut Whiteman 

(2001), hasil dari analisis proximat Pennisetum purpureum 

Cv.Mott dari hasil panen umur pemotongan rumput 40 hari 

yang dilaksanakan secara teratur berkisar antara 8,96% protein 

kasar, BETN 41,34%, serat kasar 30,86%, Lemak kasar 2,24%, 

abu 15,96%, dan TDN mencapai 51%. Dapat dikatakan bahwa 

hasil penelitian rumput odot terhadap serat kasar relatif lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan hasil penelitian Whiteman 

(2012) yang menyatakan hasil analisis proksimat dari 

pemotongan rumput odot secara teratur yaitu 30,86%. 

4.5. Korelasi Umur Pemotongan dengan Kecernaan 

Bahan Kering 

4.5.1. Korelasi Umur Pemotongan dengan Kecernaan 

Bahan Kering di Lahan Terbuka 

Hasil perhitungan koefisien antara umur pemotongan 

dengan kecernaan bahan kering di lahan terbuka dapat dilihat 

pada Tabel  7. 

Tabel 5. Hasil analisis koefisien korelasi umur pemotongan 

dengan kecernaan bahan kereing 

N 
Jumlah umur 

pemotongan 
r R2 (%) 

Persamaan 

Regresi 

15      5 0,90** 0,8165 Y = 63,92 - 0,12X 

Keterangan : (tn) tidak nyata/ tidak signifikan (P>0,01) X 

: umur pemotongan, Y : kecernaan Bahan Kering 

 (**) sangat signifikan (P<0,01) 
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Gambar 4. Hubungan antara umur pemotongan dengan 

kecernaan bahan kering di Lahan Terbuka 

Berdasarkan hasil statistik yang disajikan pada Tabel 7 

menunjukan bahwa nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,90 

dengan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,8165%. 

Menurut Sugiyono (2007) nilai korelasi 0,8-1,0, nilai yang 

positif sangat kuat. Nilai korelasi 0,90 artinya terdapat 

hubungan yang positif sangat kuat  sehingga hubungan antara 

umur pemotongan dengan kecernaan bahan kering sangat erat. 

Koefisien determinasi sebesar 0,8165% artinya variasi nilai 

kecernaan bahan kering sebesar 0,8165% dipengaruhi oleh 

umur pemotongan rumput yang berbeda sisanya sebesar 

99,1835 dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk menguji signifikasi 

dapat dilakukan uji T memberikan hasil yang berpengaruh 

nyata (t hitung > t Tabel ). Dilanjutkan pada persamaan regresi 

akan memberikan hasil Y= 0,1189X - 63,92. Hal ini koefisien 
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regresi (b) sebesar 0,1189 yang menunjukan semakin lama 

umur pemotongan maka nilai kecernaan bahan kering akan 

turun sebesar 0,1189. Menurut Surono, Soedjono dan Budhi 

(2003)  menyatakan bahwa pada tanaman yang berumur tua, 

kandungan dinding selnya meningkat sehingga menyebabkan 

kecernaan bahan kering pakan menjdai rendah. Sebaliknya pada 

tanaman yang masih muda umurnya maka kandungan isi sel 

(karbohidrat dan protein) yang tinggi menyebabkan kecernaan 

bahan pakan menjadi tinggi. Seiring dengan pertumbuhan 

tanaman, proteinnya dan kandungan isi sel lainnya cenderung 

menurun. Hal tersebut diperkuat oleh Hermanto, Suwigyono 

dan Umami (2007) bahwa semakin tua umur pemanenan, maka 

sel pada tanaman memiliki lebih banyak kesempatan untuk 

menyusun serabut dinding selnya sehingga kadar serat kasar 

yang merupakan struktur utama dinding sel menjadi semakin 

banyak jumlahnya. Semakin lama umur pemotongan 

menyebabkan kandungan serat semakin tinggi  yang dapat 

dilihat di lampiran 7. Kandungan serat yang tinggi dapat 

menyebabkan nilai kecernaan menurun. Hal tersebut diperkuat 

oleh pendapat Purbajanti (2013) bahwa faktor utama yang 

mempengaruhi pakan kasar adalah material serat sehingga 

perubahan-perubahan yang dilakukan atas komponen serat akan 

sangat mempengaruhi kecernaan bahan pakan. Reksohadiprojo 

(1981) menambahkan bahwa pemotongan hijauan dilakukan 

bila rumput sudah setinggi 1 sampai 1,5 meter, apabila lebih 

tinggi atau lebih tua proporsi batang sedemikian besarnya 

sehingga kadar serat kasarnya menjadi tinggi dan nilai 

kecernaan turun. Pemotongan rumput juga dipengaruhi oleh 

musim, menurut Chen and Wang, (2009) bahwa hijauan yang 

dipanen pada musim semi dan dingin memiliki kandungan 

protein kasar lebih tinggi, sedangkan kandungan ADF, NDF 
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dan karbohidrat terlarut (Water soluble carbohydrate) lebih 

rendah dibandingkan dengan musim kering dan gugur.  

4.5.2. Korelasi Umur Pemotongan dengan Kecernaan 

Bahan Kering di Lahan Naungan 

Hasil perhitungan koefisien antara umur pemotongan 

dengan kecernaan bahan kering di lahan naungan dapat dilihat 

pada Tabel  8. 

Tabel  6. Hasil analisis koefisien korelasi umur pemotongan 

dengan kecernaan bahan kering 

 

N 

Jumlah umur 

pemotongan 
r R2 (%) 

Persamaan 

Regresi 

9         3 0,93** 0,8589 Y = 62,32 - 0,9X 

Keterangan : (tn) tidak nyata/ tidak signifikan (P>0,01) X : umur 

pemotongan, Y : kecernaan Bahan Kering 

(**) sangat signifikan (P<0,01) 

 

Gambar 5. Hubungan antara umur pemotongan dengan 

kecernaan bahan kering di Lahan Naungan 
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 Berdasarkan hasil statistik koefisien korelasi antara 

umur pemotongan dengan kecernaan bahan kering diperoleh 

nilai korelasi (r) sebesar 0,93 dengan nilai koefisien determinasi 

(R2) sebesar 0,8589. Menurut Sugiyono (2007) nilai korelasi 0,8 

– 1,0 nilai yang yang positif sangat kuat. Nilai korelasi 0,93 

artinya terdapat hubungan positif sangat kuat.sehingga 

hubungan umur pemotongan dengan kecernaan bahan kering 

sangat erat. Koefisien determinasi sebesar 0,8589% artinya 

variasi nilai kecernaan bahan kering rumput odot sebesar 

0,8589 dipengaruhi oleh umur pemotongan yang berbeda 

sisanya sebesar 99,1411% dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk 

menguji signifikasi dapat dilakukan uji T memberikan hasil 

yang berpengaruh nyata (t hitung > t Tabel ). Dilanjutklan pada 

persamaan regresi akan memberikan hasil Y= 62,32X - 0,09. 

Hal ini berarti koefisien regresi (b) sebesar 62,32 yang 

menunjukan bahwa semakin lama umur pemotongan maka nilai 

kecernaan bahan kering semakin menurun. Hasil penelitian 

memperlihatkan bahwa rumput odot pada umur pemotongan 60 

hari di lahan naungan cenderung memiliki nilai kecernaan 

bahan kering lebih tinggi yaitu 56,6%. Pada penelitian 

Abduracman, Askar dan Heliti (2005) menunjukan bahwa nilai 

kecernaan bahan kering yang di pangkas pada umur 50 hari 

yakni 55,75 % dan pada penelitian Susanti (2007) rumput gajah 

dengan umur pemotongan 50 hari nilai kecernaan bahan kering 

nya sebesar 57,52%. Sedangkan rumput odot dengan umur 

pemotongan 50 hari dan 60 hari di lahan naungan cenderung 

terjadi penurunan nilai kecernaan bahan kering. Nisa et al. 

(2004) menjelaskan bahwa tanaman rumput dan leguminosa 

yang dipangkas pada interval lebih lama nilai kecernaan nya 

menurun, karena adanya peningkatan konsentrasi serat kasar 

yang dihasilkan dari proses lignifikasi, demikian pula 
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sebaliknya. Selain itu kandungan protein akan menurun seiring 

dengan meningkatnya umur pemotongan (hasil analisis 

laboratorium) pada umur pemotongan 60 hari dibawah naungan 

kandungan protein kasar 8,0%, umur 90 hari 6,5% 

4.5.3. Korelasi Umur Pemotongan dengan Kecernaan 

Bahan Organik di Lahan Terbuka 

Hasil perhitungan koefisien antara umur pemotongan 

dengan kecernaan bahan organik  di lahan terbuka dapat dilihat 

pada Tabel  9. 

Tabel 7. Hasil analisis koefisien korelasi umur pemotongan 

dengan kecernaan bahan organik 

 

N 

Jumlah umur 

pemotongan 
r R2 (%) 

Persamaan 

Regresi 

15         5 0,95** 0,8983 Y = 65,68 - 0,12X 

Keterangan : (tn) tidak nyata/ tidak signifikan (P>0,01) X : umur 

pemotongan, Y : kecernaan Bahan organik 

(**) sangat signifikan (P<0,01) 
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Gambar 6.Hubungan antara umur pemotongan dengan 

kecernaan bahan organik di LahanTerbuka 

Berdasarkan hasil statistik koefisien korelasi antara umur 

pemotongan dengan kecernaan bahan organik diperoleh nilai 

korelasi (r) sebesar 0,95 dengan nilai koefisien determinasi (R2) 

sebesar 0,8983. Menurut Sugiyono (2007) nilai korelasi 0,8 – 1 

nilai yang sangat kuat Nilai korelasi 0,95 artinya terdapat 

hubungan positif sangat kuat sehingga hubungan umur 

pemotongan dengan kecernaan bahan organik sangat erat. 

Koefisien determinasi sebesar 0,8983% artinya variasi nilai 

kecernaan bahan organik rumput odot sebesar 0,8983 

dipengaruhi oleh umur pemotongan yang berbeda sisanya 

sebesar 99,1017% dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk menguji 

signifikasi dapat dilakukan uji T memberikan hasil yang 

berpengaruh nyata (t hitung < t Tabel ). Dilanjutklan pada 

persamaan regresi akan memberikan hasil Y= 65,68X - 0,12. 

Hal ini berarti koefisien regresi (b) sebesar 0,12 yang 

menunjukan bahwa semakin lama umur pemotongan maka nilai 

kecernaan bahan organik semakin menurun. Hasil penelitian 

memperlihatkan bahwa rumput gajah mini (Pennisetum 

Purpureum Cv.Mott) pada umur 40 hari cenderung memiliki 

nilai KcBO lebih tinggi yaitu 60,7% dan menurun pada 

pemotongan 50 sampai 90 hari. Hal yang sama ditunjukan pada 

penelitian Bayble et al (2007) bahwa nilai kecernaan bahan 

organik rumput gajah pada pemangkasan 40 hari sebesar 

66.,4%, kemudian menurun pada pemangkasan 60 dan 90 hari 

berturut-turut  sebesar62,5% dan 58,5%, diperkuat oleh 

pendapat Alia dkk (2005) menyatakan bahwa semakin tua umur 

pemotongan maka semakin tinggi produksi namun berbanding 

terbalik dengan kualitas nutrisinya, kandungan serat kasar 
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meningkat, protein kasar menurun. Kualitas nutrisi hijauan 

dapat mempengaruhi tingkat kecernaan bahan kering dan bahan 

organik pada ternak ruminansia. Meningkatnya kematangan 

tanaman ditunjukan dengan meningkatnya proporsi dinding sel 

dan menurunnya kandungan N yang berpengaruh terhadap 

kecernaan BO invitro (Surono, Soejono dan Budhi, 2003). 

Dinding sel berkaitan erat dengan kandungan selulosa dan 

hemiselulosa yang akhirnya akan membentuk lignin. Lignin 

bersifat tahan terhadap setiap degradasi kimia, termasuk 

enzimatik. Maka dengan semakin meningkatnya proses 

lignifikasi maka akan menurunkan nilai kecernaan suatu zat 

makanan (Susanti, 2007). Kecendereungan menurunnya nilai 

kecernaan bahan organik diduga pengaruh lama penyinaran 

matahari dan tingkat curah hujan. Hal tersebut didukung 

pendapat Purbajanti (2013) bahwa faktor seperti temperatur, 

intensitas cahaya matahari, tingkat kemasakan, 

 

4.5.4. Korelasi Umur Pemotongan dengan Kecernaan 

Bahan Organik di Lahan Naungan 

Hasil perhitungan koefisien antara umur pemotongan 

dengan kecernaan bahan organik  di lahan naungan dapat dilihat 

pada Tabel  10. 

Tabel 8. Hasil analisis koefisien korelasi umur pemotongan 

dengan kecernaan bahan organik 

 

N 

Jumlah umur 

pemotongan 
r R2 (%) 

Persamaan 

Regresi 

9         3 0,93** 0,8595 Y = 63,75 - 0,09X 

Keterangan : (tn) tidak nyata/ tidak signifikan (P>0,01) X : umur 

pemotongan, Y : kecernaan Bahan organik 

(**) sangat signifikan (P<0,01) 
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Gambar 7. Hubungan antara umur pemotongan dengan 

kecernaan bahan organik di Lahan Naungan 

Berdasarkan hasil statistik koefisien korelasi antara umur 

pemotongan dengan kecernaan bahan organik diperoleh nilai 

korelasi (r) sebesar 0,93 dengan nilai koefisien determinasi (R2) 

sebesar 0,8595. Menurut Sugiyono (2007) nilai korelasi 0,8 – 1 

nilai yang sangat kuat Nilai korelasi 0,95 artinya terdapat 

hubungan positif sangat kuat sehingga hubungan umur 

pemotongan dengan kecernaan bahan organik sangat erat. 

Koefisien determinasi sebesar 0,8595% artinya variasi nilai 

kecernaan bahan organik rumput odot sebesar 0,8595 

dipengaruhi oleh umur pemotongan yang berbeda sisanya 

sebesar 99,1405% dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk menguji 

signifikasi dapat dilakukan uji T memberikan hasil yang 
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berpengaruh nyata (t hitung > t Tabel ). Dilanjutklan pada 

persamaan regresi akan memberikan hasil Y= 63,75X - 0,09. 

Hal ini berarti koefisien regresi (b) sebesar 0,09 yang 

menunjukan bahwa semakin lama umur pemotongan maka nilai 

kecernaan bahan organik semakin menurun.Hasil penelitian 

bahwa rumput odot pada umur pemotongan 60 hari di lahan 

naungan memiliki nilai KCBO lebih tinggi yaitu 57,6% dan 

menurun pada pemotongan 90 hari dan 120 hari. Hal yang sama 

ditujukan pada penelitian Bayble et al (2007) bahwa kecernaan 

bahan organik rumput odot pada pemangkasan 40 hari sebesar 

66.,4%, kemudian menurun pada pemangkasan 60 dan 90 hari 

berturut-turut sebesar62,5% dan 58,5%, diperkuat oleh 

pendapat Alia dkk (2005) menyatakan bahwa semakin tua umur 

pemotongan maka semakin tinggi produksi namun berbanding 

terbalik dengan kualitas nutrisinya, kandungan serat kasar 

meningkat, protein kasar menurun. Kualitas nutrisi hijauan 

dapat mempengaruhi tingkat kecernaan bahan kering dan bahan 

organik pada ternak ruminansia. Nilai kecernaan bahan organik 

berkaitan erat dengan bahan kering, sebab sebagian besar 

komponen bahan kering pakan terdiri dari bahan organik 

(Tilman,et al, 1989) sehingga faktor-faktor yang 

mempengaruhi tinggi rendahnya bahan kering akan akan 

mempengaruhi tinggi rendahnya bahan organik (Sutardi,2002).  

Kecernaan bahan pakan juga sangat berhubungan erat 

dengan konsumsi, semakin tinggi nilai kecernaan suatu bahan 

pakan, ada kecenderungan konsumsi semakin banyak atau 

sebaliknya, pakan dengan nilai cerna rendah kecenderungan 

lebih rendah nilai kosumsinya (Sudirman,2013). Menurut 

Gonzalez dan Hanselka (2004), nilai kecernaan bahan organik 

hijauan pakan ternak, dari musim hujan ke musim kemarau 

mengalami penurunan yang signifikan sejalan dengan sejalan 
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dengan meningkatnya konsentrasi beberapa komponen 

pembentuk serat kasar. Ammar et al (2004)   bahwa pada saat 

musim semi, kandungan protein kasar lebih tinggi, dan NDF 

lebih rendah, dibandingkan dengan pada saat musim gugur, 

untuk spsesies tanaman hijaiaun rumput gajah, kecernaan bahan 

organik lebih tinggi pada saat musim semi dibandingkan musim 

gugur. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


