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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negara agraris yang mempunyai karakteristik 

tersendiri karena adanya berbagai factor geografis dam pola iklim, diantara pola 

factor yang mempengaruhi pola iklim Indonesia antara lain ialah sebagai berikut. 

Letak wilayah Indonesia di sekitar ekuator mengakibatkan rata-rata suhu tahunan 

senantiasa cukup tinggi, karena penyinaran matahari senantiasa tegak. Karena 

letak kepulauan di sekitar ekuator menjadikan sebagian besar wilayahnya berada 

pada kawasan angin tenang (doldrum) sehingga Indonesia terbebas dari ancaman 

bencana akibat badai tropis (siklon). Bentuk wilayah Indonesia berupa kepulauan 

yang di kelilingi laut mengakibatkan rata-rata kelembapan udara tinggi, bahkan 

pada musim kemaraupun kelembapan relatifnya masih di atas 70%-80%. Posisi 

negara Indonesia yang diapit oleh samudra dan benua mengakibatkan pola iklim 

Indonesia di pengaruhi sirkulasi angin muson yang berhembus dari benua Asia 

atau Australia. (Anonimous, 2013). 

Di Indonesia mayoritas penghasilan masyarakat merupakan dari usahatani 

menurut data pusat statistic (BPS) tahun 2013 indonesia memiliki jumlah rumah 

tangga usahatani sebesar 26,13 juta dimana beberapa produksinya yaitu: padi, 

jagung, tembakau, kopi, kelapa sawit dan lain-lain, termasuk juga sebagian kecil 

ushahatani tanaman hias, salah satunya rumput gajah mini ( Pennisetum 
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purpureum scamach ) dimana saat ini rumput gajah mini mempunyai nilai 

ekonomis yang cukup tiggi dimana pemanfaatan rumput ini adalah untuk 

penambahan penghias taman rumah, kantor, café dan lainnya. 

Rumput gajah mini berasal dari Amerika proses pertumbuhannya sendiri 

melalui proses evolusi sehingga bentuk dari rumput gajah mini sendiri semakin 

mengecil. Sesuai namanya rumput gajah mini ukuran daunnya lebih kecil dari 

rumput gajah biasa, kelebihan jenis rumput ini diantaranya adalah dari segi 

perawatan, jenis rumput ini dapat memotong biaya pemangkasan karena sifat 

pertumbuhan jenis rumput gajah mini tidak menjulang ke atas tetapi tumbuh ke 

samping bersifat merayap, rumput ini lebih tahan terhadap cuaca di Indonesia saat 

musim hujan rumput tidak perlu disiram, sedangkan waktu musim kemarau dapat 

disiram dua kali sehari, rumput gajah mini mempunyai kemampuan hidup tinggi 

tidak sensitive terhadap pantogen tanah. ( Fajar juniarto, April 2012 ). 

 Salah satu dataran rendah di Jawa Timur yang mendapat perhatian dalam 

peningkatan dan pengembangan tanaman rumput gajah mini adalah di daerah 

Kota Kediri tepatnya di Desa Banjaranyar Kecamatan Kras. Desa Banjaranyar 

dengan elevasi daerah 76m di atas permukan laut dan suhu antara 26-32 C. 

Dengan kondisi alam yang ada didaerah tersebut sangatlah cocok untuk jenis 

tanaman tropis seperti rumput gajah mini. Sedangkan di berbagai daerah kususnya 

jawa timur kondisi alam seperti di Kediri sangat banyak di jumpai contohnya 

seperti kota Blitar, Tulungagung, dan Nganjuk di daerah tersebut masih belum 

banyak lahan yang di manfaatkan untuk pengembangan usahatani rumput gajah 

mini. 
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Berdasarkan faktor diatas, maka terdapat beberapa hal yang sangat menarik untuk 

di teliti, yaitu mengenai “Analisis Usahatani Rumput Gajah Mini (Desa 

Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan keadaan yang sudah diuraikan dalam latar belakang maka 

terdapat beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut : 

a. Berapa besaran biaya yang dikeluarkan oleh petani di Desa 

Banjaranyar Kec. Kras Kabupaten Kediri untuk melakukan usaha tani 

rumput gajah mini. 

b. Bagaimana penerimaan pendapatan usaha petani rumput gajah mini di 

Desa Banjaranyar Kec. Kras Kabupaten Kediri pada saat panen tiba. 

c. Berapa besarnya R/C ratio usaha tani rumput gajah mini. 

1.3 Tujuan 

Dari rumusan masalah yang sudah di ketahui di atas maka didapat penentuan 

dari tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

a. Menganalisis biaya usaha tani rumput gajah mini di Desa Banjaranyar 

Kec. Kras Kabupaten Kediri. 

b. Untuk dapat menghitung penerimaan dan mengetahui besarannya 

pendapatan usaha tani rumput gajah mini. 

c. Untuk menganalisis besaran R/C ratio usaha tani rumput gajah mini. 
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1.4 Kegunaan 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Sebagai dasar pemerintah untuk membuat kebijakan yang berkaitan 

dengan usahatani rumput gajah mini. 

b. Dapat memberikan informasi kepada petani tentang berapa tingkat 

keuntungan yang di dapat pada usaha tani rumput gajah mini yang 

mereka produksi 

c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi penelitian 

berikutnya untuk bisa dijadikan referensi dalam penelitian sejenis. 

1.5 Batasan Istilah Dan Pengukuran Variabel 

a. Usaha tani adalah salah satu tempat dimana seseorang atau 

sekumpulan orang berusaha mengelola unsur – unsur produksi seperti 

tumbuhan alam, modal, tenaga kerja, keterampilan dengan tujuan 

untuk menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan di lapangan 

pertanian. 

b. Analisis R/C Ratio merupakan salah satu analisis yang digunakan 

untuk mengetahui suatu unit usaha dalam melakukan proses produksi 

mengalami kerugian, impas, atau untung. Analisis R/C Ratio 

merupakan analisis yang membagi antara penerimaan dengan total 

biaya yang dikeluarkan. Apabila hasil yang diperoleh lebih besar dari 

satu maka usaha yang dijalankan mengalami keuntungan sedangkan 

apabila nilai R/C Ratio yang diperoleh kurang dari satu maka usaha 

tersebut mengalami kerugian. 



5 
 

 
 

c. Penelitian dilakukan di Desa Banjaranyar Kec. Kras Kabupaten Kediri. 

d. Penelitian ini hanya terbatas pada usaha tani rumput gajah mini. 

e. Tingkat efisiensi  usaha tani dapat di dekati dengan penghitungan rasio 

penerimaan dengan biaya. 

f. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap pada satu periode masa 

musim tanam rumput yang termasuk : sewa lahan, penyusutan alat. 

g. Biaya Variabel adalah biaya yang selalu berubah tergantung besar 

kecilnya produksi, yang termasuk yaitu : upah tenaga kerja dan sarana 

produksi ( bibit dan pupuk ). 

h. Biaya total adalah penjumlahan dari biaya tetap dengan biaya variable 

dalam satuan rupiah / m2 / produksi. 

i. Penerimaan adalah perkalian harga rumput dengan jumlah luas rumput 

yang dimiliki / m2 / produksi. 

j. Pendapatan adalah selisih antara penerimaan dengan total pengeluaran. 

k. Efisiensi usahatani yaitu pengukuran perbandingan antara total 

penerimaan dengan total biaya. 


