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BAB I Pendahuluan

Tanaman umbi-umbian di Indonesia mempunyai keragaman jenis dan manfaat dari

umbinya yang relatif banyak. Keragaman jenis tanaman umbi-umbi seperti uwi, suweg,

ketela pohon, ketela rambat, ganyong, porang, dan lain-lain. Keragaman manfaat dari

umbinya meliputi sebagai bahan sumber karbohidrat, bahan perkerat, bahan pembuat obat

dan lain-lain (Ariel, 1999 di dalam Suwarmoto, 2004).

Tanaman porang merupakan salah satu tanaman umbi-umbian di Indonesia yang

memiliki manfaat dari umbinya yang lebih beragam dari pada tanaman umbi lainnya.

Tanaman porang mengandung karbohidrat yang penting yaitu glukomanan (Heyne, 1987;

Lahiya, 1993 ; Jansen et al.,1996). Kandungan Glukomanan pada tanaman porang
paling tinggi dibandingkan dengan tanaman umbi lainnya (Ohtsuki, 1968; Rosman dan

Rusli, 1991; Jansen et al.,1996) dan juga merupakan satu-satunya sumber glukomanan
bukan pohon yang cukup tinggi (Plucknett, 1978; Suyatno, 1982). Adanya Glukomanan

membuat tanaman porang tidak hanya sebagai bahan pangan tetapi dapat digunakan

membentuk gel, kestabilan, pengental, dan penyerap air yang baik (Dave, Sheth, McCarthy,

Ratto, dan Kaplan, 1998; Pang, 2003; Zhang,Xie, dan Gan, 2005). Dalam bidang kesehatan,

glukomanan dapat membuat efek positif terhadap kesehatan, antara lain: menurunkan risiko

kanker, berat badan, kolesterol jahat (LDL), dan mengurangi konstipasi (Arvill dan Bodin,

1995;Chen et al., 2003; Gallaher et al., 2002; Salas-Salvado´et al.,2008).

Keberagaman manfaat dari umbi tanaman porang menyebabkan nilai jual umbi yang

relatif tinggi. Menurut informasi hasil wawancara penulis dengan petani tanaman porang di

Saradan, Madiun Jawa Timur pada tanggal 29 Januari 2014, umbi tanaman porang yang

basah atau baru diambil dari tanah dan dibersihkan tanahnya mempunyai harga perKgnya

3000-3500. Umbi kering atau umbi yang dirajang kemudian dikeringkan dengan sinar

matahari memiliki harga perKgnya 20.000-25.000.

Tanaman porang mempunyai potensi untuk dikembangkan di Indonesia. Menurut

Cokro1 (Komunikasi pribadi, 2004 di dalam Suwarmoto, 2004) negara maju seperti jepang

membutuhkan 1000 ton gaplek umbi dari tanaman porang per tahun. Disisi lain, negara

Indonesia pada tahun 1995-2003 hanya dapat mengeskpor rata-rata 119.231 kg (Badan

1)Cokro Direktur PT INACO Jakarta
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Pusat Statistik Indonesia, 2003). Menurut Sunaryo2 daerah yang mengembangkan tanaman

porang sampai saat ini hanya di daerah nganjuk dan saradan saja. Hal tersebut

mengakibatkan budidaya tanaman porang dapat dikembangkan ke daerah lain dan berpotensi

menghasilkan pendapatan petani yang besar dari umbi tanaman porang.

Agar tanaman porang dapat dilihat secara jelas dari umbi maupun bentuk tanamannya

oleh pembaca. Pembaca dapat melihat gambar 2.1., dan 3.1.

2)Ketua Kelompok Tani Porang di Desa Saradan
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BAB II Tanaman Porang

Tanaman porang merupakan tanaman umbi-umbian yang mempunyai dua siklus

hidup dan masa dorman. Dua siklus hidup tanaman porang tanaman porang yaitu siklus

vegetatif dan siklus generatif. Siklus vegetatif dimulai pada musim penghujan dengan

diawali pertumbuhan tunas, kemudian tumbuh akar pada tunas diatas umbi, diikuti batang

semu dan daun. Pada masa kemarau, tanaman mengalami masa dorman (istirahat) dengan

ditandai batang semu dan daunnya mengering selama 5-6 bulan. Jika musim hujan tiba

berikutnya, tanaman porang yang tadi mengalami masa vegatatif dan dorman akan

memasuki siklus vegetatif atau siklus generatif. Apabila memasuki siklus vegetatif, tanaman

porang akan tumbuh batang dan daunnya, tetapi jika mengalami siklus generatif dari

umbinya akan keluar bunga dan tidak terdapat daun. Bunga tersusun dari bunga-bunga yang

menghasilkan buah dan biji (Jansen et el., 1996 di dalam Kurniawan, 2012).

Agar Pembaca dapat memahami siklus vegetatif dan generatif secara jelas.

Pembaca dapat melihat Gambar 3.2., dan 4.1.
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Menurut informasi hasil wawancara penulis dengan petani tanaman porang di

Saradan, Madiun Jawa Timur pada tanggal 29 Januari 2014, tanaman porang dalam satu

siklus vegatitif dapat menghasilkan bubil atau katak. Bubil terletak pada sela-sela daun dan

ranting. Selain itu, bubil akan terlepas dari tanaman porang ketika tanaman porang

mengalami masa dorman. Bubil tersebut berjumlah banyak dan jatuh ke tanah, apabila

dilakukan penamanan maka akan tumbuh tanaman porang yang tiap tahun semakin banyak

dan meningkat dalam satu lahan. Gambaran bubil di dalam tanaman porang dapat dilihat

pada Gambar 4.2.
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BAB III Budidaya Tanaman Porang Secara Intensif

Keadaan tanaman porang yang mempunyai dua siklus hidup dan masa dorman

mengharuskan pembaca di dalam melakukan budidaya tanaman porang harus secara intensif.

Hal tersebut dilakukan agar pembaca mendapatkan hasil yang maksimal dalam budidaya

tanaman porang.

Budidaya tanaman porang secara intensif yaitu kegiatan-kegiatan yang harus

dilakukan secara intensif dari awal terbentuk tanaman porang sampai tanaman porang dapat

dipanen secara intensif. Kegiatan-kegiatan didalam budidaya tanaman porang secara intensif

meliputi kegiatan pembersihan lahan, penanaman, penyiangan, pempupukan, pendangiran,

dan pemanenan. Berbagai kegiatan di dalam budidaya tanaman porang secara intensif juga

harus memperhatikan waktu yang tepat dalam melakukan kegiatan tersebut. Sebelum

pembaca melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan waktu di dalam budidaya secara

intensif. Pembaca harus memperhatikan dua komponen penting pada tanaman porang. Dua

komponen tersebut antara lain:

1. Bahan tanaman

Bahan tanaman porang dapat diperoleh dari bubil, umbi, biji, cabutan, stek

daun dan stek umbi. Menurut Suwarmoto (2004) mengatakan bahwa bahan

tanaman porang terbaik dari umbi dan bubil yang berdiamter 2,5 cm. Bahan

tanaman yang digunakan didalam budidaya tanaman porang secara intensif

harus dipilih jenis dan ukuran yang seragam. Hal tersebut harus dilakukan

karena jenis dan ukuran bahan tanaman yang seragam dapat mengahasilkan

tanaman porang yang umurnya hampir sama. Pemiihan jenis dan ukuran bahan

tanaman porang yang seragam dapat menyebabkan budidaya secara intensif

yang terdiri dari berbagai kegiatan dapat dilaksanakan lebih mudah dan tepat

waktu.

Bahan tanaman yang terdiri dari beberapa jenis adalah merupakan

komponen penting dan harus diperhatikan di dalam budidaya tanaman porang

secara intensif. Jenis-jenis bahan tanaman porang dapat dilihat pada Gambar

4.3., 5.1., 5.2., dan 5.3.
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2. Media tanam

Sebelum pembaca melakukan budidaya tanaman porang secara intensif.

pembaca harus mengetahui media tanam yang cocok dan baik untuk tanaman

porang agar tanaman porang tumbuh optimal dan pembaca tidak mengalami

kerugian dalam pelaksanaan kegiatan budidaya tanaman porang. Media tanam

dapat dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

a) Keadaan iklim

Tanaman porang dapat tumbuh dari dataran rendah sampai

1000 m di atas permukaan laut, dengan suhu antara 25-35o C,

sedangkan curah hujannya antara 300-500 mm per bulan selama

periode pertumbuhan. Selanjutnya, suhu maksimal di atas 35o C

menyebabkan daun tanaman porang mengalami proses terbakar,

sedangkan pada suhu rendah menyebabkan tanaman porang dorman

(Idris, 1972 ; Perum Perhutani, 1995 di dalam Sumarwoto 2004).

Oleh karena itu, syarat- syarat tersebut menjadi bahan acuan dalam
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pemilihan media sebelum dilakukan budidaya tanaman porang

secara intensif.

b) Keadaan tanah

Tanaman porang dapat tumbuh pada media tanah bertekstur

ringan yaitu pada kondisi lempung berpasir, struktur gembur dan

kaya unsur hara, drainase baik, kandungan bahan organik tanah

tinggi dan kisaran pH tanah 6-7,5 (Jansen et al., 1996). Selanjutanya,
jenis tanahnya bervariasi yaitu latosol, regosol, tanah berkapur (karst)
serta andosol. Menurut Subini 3 (Komunikasi pribadi, 2014)

menyatakan tanah dengan kondisi lempung berwarna hitam dan

putih tidak dapat tumbuh tanaman porang.

c) Keadaan Lingkungan

Tanaman porang merupakan tanaman umbi-umbian yang tidak

banyak memerlukan sinar matahari sehingga tanaman porang dapat

tumbuh dibawah naungan tegakkan (Pitojo, 2007). Intensitas sinar

matahari dari naungan tegakkan yang bagus dan optimal untuk

pertumbuhan tanaman porang yaitu antara 50-60% (Jansen et al.,

1996; Kurniawan, 2007). Tanaman porang dapat hidup pada

berbagai jenis tegakkan seperti jati, mahoni, sonokeliling, trembesi

dan lain-lain. Di lain pihak, penelitian suwarmoto (2004)

menyatakan tegakkan sengon mengakibatkan ulat memakan daun

sengon kemudian daun tanaman porang juga dimakan oleh ulat

tersebut. Oleh karena itu, semua tegakkan dapat digunakan untuk

tumbuh tanaman porang kecuali tegakkan yang daunnya sering

dimakan ulat seperti tegakkan sengon.

Komponen media dan bahan tanaman porang telah diketahui secara detail sehingga

kegiatan di dalam budidaya tanaman porang secara intensif dapat dilakukan dengan baik dan

bertahap. Tahapan kegiatan budidaya tanaman porang secara intensif dapat digolongkan

menjadi 6 kelompok tahapan kegiatan. Enam kelompok tersebut secara detail dan tahapan

prosenya akan diuraikan sebagai berikut ini:

3) Petani Porang Intensif di Desa Saradan
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1) Pembersihan lahan

Tahapan pertama di dalam budidaya tanaman porang secara intensif yaitu

kegiatan pembersihan lahan dari rumput-rumput yang tumbuh pada lahan.

Tujuan dari kegiatan pembersihan adalah lahan menjadi bersih dari rumput-

rumput yang tumbuh dilahan sehingga lahannya dapat ditanami bahan tanaman

porang.

Sebelum kita melakukan kegiatan pembersihan lahan dari rumput, kita

harus memperhatikan waktu penanaman dari bahan tanaman porang. Misalnya,

bahan tanaman cabutan tanaman porang hanya dapat ditanam musim hujan

maka pembersihan lahan dilakukan pada musim penghujan. Pembersihan lahan

dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

a) Pembersihan dengan manual.

Pembersihan dengan manual yaitu kegiatan membersihkan

rumput-rumput dengan memakai alat-alat dan tenaga seperti

mencabuti rumput dengan tangan, memakai sabit untuk

membersihkan rumput, dan lain-lain. Proses pembersihan rumput

dengan manual harus dilakukan sampai akar-akar rumput mati atau

tercabut. Setelah itu, rumput dikumpulkan menjadi satu dan dikubur

di dalam tanah agar rumput membusuk dan menjadi pupuk untuk

tanaman porang yang akan ditanam dilahan.

b) Pembersihan dengan kimia atau obat.

Pembersihan dengan kimia atau obat yaitu kegiatan

membersihkan rumput-rumput yang ada dilahan dengan obat atau

kimia. Pembersihan dengan obat atau kimia dilakukan dengan cara

rumput-rumput disemprot dengan bahan kimia. Setelah itu, rumput

ditunggu sampai mengalami kering dan mati. Rumput yang telah

mati dan kering dikumpulkan menjadi satu dan dikubur didalam

tanah agar rumput membusuk serta menjadi tambahan pupuk

tanaman porang yang akan ditanam dilahan. Di dalam budidaya

tanaman porang secara intensif sebaiknya kita harus memilih obat

yang mempunyai kandungan bahan kimia dengan kelebihan
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membashi rumput sampai akarnya mati. Menurut informasi Subini 4)

(Komunikasi pribadi, 2014) obat merk rondap merupakan salah satu

obat yang memiliki kandungan kimia yang dibutuhkan di dalam

budidaya tanaman porang secara intensif.

Agar pembaca dapat memahami ilustrasi kegiatan pembersihan lahan.

Pembaca dapat melihat Gambar 5.4.

Penanaman

Tahap kedua adalah kegiatan penanaman bahan tanaman porang. Kegiatan

penanaman harus memperhatikan beberapa faktor secara bertahap. Faktor-

faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Waktu penanaman

Bahan tanaman mempunyai waktu tanam berbeda antara satu

dengan yang lain. Bahan tanaman dari umbi dan bubil yang

berukuran diameter 2,5cm sebaiknya langsung ditanam pada musim

kemarau dan tidak perlu dipersemaikan terlebih dahulu. Disisi lain,

4) Petani Porang Intensif di Desa Saradan
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biji,cabutan, bubil berukuran kecil, stek daun dan stek umbi tidak

dapat ditanam langsung ke lahan dan memerlukan proses

persemaian serta menunggu waktu yang sesuai untuk menanam

bahan tanaman tersebut ke lahan. Waktu musim penghujan adalah

waktu yang sesuai untuk menanam cabutan, biji, stek daun dan stek

umbi setelah dilakukan persemaian (Suwarmoto, 2004). Oleh karena

itu, budidaya tanaman porang secara intensif harus dilakukan

dengan cara menanam bahan tanaman yang jenis, ukuran sama dan

waktunya sesuai dengan bahan tanaman.

b) Cara penanaman

Cara penanaman dapat dilakukan dengan berbeda-beda cara

pada setiap bahan tanaman yang digunakan. Cara-cara tersebut dapat

diuraikan sebagai berikut:

i. Cara penanaman umbi dilakukan dengan cara tunas

pada umbi dibalik maupun tidak dibalik dapat tumbuh

tanaman porang. Menurut Suwarmoto (2004)

mengatakan tunas umbi dibalik dan tidak dibalik

menghasilkan berat umbi yang sama pada tanaman iles-

iles.

ii. Menurut Subini 5) (Komunikasi pribadi, 2014) bubil

dilakukan penanaman di lahan dengan cara mata-mata

bubil tidak dibalik agar tanaman porang dapat tumbuh.

iii. Menurut Suwarmoto (2004) cara penanaman biji,

stek daun dan stek umbi harus disemaikan terlebih

dahulu agar terbentuk tanaman porang yang siap

dipindahkan ke lahan. Tanaman porang dari biji, stek

daun dan stek umbi yang siap untuk ditanam ke lahan

biasanya dinamakan dengan cabutan tanaman porang.

Cabutan tanaman porang dilakukan dengan cara

5) Petani Porang Intensif di Desa Saradan
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penanaman memasukkan akarnya secara utuh ke dalam

lubang tanaman kemudian kita mentutup lubang tersebut

dengan tanah. Cabutan tanaman porang harus

memperhatikan keutuhan akar dalam memindahkan dan

menanamanya ke lahan.

c) Lubang atau kedalaman tanah

Setelah kita mengetahui waktu penanaman dan cara penanaman

yang sesuai dengan bahan tanaman, kita membuat lubang atau

kedalaman tanah untuk bahan tanaman ditanam. Lubang atau

kedalaman belum ditemukan berbagai sitasi atau referensi. Menurut

informasi hasil wawancara penulis dengan petani tanaman porang di

Saradan, Madiun Jawa Timur pada tanggal 29 Januari 2014, untuk

mendapatkan lubang atau kedalaman tanah yang baik adalah sesuai

dengan ukuran bubil dan umbi yang digunakan untuk tanaman

porang. Selain itu, cabutan tanaman porang yang berasal dari biji,

stek daun dan stek umbi ditanam pada lahan dengan kedalaman

tanah menutupi akarnya.

Agar pembaca dapat memahami kegiatan penanaman bahan

tanaman dari umbi dan cabutan tanaman porang secara jelas.

Pembaca dapat melihat prosesnya dalam bentuk Gambar 6.1. dan 6.2.
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d) Jarak tanam

jarak tanam merupakan tahap akhir di dalam kegiatan penanaman

setelah waktu tanam, lubang tanam dan cara penanaman terpenuhui.

Jarak tanam yaitu jarak antara satu lubang tanaman dengan lubang yang

lain. Di dalam budidaya tanaman porang secara intensif jarak tanam

harus diatur agar kegiatan-kegiatan berjalan efektif dan efisien.

Jansen et al. (1996) mengatakan bahwa jarak tanam tanaman

porang tergantung bahan tanaman. Selanjutnya, bubil menggunakan

jarak tanam optimum 35-70cm dan umbi menggunakan jarak tanam

optimum 35-90cm. Sedangkan biji, stek daun dan umbi belum

ditemukan pustaka tentang jarak tanam yang ideal dilapangan. Selain itu

informasi hasil wawancara penulis dengan petani tanaman porang di

Saradan, Madiun Jawa Timur pada tanggal 29 Januari 2014, untuk

bahan tanaman dari biji, stek daun dan stek umbi tidak digunakan dalam

penanaman di lahan dan cenderung dibuang karena waktu untuk tumbuh

besar lebih lama dibandingkan bahan tanaman porang dari bubil atau

umbi. Oleh karena itu, dilapangan tidak ditemukan jarak tanam ideal

untuk biji, stek daun dan stek umbi.

Dengan keadaan tanaman porang yang menghasilkan katak atau

bubil maka budidaya tanamanan porang secara intensif dapat

menggunakan jarak tanam awal dapat dirubah dan tidak dirubah.
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Perubahaan jarak tanam awal dimaksudkan agar kegiatan-kegitan

budidaya dapat berjalan lebih efektif. Jarak tanam di dalam budiaya

tanaman porang secara intensif dapat dibedakan 2 golongan. Dua

golongan jarak tanam tersebut dapat dipilih salah satu oleh pembaca.

Selanjutnya, lebih jelas tentang dua golongan jarak tanam diuraikan

sebagai berikut:

i. Jarak tanam awal diperlebar dari jarak tanam optimumnya.

Jarak tanam awal diperlebar menjadi dua kali atau tiga

kali dari jarak optimunya. Misalnya untuk jarak tanam awal

bubil dirubah menjadi 70-140 cm atau umbi dengan jarak

tanam awal 70-180 cm.

Perubahan jarak tanam awal dimaksudkan untuk

penanaman bubil yang jatuh dengan ukuran paling besar

dari satu tanaman porang pada musim dorman pertama kali.

Ukuran bubil yang besar ditanam berdampingan dengan

tanaman porang pertama kali dengan jarak optimum

tanaman porang. bubil yang ukuran kecil atau sisa bubil

diambil dan tidak ditanam pada lahan tersebut.

Fungsi perubahan jarak tanam awal pada tanaman porang

agar permudaan tanaman porang tetap terjaga dan setelah

tiga tahun akan melakukan kegiatan panen tiap tahun. Selain

itu, umbi atau bubil yang digunakan pertama kali tidak

banyak dan tidak membutuhkan biaya dengan jumlah

banyak untuk membeli umbi dan bubil. Di lain pihak,

perubahan jarak tanam awal mengakibatkan panen pertama

kali dari umbi tanaman porang tidak sebanyak umbi dengan

jarak awal yang tidak dirubah.

ii. Jarak tanam awal sesuai dengan jarak optimumnya.

Jarak tanam awal yang sesuai dengan jarak optimum

tanaman porang mengakibatkan semua bubil yang jatuh

pada musim dorman diambil dan tidak ditanam selama masa
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panen umbi. Selain itu, panen pertama kali lebih besar

daripada jarak tanaman awal dirubah. Di sisi lain, jarak

tanam yang tidak berubah menyebabkan permudaan tidak

berjalan, panen hanya sekali, dan biaya lebih besar untuk

membeli umbi dan bubil untuk ditanam pertama kali.

2) Penyiangan

Tahap ketiga yaitu kegiatan penyiangan yang dilakukan setelah tanaman

porang hidup di lahan sampai tanaman porang siap panen. Menurut informasi

hasil wawancara penulis dengan petani tanaman porang di Saradan, Madiun

Jawa Timur pada tanggal 29 Januari 2014, rumput dapat menganggu

pertumbuhan tanaman porang sehingga umbi yang dihasilkan akan berkurang

atau tidak akan menghasilkan umbi. Selain itu, rumput-rumput selalu dapat

tumbuh lagi setelah dilakukan penyiangan serta rumput tumbuh pada dua masa

silkus hidup dan masa dorman. Oleh karena itu, kegiatan penyiangan selalu

dilakukan secara rutin apabila rumput dapat tumbuh di sekitar tanaman porang.

Kegiatan penyiangan dapat digunakan cara seperti kegiatan pembersihan

lahan. Kegiatan penyiangan dengan cara manual dan kimia harus mematikan

rumput sampai akar kemudian rumput yang telah mati dan busuk diletakkan di

pingir-pingir setiap tanaman porang. Alasan peletakan rumput dipingir-pingir

agar tanaman porang mendapatkan tambahan pupuk dari rumput yang telah

membusuk.

Menurut bapak Subini 6) (komunikasi pribadi, 2014) mengatakan bahwa kita

dapat melakukan penyingan manual dengan waktu tidak diatur, sedangkan

penyiangan kimia harus memperhatikan waktunya. Penyiangan kimia pada

waktu porang mengalami siklus vegetatif dapat membunuh tanaman porang.

Oleh karena itu, budidaya tanaman porang secara intensif dalam melakukan

kegitan penyiangan dapat mengabungkan penyiangan manual dan penyiangan

kimia dengan waktu yang sesuai. Selain itu, penyiangan manual saja juga lebih

baik dilakukan tanpa ada efek samping pada tanaman porang.

6) Petani Porang Intensif di Desa Saradan
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3) Pempupukan

Tahap keempat yaitu kegiatan pempupukan yang dilakukan pada saat

tanaman porang mengalami siklus vegetatif saja. Kegiatan pempupukan

dilakukan sampai tanaman porang siap panen. Menurut Suwarmoto (2004)

mengatakan bahwa tanaman porang yang siap dipanen harus mengalami tiga

siklus vegetatif. Oleh karena itu, Budidaya tanaman porang secara intensif

menggunakan kegiatan pempupukan sebanyak tiga kali pada saat tanaman

porang mengalami siklus vegetatif.

Kegiatan pempupukan harus dilakukan setelah kegiatan penyiangan dengan

manual atau kimia. Agar pupuk dapat digunakan oleh tanaman porang secara

keseluruhan dan tidak bersaing dengan rumput dalam mendapatkan pupuk

untuk pertumbuhannya.

Kegiatan pempupukan penting karena menurut informasi hasil wawancara

penulis dengan petani tanaman porang di Saradan, Madiun Jawa Timur pada

tanggal 29 Januari 2014, pupuk mempunyai peranan penting dalam

meningkatakan hasil umbi. Selain itu, beberapa penelitian (Deptan, 1991;

Sufiani, 1993; Kurniawan, 2012) untuk meningkatkan hasil umbi tanaman

porang harus diperlukan pupuk.

Kegiatan pempupukan di dalam budidaya secara intensif harus

memperhatikan dosis atau ukuran pupuk yang diberikan ke tanaman porang.

Dosis pupuk juga tergantung jenis pupuk yang digunakan. Secara detail

mengenai jenis pupuk yang sesuai dosisnya dapat dipilih salah satu dan

diuaraikan sebagai berikut;

i) Pupuk organik

Penelitian kurniawan (2012) menunjukkan bahwa pupuk

dengan dosis 200 gram per satuan luas 0,001 ha merupakan

dosis yang efektif dan terbaik untuk meningkatkan bobot

umbi tanaman porang. Apabila kita mengunakan pupuk

kandang harus mamakai dosis 200 gram atau dengan kata

lain 2 ton per 1 ha.
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ii) Pupuk anorganik

Menurut informasi hasil wawancara penulis dengan

petani tanaman porang di Saradan, Madiun Jawa Timur

pada tanggal 29 Januari 2014, untuk menghasilkan tanaman

porang dengan hasil umbi terbaik maka dosis pupuk

anorganik yang digunakan meliputi pupuk Urea dengan

dosis 300 kg dicampur pupuk Ponska dengan dosis 300 kg

per satuan luas 1 ha.

iii) Campuran pupuk organik dan anorganik

Campuran pupuk organik dan anorganik dapat

menghasilkan umbi terbaik dari tanaman porang maka

campuran pupuk yang digunakan per hektar meliputi pupuk

dengan unsur N dengan dosis 40 kg N, pupuk dengan unsur

P2O5 dengan dosis 40 kg dan pupuk dengan unsur K2O

dengan dosis 80 kg (Sufiani, 1993), serta ditambah pupuk

kandang dengan dosis 5 ton (Deptan, 1991; Kriswidarti,

1980; Lingga et al. 1989 di dalam Sumarwoto, 2004).

Kegiatan pempupukan dilakukan dengan cara meletakkan pupuk di sekitar

tanaman porang dengan ukuran yang sudah dipilih jenis pupuk dengan ukaran

dosisnya. Ukuran dosis per jenis pupuk yang telah diuraikan mengharuskan kita

menggunakan perhitungan pupuk per tanaman porang yang ada dilahan karena

ukuran dan dosis tersebut mengunakan satuan per ha.

Jenis pupuk dengan ukuran dosisnya yang diberikan tidak tergantung

dengan jumlah tanaman porang dilahan pada perubahan mapun tidak ada

perubahan jarak tanam awal. Jumlah tanaman porang dengan jarak tanam awal

tidak dirubah dan sesuai dengan jarak optimumnya menyebabkan tanaman

porang mendapatkan ukuran dosisi dan jenis pupuk yang sesuai dengan ukuran

jenis dan dosis pupuk untuk tanaman porang per satuan Ha. Tanaman porang

dengan jarak tanam awal dirubah mengakibatkan jumlah tanaman porang

dilahan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah tanaman porang dengan jarak

tanam awal tanpa dirubah. Jumlah tanaman porang lebih sedikit pada jarak
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tanam awal dirubah tetapi jenis pupuk dengan dosis yang diberikan per tanaman

porang lebih banyak karena digunakan untuk permudaan tanaman porang

dengan bubil pada tahun berikutnya. Menurut bapak Subini 7) (Komunikasi

pribadi, 2014) mengatakan bahwa jenis pupuk dengan dosis melebihi atau tidak

sesuai ukurannya digunakan untuk membesarkan dan memperbanyak bubil

pada tanaman porang.

Gambaran mengenai letak yang harus ditaruhkan pupuk dapat dilihat pada

Gambar 6.1.

4) Pendangiran

Kegiatan kelima adalah kegiatan pendangiran dengan cara membalikan dan

munumpukan tanah pada sekitar tanaman porang. Tujuan kegiatan pendangiran

yaitu mengemburkan tanah di sekitar tanaman dalam upaya memperbaiki sifat

fisik tanah (aerase tanah) dan memacu pertumbuhan tanaman porang. Apabila

pertumbuhan tanaman porang terpacu maka umbi yang dihasilkan akan lebih

berat.

7)Petani Porang Intensif di Desa Saradan



18

Kegiatan pendangiran dilakukan setelah kegiatan pempupukan dilakukan

pada tanaman porang. Proses kegiatan pendangiran yang dilakukan setelah

kegiatan pempupukan bertujuan pupuk yang disekitar tanaman porang dapat

tertutup dengan tanah dari kegiatan pendangiran. Pupuk yang tertutup dengan

tanah mengakibatkan pupuk dapat terserap oleh tanaman porang dan pupuk

tidak tergerus hilang oleh angin atau ganguan yang lain.

Kegiatan pendangiran di dalam tanaman porang harus dilakukan dengan

hati-hati agar akar-akar tanaman porang tidak terganggu dan mati. Menurut

informasi hasil wawancara penulis dengan petani tanaman porang di Saradan,

Madiun Jawa Timur pada tanggal 29 Januari 2014, akar-akar tanaman porang

yang terganggu akan menyebabkan kematian tanaman porang dan akhirnya

umbi tidak dihasilkan. Misalnya, akar tanaman terkena alat cangkul dalam

pembalikan tanah dalam proses pendangiran maka akar tersebut akan terganggu

dan mati.

Kegiatan pendangiran dilakukan pada tanaman porang mengalami masa

vegetatif. Hal tersebut menjadikan kegitan pendangiran dalam budidaya

tanaman porang dilakukan secara rutin selama tanaman porang mengalami

masa pertama kali vegetatif sampai siap panen.

5) Pemanenan

Kegitan keenam dan terakhir adalah kegitan pemanenan dengan cara

mengambil umbi yang dihasilkan tanaman porang pada musim kemarau.

Penelitian suwarmoto (2004) mengatakan bahwa waktu panen yang tepat ialah

setelah tanaman mengalami masa pertumbuhan vegetatif minimal tiga kali dan

masa istirahat (dorman) dua kali (24 bulan). Selanjutnya masa vegetatif

tanaman porang yang siap panen ditandai dengan batang semu atau tangkai

daun tanaman terkulai disertai helaian daun berwarna kuning. Menurut

informasi hasil wawancara penulis dengan petani tanaman porang di Saradan,

Madiun Jawa Timur pada tanggal 29 Januari 2014, umbi yang dihasilkan lebih

baik dan optimal setelah tanaman porang berumur 3 tahun. Oleh karena itu,

kegiatan pemanenan di dalam budidaya tanaman porang secara intensif

dilakukan setelah berumur 3 tahun dari penanaman tanaman porang. Kegiatan
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pemanenan juga dilakukan pada musim kemarau atau tanaman porang

mengalami masa dorman..
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Bab IV Analisa Usaha Budidaya Tanaman Porang Secara Intensif

Analisa Usaha Budidaya tanaman Porang secara intensif digunakan untuk

mengetahui keuntungan maupun kerugian yang dilakukan dalam membudidayakan tanaman

porang. Biaya pengeluaran dan pendapatan merupakan komponen-komponen untuk

menentukan analisa usaha budidaya tanaman porang secara intensif. Analisa usaha didalam

budidaya tanaman mengalami keuntungan apabila komponen pendapatan dari hasil tanaman

lebih besar dari total pengeluaran selama budidaya tanaman. Keadaan tersebut sebaliknya

didalam budidaya tanaman yang mengalami kerugian.

Menurut Subini 8) (Komunikasi pribadi, 2014) menyatakan biaya-biaya pengeluaran

di dalam budidaya tanaman porang secara intensif meliputi bahan tanaman porang, pupuk,

obat pembashmi rumput dan alat-alat seperti cangkul, sabit, dan alat penyemprot. Budidaya

tanaman porang secara intensif tidak memperhitungkan tenaga ke dalam biaya pengeluran

karena kegiatan-kegiatan di dalam budidaya tanaman porang secara intensif dilakukan

dengan tenaga sendiri.

Menurut Subini 9(Komunikasi pribadi, 2014) menyatakan bahwa pendapatan yang

diperoleh dari tanaman porang lebih besar tiga kali daripada pengeluarannya. Pendapatan di

dalam budidaya tanaman porang secara intensif tidak saja pada umbi tetapi pendapatan

diperoleh dari bubil dari tanaman porang yang jatuh setiap musim dorman. Selain itu,

pendapatan dari umbi dapat diperoleh dari umbi basah atau umbi yang baru diambil dari

tanah dan dibersihkan dari tanah maupun umbi basah yang dirajang menjadi belahan umbi

dan dikeringkan dengan sinar matahari (umbi kering).

Agar pembaca melihat gambaran umbi basah dan umbi kering secara detail dan jelas maka

pembaca dapat melihat Gambar 6.2. dan 6.3.

8) Petani Porang Intensif di Desa Saradan

9 )Petani Porang Intensif di Desa Saradan
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Sumber: www.itrademarket.com

Agar pembaca lebih jelas mengenai analisa usaha budidaya tanaman porang secara

intensif pada luas lahan 0,25 ha maka pembaca dapat melihat pada Tabel 2.1. dan Tabel 3.1.

Namun kedua tabel hanya salah satu contoh analisa usaha budidaya tanaman porang secara

intensif dengan pembersihan lahan maupun penyiangan dengan manual, pempupukan

dengan pupuk organik, bahan tanaman porang dari bubil diameter 2,5 dan jarak tanam awal

tidak dirubah. Selain itu, kedua tabel mengunakan harga bubil atau katak, pupuk, umbi

tanaman porang yang kering maupun basah sesuai dengan harga petani-petani di Saradan

kabupaten Madiun. Harga umbi basah berkisar dari Rp. 3.000 sampai Rp. 3.500 perKg dan

Harga Umbi yang telah dirajang dan dikeringkan dengan sinar matahari (umbi kering)

berkisar dari Rp. 20.000 sampai Rp. 25.000. Selain itu, Harga bubil atau kataknya perKg

berkisar dari Rp. 20.000 sampai Rp. 25.000.
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Tabel 2.1. Analisa Usaha Budidaya Tanaman Porang Secara Intensif Dengan Penjualaan Umbi

Basah

(Sumber: Hasil wawancara Bapak Subini sebagai Petani Porang Intensif dan Bapak Sunaryo
sebagai ketua kelompok tani Porang di Saradan, 2014)

Tabel 3.2. Analisa Usaha Budidaya Tanaman Porang Secara Intensif Dengan Penjualaan Umbi

Kering

(Sumber: Hasil wawancara Bapak Subini sebagai Petani Porang Intensif dan Bapak Sunaryo
sebagai ketua kelompok tani Porang di Saradan, 2014.)



23

Bab V Pemasaran Hasil Umbi Porang

Pemasaran hasil umbi dari tanaman porang sangat mudah untuk dilakukan pada

waktu sekarang. Menurut informasi hasil wawancara penulis dengan petani tanaman porang

di Saradan, Madiun Jawa Timur pada tanggal 29 Januari 2014, mereka menjual umbi porang

yang basah maupun kering dengan dikumpulkan menjadi satu kelompok tani. Setelah

terkumpul umbi porang tersebut dijual ke P.T Aglaindo yang terletak di Surabaya. Menurut

Sunaryo*) (Komunikasi pribadi, 2014) mengatakan bahwa pasaran porang tidak hanya dijual

ke PT Aglaindo tetapi sekarang eksportir-eksportir yang menerima gaplek porang yang

terletak di Surabaya semakin banyak. Informasi dari sumber-sumber berita kompas pada

tanggal 27 Maret 2013 juga menyatakan bahwa PT Perhutani akan membangun perusahaan

besar untuk pengolahan umbi porang di kabupaten Blora. Selain itu, perusahaan Swasta

pengolahan porang akan dibangun di daerah kabupaten Purworejo. Dengan keadaan tersebut

menujukkan bahwa umbi tanaman porang diprediksi akan mempunyai pasaran yang lebih

bagus dibandingkan dengan umbi-umbi jenis lainnya.
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Lampiran 3.1. Foto-Foto Bersama Petani-Petani Porang di Desa Saradan
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Tanaman porang merupakan tanaman yang menghasilkan umbi dengan manfaat
relatif banyak. Keberagaman manfaat dari umbi tanaman porang meliputi bahan pembuat
mie yang sebagai makanan pokok orang Jepang, Cina, Korea, dan lain-lain, sebagai obat
berbagai penyakit, penurun kolestrol, menurunkan berat badan dan lain-lain. Dengan
manfaat yang beragam membuat harga umbinya lebih mahal daripada jenis umbi-umbi dari
tanaman lainnya. Informasi dari petani porang di Madiun menyatakan bahwa mereka
hampir rata-rata setiap tahun memanen 10 ton umbi basah porang dengan harga per Kg
Rp3.500. Beberapa petani porang di madiun yang melakukan perajangan umbi basah
porang dan dikeringkan dengan sinar matahari dapat memperoleh rata-rata 1 kuintal umbi
kering dengan harga per Kg 25.000. Selain itu, harga umbi porang masih cenderung
meningkat karena di negara-negara maju seperti Jepang, Cina, Korea, Taiwan, dan lain-lain
membutuhkan umbi porang sebagai salah satu bahan pangan pokok. Pada tahun 1989
sampai 2013 daerah yang membudidayakan tanaman porang hanya Nganjuk dan Madiun.
Oleh karena itu, budidaya tanaman porang di daerah lain sangat berpotensi untuk
dikembangkan dan mendapat penghasilan yang besar dari umbi porang. Dengan keadaan itu,
buku ilmu budidaya tanaman porang secara intensif dapat digunakan dalam pengembangan
tanaman porang agar memporoleh hasil yang maksimal dari umbinya dan penghasilan yang
maksimal dari umbinya.
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