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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) 

2.1.1 Pengertian Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)  

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah suatu sistem pengelolaan 

sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat 

desa atau Perum Perhutani dan masyarakat desa dengan pihak yang berkepentingan 

(stakeholder) dengan jiwa berbagi sehingga kepentingan bersama untuk mencapai 

kelanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal 

dan proporsional (Perum Perhutani, 2001). Pengelolaan sumberdaya hutan adalah 

kegiatan yang meliputi penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya hutan, 

pemanfaatan sumberdaya hutan, dan kawasan hutan, serta perlindungan 

sumberdaya hutan dan konservasi alam (Perhutani, 2009).  

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dilaksanakan dengan jiwa bersama, 

berdaya dan berbagi yang meliputi pemanfaatan lahan atau ruang, pemanfaatan 

waktu pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip 

saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling mendukung serta kesadaran 

akan tanggung jawab sosial. Dalam setiap pengelolaan hutan, disusun program 

yang dapat dikerjasamakan dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) 

antara lain bidang perencanaan, pembinaan sumberdaya hutan, produksi, 

pemasaran dan industri, keamanan hutan, keuangan dan sumberdaya manusia 

(Perhutani, 2009). 
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2.1.2 Maksud dan Tujuan Program Pengelolaan Hutan Bersama 

Masyarakat (PHBM) 

Menurut Awang (2004), pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat 

dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan 

memadukan aspek-aspek  ekonomi, ekologi, dan sosial secara proporsional dan 

profesional guna mencapai visi dan misi perusahaan. PHBM bertujuan untuk 

meningkatkan peran dan tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan 

dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat 

sumberdaya hutan, melalui pengelolaan sumberdaya hutan dengan model 

kemitraan. Tujuan PHBM adalah sebagai berikut :  

1. Meningkatkan tanggung jawab Perhutani, masyarakat desa hutan, dan 

pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat 

sumberdaya hutan.  

2. Meningkatan peran Perhutani, masyarakat desa hutan, dan pihak yang 

berkepentingan terhadap pengelola sumberdaya hutan.  

3. Menyelaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan 

kegiatan pembangunan wilayah sesuai dengan kondisi dan dinamika sosial 

masyarakat desa hutan. 

4. Meningkatkan mutu sumberdaya hutan sesuai dengan karakteristik wilayah  

5. Meningkatkan pendapatan Perhutani, masyarakat desa hutan, dan pihak 

yang berkepentingan secara simultan. 

Menurut Kuncoro (2007), apapun tujuannya, keberhasilan sebuah sistem 

sangat tergantung pada peran kita sebagai komponen aktif yang menggerakan 

sistem. Peran itu sebenarnya sangat sederhana yaitu bersedia bekerjasama dengan 
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komponen lain didalam sistem. Sistem apapun akan gagal kalau kita hanya 

mementingkan diri sendiri, hanya ingin menang sendiri, dan mengabaikan 

kepentingan bersama. 

2.1.3 Hak dan kewajiban dalam Program Pengelolaan Hutan 

Bersama Masyarakat (PHBM) 

Dalam Buku Pedoman Perhutani (2009), masyarakat desa hutan dalam 

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat mempunyai hak, sebagai 

berikut :  

1. Bersama dengan Perum Perhutani dan pihak yang berkepentingan 

menyusun rencana, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi 

pelaksanaan PHBM.   

2. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi 

faktor produksi yang dikontribusikannya.    

Masyarakat Desa Hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama 

Masyarakat mempunyai kewajiban, sebagai berikut :  

1. Bersama dengan Perum Perhutani dan pihak yang berkepentingan 

melindungi, menjaga, dan melestarikan sumber daya hutan untuk 

keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.   

2. Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan kemampuannya. 

2.1.4 Jiwa dan Prinsip Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat  

Menurut Perhutani (2009) Jiwa PHBM adalah kesediaan perusahaan, 

masyarakat desa hutan, dan pihak yang berkepentingan (stakeholder) utuk berbagi 

dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat sesuai kaidah-kaidah 

berikut : 
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1. Keseimbangan : ekologi, sosial, dan ekonomi.   

2. Kesesuaian  : kultur dan budaya setempat.   

3. Keselarasan  : pembangunan wilayah atau daerah.  

4. Keberlanjutan : fungsi dan manfaat SDH.  

5. Kesetaraan  : peran dan risiko. 

Menurut Perhutani (2009), pengelolaan sumberdaya hutan bersama 

masyarakat merupakan kebijakan Perum Perhutani yang menjiwai strategi, struktur, 

dan budaya perusahaan dalam pengelolaan sumberdaya hutan. PHBM dilaksanakan 

dengan prinsip dasar Perum Perhutani, Masyarakat desa hutan, dan pihak yang 

berkepentingan untuk berbagi dalam pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan 

kaidah-kaidah keseimbangan, keberlanjutan, kesesuaian dan keselarasan. PHBM 

dilakukan dengan jiwa berbagi yang meliputi berbagi dalam pemanfaatan lahan dan 

atau ruang, waktu dan berbagi dalam pemanfaatan hasil dalam pengelolaan 

sumberdaya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan 

saling mendukung berdasarkan kepada keadilan dan demokratis, keterbukaan dan 

kebersamaan, pembelajaran bersama dan saling memahami, kejelasan hak dan 

kewajiban, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, kerjasama kelembagaan, 

perencanaan partisipatif, kesederhanaan sistem prosedur, kesesuaian pengelolaan 

dengan karakteristik wilayah dan keanekaragaman sosial budaya, dimana 

pemerintah bertindak sebagai fasilitator. Adapun prinsip dasar dalam PHBM  

adalah sebagai berikut: 

1. Prinsip keadilan dan demokratis.  

2. Prinsip keterbukaan dan kebersamaan.  
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3. Prinsip pembelajaran bersama dan saling memahami.  

4. Prinsip kejelasan hak dan kewajiban.  

5. Prinsip pemberdayaan ekonomi kerakyatan.  

6. Prinsip kerjasam kelembagaan.  

7. Prinsip perencanaan partisipatif.  

8. Prinsip kesderhanaan sistem dan prosedur. 

2.2 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) 

2.2.1 Pengertian Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)  

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)  merupakan suatu lembaga yang 

dibentuk oleh masyarakat desa hutan dalam rangka kerjasama pengelolaan 

sumberdaya hutan dengan sistem PHBM. LMDH merupakan lembaga yang 

berbadan hukum, mempunyai fungsi sebagai wadah bagi masyarakat desa hutan 

untuk menjalin kerjasama degan Perum Perhutani dalam PHBM dengan prinsip 

kemitraan. LMDH memiliki hak kelola di petak hutan pangkuan di wilayah desa 

dimana LMDH itu berada, bekerjasama dengan Perum Perhutani dan mendapat 

bagi hasil dari kerjasama tersebut. Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan hutan, 

LMDH mempunyai aturan main yang dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan 

Anggaran Rumah Tangga (ART). Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) 

adalah lembaga masyarakat desa yang berkepentingan dalam kerjasama 

pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat, yang anggotanya berasal dari 

unsur lembaga desa dan atau unsur masyarakat yang ada di desa tersebut yang 

mempunyai kepedulian terhadap sumberdaya hutan (Perhutani, 2009). 

 

 



12 

 

2.3 Tanaman Porang (Amorphopallus muelleri Blume) 

2.3.1 Nama dan Lingkungan 

Porang atau iles-iles ( Amorphapullus muelleri Blume; sin. Amorphapullus 

blumeri  (Scott) Engler; sin. Amorphopallus oncophyllus Prain) termasuk family 

Araceae, merupakan jenis tanaman umbi yang mempunyai potensi dan prospek 

untuk dikembangkan di Indonesia (Endriyeni dan Harijati, 2010). Tanaman ini 

merupakan jenis tanaman umbi yang mempunyai potensi dan prospek untuk 

dikembangkan di Indonesia. Selain mudah didapatkan, tanaman ini juga mampu 

menghasilkan karbohidrat dan indeks panen tinggi. Dewasa ini kebutuhan makanan 

pokok utama berupa karbohidrat masih dipenuhi dari beras, diikuti jagung dan 

serealia yang lain. Sumber karbohidrat dan jenis umbu-umbian, seperti : ubi kayu, 

ubi jalar, talas, kimpul, uwi-uwian, ganyong, garut, suweg dan iles-iles 

pemanfaatannya belum optimal sehingga masih terbatas sebagai bahan makan 

alternatif pada saat paceklik (Soemarwoto, 2005).  

Amorphophallus spp, awalnya ditemukan di daerah tropik dari Afrika sampai 

ke pulau-pulau pasifik, kemudian menyebar ke daerah beriklim sedang seperti Cina 

dan Jepang. Jenis Amorphophallus muelleri Blume, awalnya ditemukan di 

kepulauaan Andaman India, menyebar ke arah timur melalui Myanmar masuk ke 

Thailand dan ke Indonesia. Tanaman ini merupakan tanaman terna hidup panjang, 

daunnya mirip sekali dengan daun tacca (Soemarwoto, 2005).  

Tanaman ini tumbuh dimana saja seperti di pinggir hutan jati, di bawah 

rumpun bamboo, di tepi-tepi sungai, di semak belukar dan di tempat-tempat di 

bawah naungan bervariasi. Untuk mencapai produktivitas umbi yang tinggi 

diperlukan naungan 50-60 %. Tanaman ini tumbuh di dataran rendah sampai 1000 
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mdpl, dengan suhu antara 25-35C sedangkan curah hujannya antara 300-500 mm 

per tahun selama periode pertumbuhan. Pada suhu diatas 35 C daun tanaman akan 

terbakar, sedangkan pada suhu rendah menyababkan iles-iles dorman 

(Soemarwoto, 2005). 

Porang termasuk tipe tumbuhan liar (wild type), sehingga dikalangan petani 

Indonesia tidak banyak dikenal. Tumbuhan bersifat sporadis di hutan-hutan atau di 

pekarangan-pekarangan, dan belum banyak dibudidayakan. Porang dapat tumbuh 

dengan baik pada tanah bertekstur ringan yaitu pada kondisi liat berpasir, 

strukturnya gembur, dan kaya unsur hara. Di samping itu juga memiliki drainase 

baik, kandungan humus yang tinggi dan memiliki pH tanah 6-7,5 (Soemarwoto, 

2005). 

2.3.2 Botani Tanaman Porang 

Tanaman Porang atau Iles-iles adalah salah satu tanaman yang tergolong 

marga Amorphophallus dan termasuk ke dalam suku talas-talasan (Araceae). Marga 

Amorphophallus kira-kira sebanyak 90 spesies dan yang paling banyak dijumpai di 

daerah tropis adalah Amorphophallus campanulatus B1. Di Indonesia selain A. 

campanulatus masih ada jenis-jenis lain yang umum dijumpai yaitu A. oncophyllus, 

A. variabilis, A. spectabilis, A. decussilvae, A. muelleri dan beberapa jenis lainnya.  

Di Jawa terdapat delapan jenis Amorphophallus, tetapi berdasarkan koleksi 

Herbarium Bogoriense sampai saat ini tercatat 20 jenis Amorphophallus yang 

contoh-contohnya dikumpulkan dari berbagai tempat di Indonesia. Sampai saat ini 

terdapat enam jenis koleksi hidup yang ada di Kebun Raya Bogor. Secara 

taksonomi, tanaman iles-iles mempunyai klasifikasi botani sebagai berikut:  
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Divisio : Anthophyta  

Phylum : Angiospermae  

Klas : Monocotyledoneae  

Famili : Araceae  

Genus : Amorphophallus   

Species : Amorphophallus oncopphyllus Prain            

               Amorphophallus Blumei (Schott) engl 

2.3.3 Deskripsi Tanaman Porang 

Menurut Sumarto (2005) dan Perhutani (2013) dalam Saleh, dkk  (2015), 

deskripsi tanaman Porang dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Batang, batang tanaman Porang tumbuh tegak lunak, halus bewarna hijau 

atau hitan dengan belang-belang putih tumbuh di atas ubi yang berada di 

dalam tanah. Batang tersebut sebetulnya merupakan batang tunggal dan 

semu, berdiameter 5-50 mm tergantung umur atau periode tumbuh 

tanaman, memecahkan menjadi 3 batang sekunder dan selanjutnya akan 

memecah lagi menjadi tangkai daun. Tangkai berukuran 40-180 cm x 1-5 

cm, halus,bewarna hijau hingga hijau kecoklatan dengan sejumlah belang 

putih kehijauan (hijau pucat). Pada saat memasuki musim kemarau, batang 

tanaman porang mulai layu dan rebah ke tanah sebagai gejala awal 

dormansi, kemudian pada saat musim hujan akan tumbuh kembali. 

Tergantung tingkat kesuburan lahan dan iklimnya, tinggi tanaman porang 

dapat mencapai 1,5 m 
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b. Daun, daun tanaman porang termasuk daun majemuk dan terbagi menjadi 

beberapa helaian daun (menjari), berwarna hijau muda sampai hijau tua. 

Anak helaian daun berbentuk elips dengan ujung runcing, permukaan daun 

halus bergelombang. Warna tepi daun bervariasi mulai ungu muda (pada 

daun muda), hijau (pada daun umur sedang), dan kuning (pada daun tua). 

Pada pertumbuhan yang normal, setiap batang tanaman terdapat 4 daun 

majemuk terdapat sekitar 10 helai daun. Lebar kanopi daun dapat 

mencapai 25-150 cm, tergantung umur tanaman. 

c. Bulbil atau katak, pada setiap pertemuan batang sekunder dan ketiak daun 

akan tumbuh bintil berbentuk bulat simetris, berdiameter 10-45 mm yang 

disebut bulbil atau katak yaitu umbi generatif yang dapat digunakan 

sebagai bibit. Besar kecilnya bulbil tergantung umur tanaman. Bagian luar 

bulbil berwarna kuning kecoklatan. Adanya bulbil atau katak tersebut 

membedakan tanaman porang dengan jenis Amorphophallus lainnya. 

Jumlah bulbil tergantung ruas percabangan daun, biasanya berkisar antara 

4-15 bulbil per pohon. 

d. Umbi, umbi porang merupakan umbi tunggal karena setiap satu pohon 

porang menghasilkan satu umbi. Diameter umbi porang bias mencapai 28 

cm dengan berat 3 kg, permukaan luar umbi berwarna coklat tua dan 

bagian dalam berwarna kuning-kuning kecoklatan. Bentuk bulat agak 

lonjong, berserabut akar. Bobot umbi beragam antara 50-200 g pada satu 

periode tumbuh, dan 450-3.350 g pada tiga periode tumbuh. Berdasarkan 

pengamatan Perhutani (2013) dalam Saleh, dkk  (2015), bila umbi ditanam 
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berbobot 200-250 g, maka hasil umbi dapat mencapai 2-3 kg/pohon per 

musim tanam. Sementara bila digunakan bibit dari bulbil atau katak maka 

hasil umbi berkisar antara 100-200 g/pohon. 

e. Bunga, Bunga tanaman Porang akan tumbuh pada saat musim hujan dari 

umbi yang tidak mengalamai tumbuh daun (flush). Bunga tersusun atas 

seludang bunga, putik, dan benangsari. Seludang bunga berbentuk agak 

bulat, agak tegak, tinggi 20-28 cm,bagian bawah berwarna hijau keunguan 

dengan bercak putih, bagian atas berwarna jingga berbecak putih. Putik 

berwarna merah hati (maron). Benangsari terletak di atas Putik, terdiri atas 

benangsari ferfil (di bawah) dan benangsari steril (di atas). Tangkai bunga 

panjangnya 25-45 cm, garis tengah 16-28 mm, berwarna hijau muda 

sampai hijau tua dengan bercak putih kehijauan, dan permukaan yang 

halus dan licin. Bentuk bunga seperti ujung tombak tumpul, dengan garis 

tengah 4-7 cm, tinggi 10-20 cm. 

f. Buah atau biji, termasuk buah berdaging dan majemuk, berwarna hijau 

muda pada waktu muda, berubah menjadi kuning kehijauan pada waktu 

mulai tua dan orange-merah pada saat tua (masak). Bentuk tandan buah 

lonjong meruncing ke pangkal, tinggi 10-22 cm. Setiap tandan mempunyai 

buah 100-450 biji (rata-rata 300 biji), bentuk oval. Setiap buahnya 

mengandung 2 biji. Umur mulai pembungaan (saat keluar bunga) sampai 

biji masak mencapai 8-9 bulan. Biji mengalami dormansi selama 1-2 

bulan. 
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g. Akar, tanaman Porang hanya mempunyai akar primer yang tumbuh dari 

bagian pangkal batang dan sebagian tumbuh menyelimuti umbi. Pada 

umumnya sebelum bibit tumbuh daun, didahului dengan pertumbuhan 

akar yang cepat dalam waktu 7-14 hari kemudian tumbuh tunas baru. Jadi 

tanaman porang tidak mempunyai akar tunggang. 

2.3.4 Persyaratan Tumbuh Tanaman Porang 

Tanaman porang umumnya diusahakan sebagai tanaman sekunder ditanam 

tumpangsari dibawah tegakan hutan (jati, mahoni, sengon) atau di bawah naungan 

di pinggir hutan rakyat dan belukar. Agar dapat tumbuh dan menghasilkan ubi 

secara optimal, tanaman porang menghendaki beberapa persyaratan tumbuh 

sebagai berikut. 

Tinggi tempat, porang umumnya terdapat di lahan kering pada ketinggian 800 

mdpl, namun yang bagus adalah daerah dengan tinggi 100-600 mdpl. Untuk 

pertumbuhan memerlukan suhu 25-35 C, dan curah hujan 1.000-1.500 mm/tahun 

dan tersebar rata sepanjang tahun. Pada suhu diats 35 C, daun tanaman akan 

terbakar sedangkan pada suhu rendah, menyebabkan tanaman dorman. Kondisi 

hangat dan lembab diperlukan untuk pertumbuhan daun, sementara kondisi kering 

diperlukan untuk perkembangan ubi. 

Tekstur tanah, sebagaimana tanaman ubi-ubian yang lain, porang akan 

tumbuh dan menghasilkan ubi yang baik pada tanah bertekstur ringan hingga 

sedang, gembur, subur, dan kandungan bahan organiknya cukup tinggi karena 

tanaman porang menghendaki tanah dengan aerasi udara yang baik (Ermiati dan 

Laksmanahardja, 1996). Meskipun cukup toleran terhadap genagan, namun kondisi 
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genagan yang agak lama dapat mengakibatkan tanaman mati karena membusuk. 

Menurut Jansen, Flach and Rumawas (1996), pada budidaya porang diperlukan 

sistem drainase yang baik sehingga air tidak menggenang. Tanaman porang tumbuh 

baik pada tanah dengan pH netral (PH ; 6-7). 

Naungan, tanaman porang mempunyai sifat khusus yaitu toleran terhadap 

naungan antara 40 %-60 %, oleh karena itu dapat ditumpangsarikan dengan 

tanaman keras (pepohonan). Di Indonesia porang banyak tumbuh liar di pekarangan 

atau di pinggir hutan, di bawah naungan pepohonan lain. Di wilayah Perum 

Perhutani Unit I dan II Jawa Tengah dan Jawa Timur, tanaman porang 

dikembangkan di kawasan Hutan industri di bawah tegakan pohon jati, sonokeling, 

atau mahoni. Di India, tanaman suweg yang merupakan kerabat dekat dan mirip 

tanaman porang banyak diusahakan secara monokultur pada lahan terbuka atau di 

bawah tegakan perkebunan kelapa, papaya, jambu, mangga atau leci. Pada kondisi 

tumpangsari tersebut jarak tanam yang dianjurkan adalah 90 cm x 90 cm, sehingga 

populasinya sekitar 5.000-9.000 tanaman/ha, tergantung jarak tanam tanaman 

pokok dan tingkat penutupan kanopi tanaman (Jata et al, 2009). 

Wijianto dan Pratiwi (2011), melaporkan bahwa pertumbuhan tanaman 

porang di bawah tegakan pohon sengon dengan naungan 30 % lebih baik 

dibandingkan pada kondisi naungan 80%. Sedangkan Santoso et al. (2006), 

melaporkan bahwa biomas ubi segar meningkat dengan menurunnya intensitas 

penyinaran. Pada kondisi naungan 75% akan menghasilkan ubi tertinggi, 

sebaliknya pada naungan 0% menghasilkan ubi terendah. Pada penyinaran penuh 

terjadi nekrosis dan tepi daun menggulung sampai ujung daun yang mengakibatkan 
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penurunan hasil ubi hingga 25%. Gejala atau kerusakan daun tersebut tidak terjadi 

pada naungan 25%, 50% dan 75%. Kondisi ternaungi secara nyata akan mengurangi 

jumlah dan, panjang tangkai daun dan rachis. 

Kelembaban tanah, kelembaban tanah tidak berpengaruh terhadap 

perkecambahan (sprouting) ubi, namun berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan tunas. Apabila kelembaban tanah sepanjang periode pertumbuhan 

tercukupi, tanaman porang akan menghasilkan ubi yang besar. Menurut Jansen et 

al (1996) curah hujan antara 1000-5000 mm/tahun adalah optimal untuk 

pertumbuhan tanaman porang. Pada daerah dengan musim hujan kurang dari empat 

bulan, untuk menghasilkan ubi secara optimum diperlukan penambahan air irigasi. 

Menurut Santoso et al. (2004) pengairan secara sering dan teratur akan 

menghasilkan daun yang besar dan masa hidup yang lebih panjang dibanding pada 

pada kondisi pengairan yang terbatas. Penurunan berat kering bibit ubi yang lebih 

besar pada kondisi sering diairi dibanding kondisi tidak diairi, ha ini menunjukan 

bahwa persediaan karbohidrat yang ada dibibit ubi tidak mudah dimanfaatkan 

dalam proses metabolisme pada kondidi persediaan air terbatas. Rasio berat kering 

anakan ubi terhadap bibit ubipada pengairan dengan interval 1,3,5,7 dan 15 hari 

berturut-turut adalah 6,1, 1,1, 0,6, 0,4 dan 0,2. Rasio antara berat kering anakan ubi 

dengan bibit ubi pada kondisi sering diairi membuktikan bahwa pada ketersediaan 

air tanah berpengaruh tidak saja pada penggunaan bahan kering bibit ubi tetapi juga 

pada produksi dan translokasi asimilat fotosintesis ke anakan ubi (Sugiyama dan 

Santoso, 2008). 
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Hasil penelitian Santoso et al.(2004), menunjukan bahwa apabila kandungan 

air kurang dari 40% kapasitas lapang, maka akar akan lebih cepat kering 

dibandingkan pada kondisi normal. Tanaman masih mentolerir kondisi tercekam 

kekurangan air selama 30-60 hari, namun apabila lebih dari periode tersebut, akan 

mengurangi hasil ubi. Konservasi kelembaban dengan cara pemberian mulsa, 

mendorong perkecambahan bibit ubi, pembentukan kanopi lebih besar, tinggi 

tanaman, dan hasil ubi yang lebih tinggi. Hasil ubi porang pada kondisi diberi 

pengairan irigasi permukaan mencapai 40 t/ha, sementara pada kondisi tanah hujan 

hanya 25 t/ha. 

2.3.5 Perkembangan dan Pertumbuhan  

Perbanyakan dan perkembangan tanaman porang dapat dilakukan secara 

vegetatif menggunakan bahan tanaman berupa ubi batang, bagian ubi batang, ubi 

daun (bulbil) atau sering disebut katak dan daun (persilangan tulang daun), dan cara 

generatif menggunakan biji. Perkembangbiakan dengan ubi dapat dilakukan 

dengan dua cara yaitu mengambil umbi kecil dan pembelahan umbi besar dengan 

potongan masing-masing minimal seberat 100 g untuk mencapai pertumbuhan dan 

hasil yang baik. Untuk menghindari pembusukan atau serangan jamur sebaiknya 

pada potongan umbi diberi abu dapur atau fungisida, selanjutnya ditiriskan sampai 

tumbuh tunas (kurang lebih 1 bulan), kemudian dapat ditanam di lapang 

(Sumarwoto, 2012 a dan Perhutani, 2013). 

Tanaman porang diketahui memiliki beberapa siklus pertumbuhan. Satu 

siklus pertumbuhan tanaman porang berlangsung selama 12 hingga 13 bulan. Satu 

siklus pertumbuhan dimulai pada musim penghujan yang ditandai dengan 
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munculnya tunas atau tanaman yang berasal dari umbi, kemudian tanaman akan 

tumbuh selama 6 sampai 7 bulan. Selanjutnya pada musim kemarau tanaman 

memasuki masa dormansi yang akan berlangsung selama 5 sampai 6 bulan. Pada 

masa dormansi tanaman akan mengering dan rebah. Siklus pertumbuhan berikutnya 

dimulai pada awal musim hujan dengan tangkai daun dan diameter tajuk daun lebih 

panjang atau lebar dibandingkan tanaman porang pada siklus pertumbuhan 

sebelumnya. Tanaman porang yang mengalami beberapa kali siklus pertumbuhan 

memiliki umbi yang semakin berat. Umbi porang umumnya dipanen pada siklus 

pertumbuhn ketiga. Tanaman porang pada siklus pertumbuhan pertama dan kedua 

merupakan fase pertumbuhan vegetatif, setelah siklus pertumbuhan ketiga porang 

mengalami fase pertumbuhan generatif (Saputra dkk, 2010). 

2.3.6 Pemanfaatan  Tanaman Porang 

Tanaman porang, seperti halnya dengan tanaman umbi-umbian lain juga 

mengandung karbohidrat, mengandung lemak, protein, mineral, vitamin dan serat 

pengan. Karbohidrat merupakan komponen penting pada umbi porang yang terdiri 

atas pati, glukoman, serat kasar dan gula reduksi. Kandungan glukomannan yang 

relatif tinggi merupakan ciri spesifik dari tanaman porang (Koswara, 2013). 

Umbi porang mengandung serat yang tinggi dan tanpa kolestrol, serta 

mengandung glukomanan yang merupakan suatu zat turuanan dari karbohidrat 

(polisakarida) sebesar 20-65 % dan sangat baik untuk kesehatan, terutama untuk 

diet. Porang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan alternatif. Kegunaan lain 

dari porang adalah untuk keperluan industri, antara lain untuk mengkilapkan kain, 

perekat kertas, kain katun, wool dan bahan imitasi lainnya dan sebagai campuran 
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cat yang memiliki sifat lebih baik dari amilum dan praktis harganya lebih murah. 

Pangsa pasar umbi porang pun telah mencangkup pasar dalam dan luar negeri 

(Endriyeni dan Harijati, 2010). 

Tepung porang dapat dimanfaatkan untuk untu berbagai keperluan, 

diantaranya pangan fungsional, pakan ternak, pengikat air, bahan pengental, 

pengumpal atau pembentuk gel dan makanan diet rendah lemak dan kalori, 

terutama karena sifat kelarutan glukomannannya yang tinggi di dalam air. Sebagai 

bahan pangan, tepung porang dapat diolah menjadi konnyaku (mirip tahu) dan 

shirataki (berbentuk mie) yang cukup terkenal di Jepang, China, dan Taiwan dan 

relatif mahal ( Wang dan Johnson, 2003). 

Di Indonesia, beberapa penelitian pemanfaatan tepung porang juga telah 

dilakukan. Yuwono (2010) melaporkan bahwa tepung porang dapat digunakan 

sebagai bahan campuran (komposit) dalam pembuatan beras tiruan. Demikian pula 

pada pembuatan mie instan, penambahan 1% tepung porang dapat meningkatkan 

kandungan protein, lemak, pati, serat dan pengembang mie (Ika, 2011). Sifat larutan 

tepung porang yang kental juga dapat dimanfaatkan sebgai penyetabil es krim untuk 

memperbaiki teksturnya. Semakin tinggi konsentrasinya tepung porang semkain 

lama resistensi es krim terhadap pelelehan atau semakin sulit untuk meleleh 

(Kalsum, 2012). Tepung porang juga dapat digunakan sebagai bahan pengenyal 

(gelling agent) sehingga berpeluang untuk menggantikan boraks yang beresiko 

terhadap kesehatan (Haryani dan Hargono, 2008). Salah satunya adalah pada 

pembuatan tahu, yakni penggunaan tepung porang 110-190 g untuk 220 g biji 

kedelai ditambahkan kedalam fitrat atau sari kedelai pada kondisi pH 9-10 (Utami 
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et al. 2012). Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan pengikat pada 

pembuatan sosis ayam yang dicampur dengan maizena sebagai bahan pengisi 

dengan proporsi 2% : 22% (Anggraeni et al, 2014). 

2.4 Analisis Swot 

2.4.1 Pengertian analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 

merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat 

memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara 

bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weakness) dan Ancaman (Threts). 

Proses pengambilan keputusan strategis selain berkaitan dengan pengembangan 

misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencana 

strategis (strategic planner) harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan 

(kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal 

ini disebut dengan Analisis Situasi. Model yang paling populer untuk menganalisis 

situasi adalah analisis SWOT (Rangkuti, 1997).  

Menurut Yoeti (1996) dalam Hidayat (2001), analisis SWOT merupakan 

analisis yang digunakan untuk mengetahui dan menginventarisasi faktor-faktor 

sebagai berikut:  

1. Kekuatan (Strengths) atau faktor-faktor internal yang menguntungkan.  

2. Kelemahan (Weakness) atau faktor-faktor internal apa saja yang tidak 

menguntungkan.   

3. Kesempatan (Opportunities) atau peluang yang dapat menjadi faktorfaktor 

yang menguntungkan.  

4. Ancaman (Threats) atau faktor-faktor yang dapat mendatangkan kerugian.  
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Analisis SWOT merupakan identifikasi yang sistematis dan faktor-faktor 

kekuatan dan kelemahan perusahaan, peluang dan ancaman yang dihadapinya serta 

dari strategi yang menggambarkan paduan terbaik diantaranya. Analisis SWOT 

dilaksanakan berdasarkan asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan 

memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan 

ancaman perusahaan. Apabila diterapkan dengan tepat, asumsi sederhana ini. 

2.4.2 Langkah langkah analisis SWOT 

Menurut Amandha (2006), langkah-langkah dalam membuat analisis SWOT 

dapat dijabarkan sebagai berikut:  

1. Menentukan tujuan analisis.  

2. Melihat pengaruh dari latar belakang dan landasan yang sesuai, hal ini 

penting karena akan mempengaruhi hasil akhir yang akan dibuat dari hasil 

kuisioner dan diskusi, bukan hanya sekedar pandangan pribadi, sumber 

lain bisa didapat dari pandangan para ahli. Pilih juga metode pendekatan 

yang sesuai.  

3. Persiapan latar belakang adalah suatu hal penting untuk langkah analisa 

untuk bisa efektif, dan harus dibagi di antara pelaku SWOT. Persiapan ini 

dapat dilaksanakan dalam dua langkah: penyelidikan atau survey, yang 

diikuti oleh pengumpulan data, dan merinci, yang diikuti oleh analisa 

dipusatkan. Pengumpulan informasi pada kelemahan dan kekuatan yang 

perlu dipusatkan pada aset, atau ketiadaan keterampilan tersebut. 

Pengumpulan informasi pada ancaman dan peluang perlu dipusatkan pada 
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faktor eksternal dimana disini tidak hanya terdapat sedikit untuk kendali, 

seperti faktor ekonomi atau sosial.  

4. Jika menyusun dan membuat daftar SWOT berlangsung dalam suatu 

populasi, memanfaatkan keuntungan-keuntungan dari objek penelitian. 

Agar mendorong terciptanya suatu atmosfir yang berguna untuk alir 

informasi dari responden untuk berkata dengan bebas tentang apa yang 

mereka rasakan sesuai dengan fakta yang ada, fasilitator mempunyai suatu 

peran kunci dan perlu membiarakan responden untuk berpikir secara 

bebas, tetapi bukan terlalu banyak, adalah penting untuk membuat suatu 

subyek menjadi spesifik, analitis dan evaluatif didalam langkah menyusun 

dan membuat daftar SWOT, semata-mata bila hanya uraian saja tidaklah 

cukup.  

5. Buat daftar Strength (kekuatan), kekuatan dapat berhubungan dengan 

kelompok responden, kepada lingkungan, ke persepsi, dan terhadap 

elemen “objek”, objek disini merupakan unsur-unsur yang meliputi 

keterampilan, pengetahuan dan kemampuan peserta. Kekuatan meliputi: 

● Responden yang ramah, kooperatif dan mendukung.  

● Tingkatan keterlibatan objek yang sesuai sampai pendelegasian dan 

mendapat kepercayaan dari fasilitator.  

6. Buat daftar weakness (kelemahan). Sesi ini mestinya tidak mendasari suatu 

kesempatan untuk memusatkan pada hal negatif tetapi hanya merupakan 

suatu penilaian jujur menyangkut hal-hal yang berkaitan. Pertanyaan kunci 

meliputi:  
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● Apa yang menjadi rintangan?  

● Faktor-faktor apa saja yang perlu diperkuat?  

● Adakah mata rantai yang bersifat lemah?  

7. Dibuat daftar opportunities (peluang). Langkah ini dirancang untuk menilai 

faktor yang sosio-ekonomi, demografis dan lingkungan, hubungan antar 

responden satu dengan yang lain atau dengan pihak lain, untuk 

mengevaluasi manfaat yang akan mereka dapat dengan adanya perubahan. 

Contoh meliputi:  

● Ketersediaan teknologi baru.  

● Informasi.  

8. Membuat daftar threats (ancaman) yang merupakan kebalikan peluang, 

dengan suatu pergeseran persepsi atau penekanan, mempunyai suatu 

dampak kurang baik. Adanya pembandingan antara ancaman terhadap 

peluang bukan menjadi suatu alasan terhadap terciptanya pesimisme; suatu 

pertanyaan perlu dipertimbangkan tentang bagaimana hal negatif atau 

pengalaman yang mungkin ada harus dibatasi atau bila perlu tidak usah 

ditanyakan. Faktor yang sama bisa muncul menjadi ancaman dan suatu 

kesempatan, sebagai contoh, teknologi informasi. Faktor eksternal yang 

dalam kenyataannya menghadapi tantangan, dan apakah suatu kelompok 

merasa menjadi ancaman atau peluang adalah sering suatu indikator moril 

berharga.  

9. Membuat sistem evaluasi antara gagasan yang bertentangan dengan tujuan 

yang ingin dicapai. Dengan daftar meng-compile, sort; jenis dan gagasan 
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serta fakta kelompok dalam hubungan dengan sasaran hasil itu. Penting 

bagi peserta SWOT untuk memilih lima materi yang paling utama dari 

daftar dalam rangka memperoleh suatu pandangan lebih luas. Kejelasan 

sasaran hasil adalah kunci pada proses ini, sebab penghapusan dan evaluasi 

akan diperlukan untuk mendapatkan hasil dari hambatan itu. Walaupun 

beberapa aspek memerlukan riset atau informasi lebih lanjut, suatu 

gambaran yang obyektif diperlukan. Pada langkah ini, mulai muncul 

sebagai jawaban atas sasaran hasil itu.  

10. Kemukakan temuan yang ada ke permukaan. Meyakinkan analisa SWOT 

yang digunakan dalam perencanaan selanjutnya, mengecek kembali 

temuan-temuan pada interval waktu yang sesuai, perlu diadakan 

pengecekan ulang apakah data yang dipakai masih sah. 


