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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada tahun 2015 Kabupaten Balangan tercatat memiliki luas perkebunan 

karet yang belum menghasilkan sebesar 12.348 ha dan pada tahun 2016 mencapai  

13.060 ha (BPS, Kabupaten Balangan, 2018), menunjukan Kabupaten Balangan 

mempunyai perkebunan karet yang cukup luas pada tanaman belum 

menghasilkan. Menurut Said (2019), masyarakat Kabupaten Balangan 

menggunakan sela tanaman karet untuk budidaya tanaman musiman dari awal 

tanam sampai umur karet 3 tahun, tetapi pada saat tanaman karet memasuki umur 

4 tahun atau lebih kondisi naungannya semakin tinggi sehingga tidak 

memungkinkan untuk budidaya tamaman semusim dan hanya ditumbuhi gulma 

pada sela tanaman karet tersebut. Menurut Afifah et, al., (2014), perkebunan karet 

berumur 4 tahun atau lebih memiliki kondisi agroklimat yang sudah hampir sama 

dengan kondisi agroklimat hutan jati yang ditumbuhi iles-iles di Perhutani. Di 

perkebunan karet TBM 4 (tanaman belum menghasilkan), areal di bawah tajuk 

sudah mulai ternaungi 50%. Hal ini sesuai dengan kondisi syarat tumbuh tanaman 

porang Tingkat kerapatan naungan tanaman porang adalah  minimal 40% 

maksimal 60%. Semakin rapat semakin baik, Naungan yang ideal untuk budidaya 

tanaman porang yaitu ditanaman Jati, Mahoni Sono dan lain-lain (Pusat Penelitian 

Dan Pengembangan Porang Indonesia, 2013). 

Pada tahun 2019 tanaman porang sudah diekspor ke berbagai negara luar 

seperti China, Vietnam, Jepang, Thailand, Hongkong dan Pakistan, Porang 

diekspor dalam bentuk chip atau produk setengah jadi. sejak awal Januari hingga 

pertengahan November 2019. Jumlah eksportasi porang  dari Jateng sebanyak 509 

ton,. Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Ali Jamil, ekspor porang pada 

tahun 2018 tercatat sebanyak 10 kilogram. Sejak awal tahun 2019 pengiriman 

komoditas ini terus meningkat hingga 509 ton. eksportasi porang secara nasional 

juga menunjukkan tren peningkatan. Tercatat hingga Oktober 2019 sebanyak 11,3 

ribu ton dengan nilai ekonomi Rp226,4 miliar dibanding tahun 2018, 11 ribu ton 

dengan nilai Rp220 miliar. Menteri pertanian  mengatakan Tren permintaannya di 

pasar dunia terus meningkat dan mengajak petani dan eksportir muda untuk 

bergabung dan memanfaatkan peluang ekspor porang ini (Redaksi WE Online, 

2019). Hal ini menunjukan bahwa porang sangat diminati oleh negara-negara luar, 

sehingga peluang  produksi masih sangat besar. Menurut Sulistianto (2019), 

Kabupaten Balangan mengembangkan tanaman porang di bawah tegakan karet 

pada tahun 2018 dengan produksi mencapai 250 - 300 ton, dan pada tahun 2019 

produksi tanaman porang masih berkisar antara 250 - 300 ton. Hal ini tentunya 

menjadi perhatikan khusus agar produksi umbi porang terus meningkat, untuk 

meningkatkan produksi tanaman porang digunakan pupuk kandang kotoran ayam 

dan berbagai ukuran umbi atau bulbil dalam budidaya tanaman porang.  

Menurut  Nurhayatini  dan  Hadirochmat   (2015),  pupuk   kandang  ayam  
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merupakan pupuk organik yang memberikan pengaruh baik tehadap tanah yakni 

bisa meningkatkan kualitas kesuburan tanah seperti kesuburan fisika, biologi dan 

kimia tanah. Pemberian takaran pupuk kandang ayam yang berbeda sebagai 

perlakuan akan memberikan konsentrasi unsur hara yang berbeda pula pada tanah 

sehingga akan berdampak terhadap respon tanaman berupa pertumbuhan dan hasil 

tanaman yang berbeda. Menurut Semartowo dan Maryana (2011), ukuran bulbil 

berpengaruh nyata terhadap parameter tinggi tanaman. Tampak bahwa bulbil yang 

mempunyai ukuran semakin besar memberikan pertumbuhan relative lebih baik 

dari pada bulbil yang ukuran kecil. Pada penanaman bulbil atau biji porang 

menjukan bulbil yang berukuran sedang dan besar sama baik jika digunakan 

sebagai bibit, sedangkan  bulbil  yang  kecil  dapat  digunakan  sebagai  bibit  jika  

telah melakukan perlakuan khusus terlebih dahulu. Ukuran bibit berpengaruh 

nyata terhadap pertumbuhan dan produksi umbi.  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti melakukan 

penyusunan artikel ilmiah dengan judul “Potensi Budidaya Tanaman Porang 

(Amorphophallus muelleri Blume) Terhadap Pemberian Pupuk Kandang 

Kotoran Ayam Dengan Berbagai Ukuran Umbi Di Bawah Tegakan Karet”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimana potensi pemberian pupuk kandang kotoran ayam sebagai 

penambahan unsur hara pada budidaya tanaman porang? 

1.2.2 Bagaimana potensi ukuran umbi yang digunakan untuk bibit pada 

budidaya tanaman porang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
1.3.1 Mengetahui potensi pemberian pupuk kandang kotoran ayam sebagai 

penambahan unsur hara pada budidaya tanaman porang? 

1.3.2 Mengetahui potensi ukuran umbi yang digunakan untuk bibit pada 

budidaya tanaman porang? 

 

1.4 Luaran yang diharapkan 

1.4.1 Artikal ilmiah berupa narrative review tentang potensi budidaya tanaman 

porang (Amorphophallus muelleri Blume) pada pemberian pupuk 

kandang kotoran ayam dengan berbagai ukuran umbi di bawah tegakan 

karet. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Kegunaan kegiatan PKM-P ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, 

pemahaman peserta PKM-P khususnya dalam bidang pertanian, Serta 

memberikan pengetahuan tentang potensi budidaya tanaman porang 

(Amorphophallus muelleri Blume) pada pemberian pupuk kandang kotoran ayam 

dengan berbagai ukuran umbi di bawah tegakan karet. 
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tanaman Porang 

Menurut Pusat Penelitian Dan Pengembangan Porang Indonesia (2013), 

tanaman Porang (Amorphophallus muelleri Blume) adalah salah satu jenis 

tanaman iles-iles yang tumbuh dalam hutan. Porang merupakan tumbuhan semak 

(herba) yang berumbi di dalam tanah. Umbi porang berpotensi memiliki nilai 

ekonomis yang tinggi, karena mengandung glukomanan yang baik untuk 

kesehatan dan dapat dengan mudah diolah menjadi bahan pangan untuk 

mencukupi kebutuhan sehari-hari.  

Morfologi tanaman porang dapat dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu 

batang, daun, bulbil/katak, umbi, bunga, buah/biji dan akar. Batang tanaman 

tumbuh tegak, lunak, halus berwarna hijau atau hitam dengan belang-belang putih. 

Batang tunggal memecah menjadi tiga batang sekundar dan memecah lagi 

sekaligus menjadi tangkai daun. Pada setiap pertemuan batang akan tumbuh bintil 

/ katak berwarna coklat kegitam-hitaman sebagai alat perkemangbiak tanaman 

porang. Tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter (Perhutani 2013, dalam Saleh 

et. al., 2016). 

Tanaman porang dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik di tanah yang 

gembur/subur dan tidak becek, bertekstur lempung berpasir dan bersih dari alang-

alang dan Derajat keasaman tanah ideal antara pH 6 - 7. Waktu tanam yang baik 

untuk tanaman porang ketika  musim  hujan,  yaitu  sekitar  bulan November -

Desember. Ketinggian tempat 0 - 700 m dpl, namun yang paling bagus pada 

daerah dengan ketinggian 100 - 600 m dpl dan Intensitas cahaya 60 - 70%. 

Tingkat kerapatan naungan minimal 40% maksimal 60%. Semakin rapat semakin 

baik, Naungan yang ideal yaitu ditanaman Jati, Mahoni Sono dan lain-lain Pusat 

(Penelitian Dan Pengembangan Porang Indonesia, 2013). 

Tanaman porang dapat dibudidayakan dengan biji, bulbil/katak dan umbi, 

akan tetapi masyarakat banyak menggunakan bulbil/katak dan umbi karena lebih 

cepat pertumbuhannya dan lebih cepat mendapatkan hasil yang diinginkan,. 

(Sulistianto, 2019). Menurut Semartowo dan Maryana (2011), ukuran bulbil 

berpengaruh nyata terhadap parameter tinggi tanaman. Tampak bahwa bulbil yang 

mempunyai ukuran semakin besar memberikan pertumbuhan relative lebih baik 

dari pada bulbil yang ukuran kecil. Pada penanaman bulbil atau biji porang 

menjukan bulbil yang berukuran sedang dan besar sama baik jika digunakan 

sebagai bibit, sedangkan  bulbil  yang  kecil  dapat  digunakan  sebagai  bibit  jika  

telah  melakukan perlakuan khusus terlebih dahulu. Ukuran bibit berpengaruh 

nyata terhadap pertumbuhan dan produksi umbi. Bibit ukuran 200 g nyata 

menghasilkan pertumbuhan dan produksi umbi yang lebih tinggi dari pada 

ukuran-ukuran lainnya, makin kecil ukuran bibit, semakin kecil nilai komponen 

pertumbuhan dan produksi umbi (Hobir, 2002). 
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2.2 Tegakan Karet 

 Tanaman karet memiliki naungan pada umur karet 1-2 tahun memiliki 

naungan sebesar 25.16%, 2-3 tahun dan memiliki naungan sebesar 44.73% dan 3-

4 tahun memiliki naungan sebesar 68.45%. Tanaman sela masih baik diusahakan 

hingga umur tanaman karet 3 tahun (tingkat naungan < 50%); tanaman yang 

sering ditanam adalah tanaman pangan (seperti padi gogo, kedele, jagung dan 

lainya) dapat diusahakan sebagai tanaman sela di bawah tegakan tanaman karet 

yang belum menghasilakan dan menguntungkan petani (Aguzaen et, al., 2018).  

Menurut Afifah et, al., (2014), perkebunan karet berumur 4 tahun atau 

lebih memiliki Kondisi agroklimat yang sudah hampir sama dengan kondisi 

agroklimat hutan jati yang ditumbuhi iles-iles di Perhutani. Di perkebunan karet 

TBM 4 (tanaman belum menghasilkan), areal di bawah tajuk sudah mulai 

ternaungi 50%. Hal ini sesuai dengan syarat tumbuh tanaman iles-iles atau 

tanaman porang yang memerlukan peneduh. Sehingga tanaman iles-iles atau 

tanaman porang cocok ditanam sebagai tanaman sela perkebunan karet sejak 

tanaman karet berumur 4 tahun atau lebih. 

 

2.3 Pupuk Kandang Kotoran Ayam 

Pupuk organik berasal dari kotoran hewan, bahan tanam dan limbah. 

Tanah yang dibenahi dengan pupuk organik mempunyai struktur yang baik dan 

tanah yang kecukupan bahan organik mempunyai kemampuan mengikat air lebih 

besar dari pada tanah yang kandungan bahan organiknya rendah. Pada umumnya 

pupuk organik mengandung hara makro N, P, K rendah, tetapi mengandung hara 

makro dalam jumlah cukup yang sangat diperlukan pertumbuhan tanaman. Pupuk 

kandang yang berasal dari kotoran sapi atau ayam merupakan pupuk organik yang 

memacu dan meningkatkan populasi mikrobia di dalam tanah jauh lebih besar dari 

pada hanya memberikan pupuk kimia (Sutanto et, al., 2002). Pupuk kandang ayam 

merupakan pupuk organik yang memberikan pengaruh baik tehadap tanah yakni 

bisa meningkatkan kualitas kesuburan tanah seperti kesuburan fisika, biologi dan 

kimia tanah. Pemberian takaran pupuk kandang ayam yang berbeda sebagai 

perlakuan akan memberikan konsentrasi unsur hara yang berbeda pula pada tanah 

sehingga akan berdampak terhadap respon tanaman berupa pertumbuhan dan hasil 

tanaman yang berbeda (Nurhayatini dan Hadirochmat, 2015). 

Pupuk kandang ayam yang mempunyai kandungan hara lebih tinggi 

dibanding pupuk kandang kambing dan sapi mampu menunjukkan pertumbuhan 

vegetatif dan generatif yang lebih baik. Hal ini disebabkan selain pupuk kandang 

ayam mempunyai hara yang lebih tinggi juga merupakan pupuk yang bersifat 

panas yaitu pupuk kandang yang penguraiannya oleh mikroorganisme 

berlangsung dengan cepat dan cepat menjadi matang sehingga walaupun pada 

dosis 10 t/ ha, ketersediaan hara sudah dapat dipenuhi untuk dimanfaatkan oleh 

tanaman (Arifah, 2013).  
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BAB 3 METODE 

 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penyusunan artikel ini telah dilaksanakan di Desa Gulinggang Kecamatan 

Juai Kabupaten Balangan, pada Agustus sampai dengan September 2020. 

 

3.2 Bahan dan alat 

3.2.1.Bahan yang digunakan dalam penyusunan ini adalah jurnal-jurnal yang 

berkaitan dengan topik potensi budidaya tanaman porang 

(Amorphophallus muelleri Blume)  pada pemberian pupuk kandang 

kotoran ayam dengan berbagai ukuran umbi di bawah tegakan karet. 

3.2.2 Alat yang digunakan adalah laptop/netbook, handphone, alat tulis dan 

lainnya. 

 

3.3 Tahapan Penelitian 

3.3.1 Persiapan penelitian 

 Sebelum melakukan penelitian berbagai persiapan dilakukan seperti  

bimbingan dengan dosen pembimbing dan diskusi dengan anggota kelompok 

tentang topik yang ditelti. 

3.3.2 Pelaksanaan penelitian 

1. Penyusunan laporan kemajuan 

2. Menentukan luaran artikel ilmiah berupa narrative review. 

3. Diskusi dengan anggota kelompok mengenai topik penelitian. 

4. Menyusun kerangka artikel ilmiah berupa narrative review. 

5. Mengumpulkan data skunder dari Instansi pemerintah dan jurnal jurnal. 

a) Instansi pemerintah : BPS, BPTPH, BPP Pertanian dan sejenisnya 

b) Jurnal hasil penelitian, Prosiding seminar dan lainnya. Penelusuran 

berdasarkan sumber terpecaya seperti Google Scholar dan lain - lain. 

6. Menyusunan artikel ilmiah berupa narrative review meliputi potensi 

budidaya tanaman porang (Amorphophallus muelleri Blume) pada 

pemberian pupuk kandang kotoran ayam dengan berbagai ukuran umbi 

di bawah tegakan karet. 
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BAB 4 HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI KHUSUS 

4.1 Hasil yang Dicapai 

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program PKM-PE ini, kegiatan 

yang sudah dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

No Kegiatan Persentasi 

1. Penyusunan laporan kemajuan 20 % 

2. Menetukan luaran artikel ilmiah berupa 

narrative review 
30 % 

3. Diskusi dengan anggota kelompok mengenai 

topik penelitian 
40 % 

4. Mengumpulkan data skunder dari insentasi 

pemerintah dan jurnal jurnal 
50 % 

5. Menyusunan artikel ilmiah berupa narrative 

review 
60 % 

6. Pengiriman laporan kemajuan 75 % 

7. Penyelesaian naskah narrative review 85 % 

8. Pengerjaan Laporan Akhir 95 % 

9. Pengiriman Laporan Akhir 100 % 

Jumlah pencapaian 100 % 

 

4.2 Potensi Khusus 

 Hasil dari Artikal ilmiah ini berpotensi untuk menjadi acuan dalam 

program selanjutnya yaitu Progam Kraktivitas Mahasiswa-Penelitian (PKM-P),  

Selanjutnya artikel ini berguna sebagai pedoman bagi masyarakat untuk budidaya 

tanaman porang agar bisa penambah pemasukan pendapatan bagi petani karet, 

memaksimalkan penggunaan lahan karet dan meningkatkan produktivitas lahan. 
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BAB 5 PENUTUP  

 

KESIMPULAN 

Pemberian pupuk kandang kotoran ayam akan mampu meningkatkan 

pertumbuhan dan hasil tanaman porang dan penggunaan ukuran umbi yang besar 

akan semakin meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman porang. 

 

SARAN 

 Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka disarankan melakukan 

budidaya tanaman porang menggunakan pupuk kandang kotoran ayam dengan 

ukuran umbi yang lebih besar agar mendapatkan hasil yang maksimal. 
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Lampiran 1.  Penggunaan Dana 

No Nama Barang Jumlah Harga satuan (Rp) Jumlah (Rp) 

1. Print laporan kemajuan 4 Rp.   10.000 Rp.   40.000 

2. Jilid laporan kemajuan 4 Rp.   20.000 Rp.   80.000 

3. Print narrative review 4 Rp.   10.000 Rp.   40.000 

4. Jilid narrative review 4 Rp.   20.000 Rp.   80.000 

5. Print laporan akhir 4 Rp.   11.000 Rp.   44.000 

6. Jilid laporan akhir 4 Rp.   20.000 Rp.   80.000 

7. 
Flashdisk (penyimpanan 

soft file) 
2 Rp.  100.000 Rp.  200.000 

8. Materai 6 Rp.     7.000 Rp.   42.000 

9. ATK 3 Rp.   38.000 Rp.  114.000 

 Total   Rp.  720.000 
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Lampiran 2. Bukti - bukti Pendukung Kegiatan 

 
Gambar 1. Nota Pembelian 

 

 

 
Gambar 2. Nota Pembelian 
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Gambar 3. Flasdisk Sandisk 

 

 

 
Gambar 4. Laporan Kemajuan, Narrative Review dan Laporan Akhir. 

 

 


