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ABSTRAK 

Dwi Nur Laili Paramita (21801032001) Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Produksi Porang Di Desa Rejosari Kecamatan Bantur 

Kabupaten Malang. Dosen Pembimbing : 1. Dr. Dwi Susilowati, SP., MP., 2. 

Dr.Ir. Masyhuri Machfud, MP. 

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara agribisnis yang memiliki 

kekayaan alam berlimpah salah satunya adalah porang. Tumbuhan lokal Indonesia 

yang banyak tersebar di Pulau Jawa. Porang (Amorphophallus muelleri Blume) 

merupakan salah satu tumbuhan endemik Indonesia yang berasal dari famili 

Araceae. Tanaman porang biasanya diolah menjadi tepung porang atau tepung 

konjak dan memiliki banyak kegunaan. Komoditas baru ini menjadikan desa 

Rejosari terkenal sampai saat ini. Namun dalam kenyataannya, masalah 

penggunaan faktor produksi yang terdapat pada usahatani masalah utama yang 

selalu dihadapi petani disamping faktor produksi juga masalah keahlian. Seperti 

diketahui bahwa pendapatan mempunyai hubungan langsung dengan hasil 

produksi usahatani, sedangkan produksi yang dihasilkan ditentukan oleh keahlian 

seseorang dalam mengelola penggunaan faktor produksi yang mendukung 

usahatani seperti tanah, tenaga kerja, pupuk, modal dan manejemen. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan deskriptif. 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten 

Malang. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (purposive), yaitu 

didasarkan atas pertimbangan berdasarkan kesesuaian karakteristik yang dimiliki 

oleh responden dengan kriteria tertentu yang sesuai tujuan penelitian (Mardikanto, 

2006). Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2022-Maret 2022. 

Pengambilan sampel berdasarkan Masyhuri & Zainuddin (2008) dilakukan 

dengan simple random sampling atau penarikan sampel acak sederhana. Menurut 

survei yang dilakukan petani porang di Desa Rejosari Kecamatan Bantur 

Kabupaten Malang 110 orang. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel 

menggunakan rumus Slovin. Berdasarkan perhitungan, jumlah sampel minimal 52 

orang tetapi untuk data yang lebih sempurna diambil sebanyak 55 orang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, rata-rata pendapatan porang adalah 

sebesar Rp 76.586.062 sedangkan pendapatan tebu adalah sebanyak Rp 

21.973.822. Dari perbandingan pendapatan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pendapatan usahatani porang lebih menguntungkan dibandingkan usahatani tebu 

dan sesuai dengan pendapat petani. Hasil uji T paired nilai Sig. (2-tailed) sebesar 

0,000 yang artinya < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

yang nyata antara pendapatan usahatani porang dan tebu. Berdasarkan hasil 

analisis regresi menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap jumlah 

produksi porang yaitu luas lahan (X1). Sedangkan variabel tenaga kerja (X2), bibit 

(X3), pupuk organik (X4), pupuk NPK (X5), pupuk ZA (X6) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap jumlah produksi porang di Desa Rejosari Kecamatan Bantur 

Kabupaten Malang. 

Saran yang dapat diberikan peniliti adalah 1) Petani porang diharapkan 

dapat menambah luas lahannya agar dapat meningkatkan jumlah produksi secara 

efisien. Dengan cara bekerja sama/berkelompok antar petani dan atau sewa lahan. 



2) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada kelemahan pada nilai koefisien 

determinasi (R
2
) yang harus dijelaskan oleh model lain. Model lain itu berupa 

variabel yang berpengaruh terhadap produksi porang yaitu seperti faktor sosial, 

harga porang, dan pendapatan. Oleh karena itu perlu adanya pembahasan lebih 

lanjut pada penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAC 

Dwi Nur Laili Paramita (21801032001) Analysis of Factors Affecting Porang 

Production in Rejosari Village, Bantur District, Malang Regency. Supervisor : 

1. Dr. Dwi Susilowati, SP., MP., 2. Dr.Ir. Masyhuri Machfud, MP. 

Indonesia is known as one of the agribusiness countries that has abundant 

natural wealth, one of which is porang. Indonesian local plants that are widely 

spread on the island of Java. Porang (Amorphophallus muelleri Blume) is one of 

Indonesia's endemic plants from the Araceae family. The porang plant is usually 

processed into porang flour or konjac flour and has many uses. This new 

commodity made Rejosari village famous to this day. But in reality, the problem 

of using production factors in farming is the main problem that is always faced by 

farmers in addition to production factors as well as skills problems. It is known 

that income has a direct relationship with farm production results, while the 

resulting production is determined by one's expertise in managing the use of 

production factors that support farming such as land, labor, fertilizer, capital and 

management. 

This study uses a quantitative and descriptive approach. This research was 

conducted in Rejosari Village, Bantur District, Malang Regency. The selection of 

this location was done purposively, which was based on considerations based on 

the suitability of the characteristics possessed by the respondents with certain 

criteria according to the research objectives (Mardikanto, 2006). The study was 

conducted in February 2022-March 2022. Sampling based on Masyhuri & 

Zainuddin (2008) was carried out by simple random sampling . According to a 

survey conducted by porang farmers in Rejosari Village, Bantur District, Malang 

Regency, 110 people. The method used to determine the sample using the Slovin 

formula. Based on the calculations, the number of samples is at least 52 people 

but for more perfect data, 55 people are taken. 

The results showed that the average income of porang was Rp. 76,586,062 

while the income of sugar cane is as much as Rp. 21,973,822. From the income 

comparison, it can be concluded that the income of porang farming is more 

profitable than sugar cane farming and is in accordance with the opinion of 

farmers. The results of the paired T test Sig. (2-tailed) of 0.000 which means 

<0.05. So it can be concluded that there is a significant difference between the 

income of porang and sugar cane farming. Based on the results of the regression 

analysis showed that the variable that affected the amount of porang production 

was land area (X1). While the variables of labor (X2), seeds (X3), organic fertilizer 

(X4), NPK fertilizer (X5), ZA fertilizer (X6)had no significant effect on the 

amount of porang production in Rejosari Village, Bantur District, Malang 

Regency. 

Suggestions that can be given by researchers are 1) Porang farmers are 

expected to increase their land area in order to increase the amount of production 

efficiently. By working together / in groups between farmers and or renting 

land.2) The results of this study indicate that there is a weakness in the value of 

the coefficient of determination (R
2
) which must be explained by other models. 

The other model is in the form of variables that affect porang production, such as 

social factors, porang prices, and income. Therefore, there is a need for further 

discussion in further research. 



 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara agribisnis yang memiliki 

kekayaan alam berlimpah salah satunya adalah porang. Tumbuhan lokal Indonesia 

yang banyak tersebar di Pulau Jawa. Porang (Amorphophallus muelleri Blume) 

merupakan salah satu tumbuhan endemik Indonesia yang berasal dari famili 

Araceae. Umbi porang memiliki kandungan glukomanan (polisakarida dari famili 

mannan) yang sangat tinggi sekitar 20 - 65%. Glukomanan ini baik untuk program 

diet, mengontrol diabetes tipe 2, dan menjaga kondisi gula darah (Alifianto et al., 

2013). 

Tanaman porang biasanya diolah menjadi tepung porang atau tepung konjak 

dan memiliki banyak kegunaan. Orang-orang menggunakan tepung ini untuk 

pangan, bahan pengental, pakan ternak, dan juga makanan diet yang rendah kalori 

dan lemak. Negara-negara di Asia, seperti Jepang, China, dan Taiwan sering 

menggunakan tepung porang untuk membuat mie shirataki dan konnyaku yang 

sangat terkenal. Tanaman ini juga sering dijadikan bahan baku untuk produk 

kosmetik, jelly, dan bahkan lem (Yunia Rahayuningsih, 2021).  

Indonesia mengekspor porang dalam bentuk gaplek atau tepung ke Jepang, 

Australia, Srilanka, Malaysia, Korea, Selandia Baru, Pakistan, Inggris dan Italia 

(Sulistiyo & Soetopo, 2015). Data Badan Karantina Pertanian (2021) 

menyebutkan bahwa terdapat kenaikan 160% nilai ekspor porang yaitu ekspor 

porang semester I tahun 2019 tercatat sebanyak 5,7 ribu ton dan semester I tahun 

2021 yaitu 14,8 ribu ton. Kebutuhan tanaman porang masih belum dapat dipenuhi 

karena di Indonesia porang belum di budidayakan secara intensif dan masih 
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sangat tergantung pada potensi alam, luas penanaman yang masih terbatas dan 

belum adanya pedoman budidaya yang lengkap. Selain itu, juga disebabkan belum 

banyak masyarakat yang mengenal, umur tanaman yang relatif lebih lama 

dibandingkan jenis umbi dan palawija lain. Oleh karena itu, untuk kepentingan 

ekspor porang ini, Kementerian Pertanian sedang mendorong pengembangan 

budidaya porang agar volume ekspornya terus meningkat.  (Yunia Rahayuningsih, 

2021).  

Rejosari merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bantur 

Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Dengan topografi wilayah berupa 

perbukitan dan dataran tinggi (BPS, 2018), yang didukung luas lahan hutan 

produksi mencapai 585,351 ha dan luas lahan pertanian mencapai 732,74 ha 

menjadikan Desa Rejosari sebagai salah satu desa dengan potensi pertanian yang 

menjanjikan (BPS, 2017). Salah satu komoditas unggulan di desa Rejosari adalah 

tanaman porang. (Wulandari et al., 2020) 

Perum perhutani menjalin hubungan baik dengan masyarakat disekitar hutan. 

Salah satunya LMDH Wana Lestari. LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) 

Wana Lestari adalah lembaga desa dibawah naungan perum perhutani yang 

berfokus pada pembudidayaan porang di Desa Rejosari mulai dari proses 

budidaya sampai penjualan. Pemberdayaan masyarakat menjadi agenda yang 

dijalankan disemua wilayah kerja perhutani. Kegiatan budidaya porang ini dalam 

upaya pemanfaatan kawasan hutan dengan sistem pemanfaatan lahan tegak 

(PLDT), terutama pada tegakan jati. Awalnya masyarakat menanam berbagai 

macam tanaman seperti ubi kayu dan tebu. Namun harga jual keduanya tidaklah 

terlalu tinggi dan pasokan pupuk sangat langka untuk petani, sehingga seringkali 
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petani mengeluh karena pendapatan yang didapat tidak sebanding. Komoditas 

baru ini menjadikan desa Rejosari terkenal sampai saat ini.  

Usahatani porang di wilayah Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang 

dilakukan secara tradisional dengan input sarana produksi yang sederhana karena 

keterbatasan modal, ditambah keyakinan yang berlaku dikalangan masyarakat 

bahwa usahatani tidak memerlukan kadar pemupukan yang sesuai, sehingga 

berdampak pada rendahnya produktifitas dan tingkat keuntungan yang diperoleh 

petani porang. Disisi lain, jika penghasilan yang diperoleh dari porang rendah 

menyebabkan petani tidak memiliki modal untuk memelihara lahan secara 

intensif, apalagi menggarap lahan perkebunan secara optimal maupun mengolah 

hasil (Supadi dan Nurmanaf, 2006).  

Untuk meningkatkan produktivitas porang dari setiap lahan, petani 

dihadapkan pada suatu masalah penggunaan modal dan teknologi yang tepat. 

Dalam menghadapi pilihan tersebut kombinasi penggunaan modal seperti benih, 

pupuk dan obat‐obatan disamping tenaga kerja yang tepat akan menjadi dasar 

dalam melaksanakan pilihan tersebut. Pilihan terhadap kombinasi penggunaan 

tenaga kerja, benih, pupuk, obat-obatan yang optimal, diharapkan akan 

mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan kata lain suatu kombinasi input dapat 

menciptakan sejumlah produksi dengan cara yang lebih efesien (Soekartawi, 

2002).  

Namun dalam kenyataannya, masalah penggunaan faktor produksi yang 

terdapat pada usahatani masalah utama yang selalu dihadapi petani disamping 

faktor produksi juga masalah keahlian. Seperti diketahui bahwa pendapatan 

mempunyai hubungan langsung dengan hasil produksi usahatani, sedangkan 
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produksi yang dihasilkan ditentukan oleh keahlian seseorang dalam mengelola 

penggunaan faktor produksi yang mendukung usahatani seperti tanah, tenaga 

kerja, pupuk, modal dan manejemen. (Rahman, 2020) 

Faktor produksi adalah faktor yang dikorbankan untuk menghasilkan produk. 

Seorang produsen dalam menghasilkan suatu produk harus mengetahui jenis atau 

macam-macam dari faktor produksi. Jenis faktor produksi secara teoritis dibagi 

menjadi empat yaitu : lahan, tenaga kerja, modal dan manajemen. Tinggi 

rendahnya perolehan penerimaan usahatani porang tentunya tergantung pada 

penggunaan input. Namun input tersebut tidak selamanya akan mempengaruhi 

produksi. (Masyhuri, 2016) 

Munculnya berbagai kendala ini akan berdampak pada pendapatan usahatani 

porang. Hasil survei awal rata-rata pendapatan yang diperoleh tinggi 

dibandingkan usahatani tebu atau usahatani lainnya. Berdasarkan masalah dan 

penjelasan diatas maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai Analisis 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produksi Porang di Desa Rejosari Kecamatan 

Bantur Kabupaten Malang.  

1.2 Perumusan Masalah 

Atas dasar kontradiksi antara teori dan kenyataan, maka dapat dirumuskan 

masalah spesifik sebagai berikut. 

1. Bagaimana perbandingan pendapatan usahatani porang dan usahatani 

sebelumnya ? 

2. Apa saja faktor-faktor produksi (input) yang mempengaruhi produksi (output) 

porang di Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Atas dasar rumusan masalah, maka disusunlah tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis perbandingan pendapatan usahatani porang dan usahatani 

sebelumnya di Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. 

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi porang di 

Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. 

1.4 Batasan Penelitian 

Agar penulisan hasil penilitian skripsi lebih terarah dan tidak meluas maka 

penelitian ini dibatasi pada komoditas dan lokasi penelitian: 

a. Jenis tanaman yang diteliti adalah komoditas porang. 

b. Pengambilan data hanya dilakukan di Desa Rejosari Kecamatan Bantur     

Kabupaten Malang. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian skripsi ini memiliki beberapa manfaat yang ingin di capai antara 

lain adalah : 

1. Secara Teoritis 

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang permasalahan 

yang akan diteliti. Khususnya tentang faktor produksi porang dan pendapatan 

selama produksi porang dan tebu di Desa Rejosari Kecamatan Bantur 

Kabupaten Malang.  

2. Secara Praktis 

A. Bagi Peneliti  

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan, serta dapat memahami tentang faktor produksi budidaya porang 
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dan pendapatan selama budidaya porang dan tebu di Desa Rejosari 

Kecamatan Bantur Kabupaten Malang.  

B. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai informasi serta pengetahuan 

tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi porang di Desa 

Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. 

C. Bagi Lembaga Universitas Islam Malang  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan masukan dalam proses 

perkuliahan di Universitas Islam Malang. 

 

 

 



 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis analisis perbandingan pendapatan usahatani porang 

dan tebu serta analisis model regresi tentang faktor-faktor yang mempengarahui 

produksi porang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan analisis pendapatan usahatani, rata-rata pendapatan porang 

adalah sebesar Rp 76.586.062 sedangkan pendapatan tebu adalah sebanyak 

Rp 21.973.822. Dari perbandingan pendapatan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pendapatan usahatani porang lebih menguntungkan dibandingkan 

usahatani tebu dan sesuai dengan pendapat petani. Hasil uji t paired nilai Sig. 

(2-tailed) sebesar 0,000 yang artinya < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan yang nyata antara pendapatan usahatani porang dan tebu.  

2. Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel yang 

berpengaruh terhadap jumlah produksi porang yaitu luas lahan (X1). 

Sedangkan variabel tenaga kerja (X2), bibit (X3), pupuk organik (X4), pupuk 

NPK (X5), pupuk ZA (X6) tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah 

produksi porang di Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. 

6.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Faktor-faktor yang 

mempengaruhi produksi Porang Di Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten 

Malang” saran yang dapat diberikan sebagai berikut : 

1. Petani porang diharapkan dapat menambah luas lahannya agar dapat 

meningkatkan jumlah produksi secara efisien. Dengan cara bekerja 

sama/berkelompok antar petani dan atau sewa lahan. 
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2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada kelemahan pada nilai koefisien 

determinasi (R
2
) yang harus dijelaskan oleh model lain. Model lain itu berupa 

variabel yang berpengaruh terhadap produksi porang yaitu seperti faktor 

sosial, harga porang, dan pendapatan. Oleh karena itu perlu adanya 

pembahasan lebih lanjut pada penelitian selanjutnya.  
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