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BAB VI.

SUWEG (Amorphophallus campanulatus Bl)

Gambar 6.1. Tanaman Suweg

                                                                                                                                                                                                                                    

Indonesia merupakan negara mega diversity dengan kekayaan 

keanekaragaman hayati tertinggi di dunia setelah Brazilia, yang diperkirakan 

memiliki 10% dari flora dunia dan sebagian besar keanekaragaman hayati tersebut 

tersimpan dalam hutan hujan tropis Indonesia. Akan tetapi hingga kini, eksploitasi 

sumber daya hutan hanya berorientasi pada kayu, padahal produk hasil hutan bukan 

kayu dapat dijadikan salah satu potensi yang dapat menjadi penghasilan masyarakat 

di sekitar hutan.

Perum Perhutani di beberapa daerah telah melakukan pembinaan terhadap 

masyarakat lokal sekitar hutan untuk memanfaatkan tanaman liar dari marga 
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Amorphophallus (keluarga iles-iles) yang salah satu jenisnya lebih dikenal sebagai 

bunga bangkai (corpse flowers) yaitu Amorphophallus titanum. Suweg, iles-iles dan 

porang yang tergolong ke dalam suku talas-talasan oleh beberapa kalangan industri 

makanan dan suplemen kesehatan mulai dilirik sebagai bahan baku karena 

kandungan gizinya. Kelebihan lain dari tanaman tersebut adalah kemapunannya 

hidup di bawah naungan. Dengan sifat tumbuh yang jarang dimiliki tanaman 

budidaya lainnya, maka sebagai lahan penanamannya dapat memanfaatkan lahan di 

bawah tegakan hutan.

Produksi biomassa tanaman termasuk bagian yang bernilai ekonomis (bagian 

yang dipanen) tersusun sebagian besar dari hasil fotosintesis. Sementara radiasi 

matahari, sebagai sumber utama cahaya bagi tanaman, menjadi salah satu syarat 

utama kelangsungan proses fotosintesis. Pengaruh dari radiasi matahari pada 

pertumbuhan tanaman dapat dilihat sangat jelas pada tanaman yang tumbuh dibawah 

naungan. Pertumbuhan tanaman di bawah naungan semakin terhambat bila tingkat 

naungan semakin tinggi. Apabila semua faktor pertumbuhan tidak terbatas, tingkat 

pertumbuhan tanaman atau produksi biomasa tanaman pada akhirnya akan dibatasi 

oleh tingkat energi radiasi matahari yang tersedia.

Dalam sistem agroforestri, keberadaan tanaman utama dari jenis tanaman 

tahunan (pohon) akan mengurangi tingkat radiasi yang diterima oleh tanaman sela 

khususnya dari jenis tanaman setahun (semusim) seperti tanaman pangan yang 

tumbuh di antara tanaman utama. 

Keadaan ini berhubungan dengan habitus tanaman utama yang tinggi, dan 

tajuk yang lebat sehingga menghalangi pancaran radiasi yang jatuh pada tanaman sela 

di sekitarnya. Semakin tinggi habitus tanaman pelindung dan semakin lebat (padat 

dan besar/lebar) tajuknya, semakin sedikit radiasi yang dapat diterima tanaman sela. 

Tingkat penetrasi radiasi dapat dimaksimumkan dengan pengelolaan tanaman yang 
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tepat: meliputi pengaturan jarak tanam, ukuran kepadatan tanaman, dan manipulasi 

pertumbuhan tanaman seperti pemangkasan tajuk. 

Dalam kaitannya dengan usaha pemanfaatan lahan di bawah tegakan hutan 

untuk penanaman tanaman sela, harus dipertimbangkan lahan tegakan pohon jenis 

tertentu yang sesuai dengan sifat tanaman sela yang akan ditanam. Penelitian 

Murniyanto (2005), berhasil mengidentifikasi 5 jenis tanaman umbi-umbian herba 

tegak yang paling toleran hidup di bawah tegakan jati yaitu Xanthosoma 

sagittifolium, Colocasia esculenta, Maranta arundinaceae, Canna edulis dan 

Amorphophallus campanulatus. 

Jenis tanaman yang disebut terakhir merupakan salah satu dari jenis-jenis 

Amorphophallus yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai sumber karbohidrat 

alternatif selain padi. Hingga saat ini masyarakat Indonesia hanya mengenal beberapa 

jenis tanaman tertentu sebagai sumber karbohidrat seperti padi, jagung, gandum, sagu 

dan umbi-umbian. Dan belum semua umbi-umbian dimanfaatkan dan dikembangkan, 

contohnya ganyong, suweg, ubi kelapa dan gembili. Pengembangan umbi-umbian 

sebagai bahan pangan maupun sebagai bahan baku industri berbasis karbohidrat 

dapat meningkatkan nilai ekonomi umbi-umbian tersebut.

Di negara lain seperti Jepang, umbi Amorphophallus yang telah dimanfaatkan 

antara lain A. oncophyllus, A. rivierii, A. bulbifer dan A. konjac yang dikenal sebagai

elephant foot yam, sweet yam, konjac plant. Di Indonesia jenis-jenis tanaman tersebut 

dikenal dengan nama daerah suweg, porang, walur, dan iles-iles yang morfologinya 

sangat mirip satu dengan lainnya.

Kelebihan umbi suweg adalah kandungan serat pangan, protein dan 

karbohidratnya yang cukup tinggi dengan kadar lemak yang rendah. Nilai Indeks 

Glikemik (IG) tepung umbi suweg tergolong rendah yaitu 42 sehingga dapat 

menekan kadar gula darah, dapat digunakan untuk terapi penderita diabetes mellitus.
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Konsumsi serat pangan dalam jumlah tinggi akan memberi pertahanan pada 

manusia terhadap timbulnya berbagai penyakit seperti kanker usus besar, divertikular, 

kardiovaskular, kegemukan, kolesterol tinggi dalam darah dan kencing manis. 

Masyarakat Philipina telah memanfaatkan tepung umbi suweg sebagai bahan 

pembuat roti. Selain dibuat menjadi tepung, umbi suweg dapat dimakan sebagai 

sayur, kolak, dikukus, dibuat menjadi bubur, nasi ” tiwul ” suweg, atau sebagai obat 

sembelit. Tidak menutup kemungkinan suweg diolah menjadi tepung yang dapat 

menggantikan kedudukan tepung terigu sebagai bahan baku roti. Tepung suweg 

merupakan hasil olahan dari gaplek suweg.

Proses pengolahan umbi suweg ( Amorphophallus campanulatus Bl) 

dilakukan dengan pengeringan terlebih dahulu. Caranya, umbi yang dicabut dari 

dalam tanah dibersihkan, dikupas dan di cuci dengan air bersih. Selanjutnya umbi 

suweg diiris tipis-tipis dan dikeringkan dalam oven pada suhu 50 °C selama 18 jam. 

Kemudian diblender dan diayak sampai diperoleh ukuran tepung 60 mesh. Tepung 

kemudian dapat dikonsumsi melalui berbagai macam cara pengolahan.

Umbi jenis lain adalah porang, A. oncophyllus. Umbi porang sangat besar, 

tebalnya dapat mencapai 25 cm, memiliki kandungan glukomanan cukup tinggi. 

Glukomannan adalah polisakarida yang tersusun atas glukosa dan manosa. 

Di kawasan Asia Tenggara jenis Amorphophallus penghasil glukomanan yang 

dikenal dengan konjac plant terdiri dari beberapa jenis yaitu A. rivieri, A. bulbifer, A. 

konjac. Umbi porang mengandung kristal kalsium oksalat yang jika dimakan mentah 

akan membuat mulut, lidah dan kerongkongan terasa tertusuk-tusuk. Untuk 

menghilangkannya, umbi porang dapat dimasak atau dengan mengeringkannya. Bagi 

orang-orang yang memiliki kecenderungan rematik, arthritis, gout, dan batu ginjal 

harus menghindari makanan ini.
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Manfaat porang banyak sekali terutama dalam industri obat dan suplemen 

makanan, hal ini terutama karena sifat kimia tepung porang sebagai pengental 

(thickening agent), gelling agent dan pengikat air. Glukomannan saat ini dijadikan 

suplemen pangan yang dikonsumsi penderita diabetes, tekanan darah tinggi, 

kolesterol tinggi, sembelit, dan penurun berat badan. Di Jepang umbi diolah dengan 

cara dimasak dan dilumatkan untuk mendapatkan pati, kemudian dipadatkan 

menggunakan air kapur menjadi gel yang disebut ‘Konnyaku’, maupun olahan 

berbentuk lempengan nata de coco, dan shirataki (seperti mi). Kedua penganan 

tersebut merupakan menu utama yang disebut shabu-shabu. Shirataki dan konyaku 

dapat dikombinasikan dengan hidangan laut, daging, atau sayuran. Karena 

kemampuannya membersihkan saluran pencernaan tanpa bersifat laksatif, memiliki 

kandungan air tinggi serta rendah kalori, porang digunakan sebagai diet food di 

Amerika. Manfaat lain porang adalah sebagai lem, film, penguat kertas, pembungkus 

kapsul, perekat tablet.

Peluang pasar suweg dan porang sangat besar, baik untuk pasar dalam negeri 

maupun pasar luar negeri. Untuk pangsa pasar dalam negeri, umbi digunakan sebagai 

bahan pembuat mie yang dipasarkan di swalayan, serta untuk memenuhi kebutuhan 

pabrik kosmetik sebagai bahan dasar. Umbi porang segar diiris dengan ketebalan 1 

cm. Irisan kemudian dijemur hingga 3 hari. Pengeringan juga dapat dilakukan dengan 

oven. Agar benar-benar kering perlu pemanasan sekitar 1,5 jam. Umbi kering 

kemudian dikemas dalam karung plastik dan siap dikirim ke pabrik pengolahan. 

Pengiriman dilakukan setiap 3 bulan dengan hanya mengandalkan perburuan di alam.

Untuk pangsa pasar luar negeri, masih sangat terbuka terutama untuk tujuan 

Jepang, Taiwan, Korea dan beberapa negara Eropa. Eksportir porang hanya 

mensyaratkan umbi kering dan bersih dari cendawan. Sampai saat ini, permintaan 

pasar akan tepung suweg, porang dan iles-iles tidak dapat terpenuhi. Data statistik 

menunjukkan pada tahun 1991 volume ekspor mencapai 235 ton dengan nilai 273 
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ribu dolar Amerika, sedangkan pada tahun 1997 ekspor gaplek iles-iles ke Jepang, 

Malaysia, Pakistan, dan Inggris meningkat menjadi 297,6 ton dengan nilai 349.614 

dolar Amerika. Pada tahun 1998 ekspor komoditas ini menurun, dan kecenderungan 

ini berlanjut sampai sekarang. Tahun 2003 total nilai ekspor komoditas iles-iles 

sebesar 603.335 dolar Amerika, dan tahun 2004 hanya mencapai 12.931 dolar 

Amerika. Sejak tahun 2005 sampai sekarang ekspor komoditas ini tidak ada lagi.

Penurunan nilai ekspor komoditas suweg, porang dan iles-iles, bukan karena 

permintaan pasar yang menurun, tetapi keterbatasan bahan baku olahan. Selama ini 

pasokan hanya dipenuhi dari pedagang kecil yang mengumpulkan umbi yang tumbuh 

liar di hutan atau di sekitar perkebunan dan lama kelamaan akan habis jika tidak 

diupayakan penanamannya.

Perkembangbiakan tanaman suweg dan porang dapat dilakukan dengan cara 

generatif maupun vegetatif. Pada setiap kurun waktu empat tahun tanaman ini 

menghasilkan bunga yang kemudian menjadi buah dan biji. Satu tongkol buah dapat

menghasilkan 250 butir biji yang dapat digunakan sebagai bibit dengan cara 

disemaikan terlebih dahulu. Akan tetapi perkembangbiakan melalui biji memerlukan 

waktu lama hingga membentuk tanaman baru. 

Perkembangbiakan dengan umbi dapat dilakukan menggunakan umbi yang 

besar dan kecil. Umbi katak yaitu umbi kecil yang muncul di ketiak daun dapat 

dikumpulkan, kemudian disimpan sehingga bila memasuki musim hujan dapat 

langsung ditanam pada lahan yang telah disiapkan

A. SPESIFIKASI TANAMAN

Nama umum 

Indonesia: Suweg

Inggris: Elephant foot yam
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Pilipina: Pungapung

Klasifikasi

Kingdom : Plantae (Tumbuhan)

     Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)

         Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji)

             Divisi : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)

                 Kelas : Liliopsida (berkeping satu / monokotil)

                     Sub Kelas : Arecidae

                         Ordo : Arales

                             Famili : Araceae (suku talas-talasan)

                                 Genus : Amorphophallus

                                     Spesies : Amorphophallus campanulatus Bl

SUWEG UMBI PALING BESAR DI DUNIA

Suweg adalah umbi paling besar di dunia. Ukuran umbi suweg bisa mencapai 

diameter lebar 40 cm. Bentuknya bundar agak pipih. Sementara diameter tinggi umbi 

bisa mencapai 30 cm. Seluruh permukaan kulit suweg penuh dengan bintil-bintil dan 

tonjolan yang sebenarnya merupakan anak umbi dan tunas. Sementara di bagian atas 

tepat di tengah-tengah lingkaran umbi, terletak tunas utamanya. 
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Gambar 6.2. Tanaman dan Umbi Suweg

Bobot umbi suweg ukuran raksasa ini bisa mencapai 10 kg. lebih. Kandungan 

airnya cukup tinggi, yakni antara 65 sd. 70%. Sementara kandungan patinya di bawah 

30%. Umbi suweg masih satu kerabat dengan bunga bangkai raksasa dari Sumatera, 

yang tingginya bisa mencapai 2 meter lebih. Suweg pun sering mengeluarkan bunga. 

Hal itu akan terjadi ketika pertumbuhan vegetatifnya telah mencapai titik optimum 

dan kandungan pati pada umbi telah penuh. Apabila terjadi kemarau sangat panjang, 

maka dari umbi tersebut akan keluar bunga yang bentuknya mirip dengan bunga 

bangkai raksasa, namun dengan ukuran yang lebih pendek. Suweg dan bunga bangkai 

raksasa memang sama-sama keluarga Amorphophallus. 

Suweg adalah Amorphophallus campanulatus, bunga bangkai raksasa 

Amorphophallus titan um. Bunga bangkai raksasa Amorphophallus ini sering 

dikelirukan oleh masyarakat awam dengan bunga Raflesia Sp. 

Di seluruh dunia, ada sekitar 90 jenis Amorphophallus. Selain suweg dan 

bunga bangkai raksasa, yang juga dikenal masyarakat adalah iles-iles 

(Amorphophlallus konyac) dan acung (Amorphophallus variabilis). Umbi suweg, 

sebenarnya merupakan batang yang berada dalam tanah. Sementara batang suweg 
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yang bisa mencapai diameter 10 cm. tinggi 1,5 m. dan berwarna hijau belang-belang 

putih mirip tubuh ular itu, sebenarnya hanyalah tangkai daun. Daun suweg sendiri 

menjari banyak dan membentuk seperti payung selebar 1 m. Batang semu in i akan 

menguning, layu lalu mati menjelang musim kemarau. Hingga pada musim kemarau 

umbi akan mengalami masa dorman (istirahat), untuk tumbuh lagi pada awal musim 

penghujan. Dari benih berupa tonjolan di kulit umbi suweg seukuran kelereng, hingga 

mencapai ukuran optimal seberat 10 kg, diperlukan masa pertumbuhan sekitar 5 

tahun bahkan lebih. Itupun baru akan terjadi apabila tanaman suweg tumbuh di lahan 

yang cocok dengan tuntutan agroklimatnya. Suweg menuntut tanah yang gembur di 

bawah naungan tanaman lain. Dia bisa hidup mulai dari dataran rendah sampai 

ketinggian 800 m. dpl, dengan curah hujan tinggi sampai sedang. Suweg kurang 

cocok tumbuh di kawasan yang ekstrem kering seperti NTT.    

Gambar 6.3. Umbi Suweg ukuran besar

Di beberapa kawasan di Jawa Tengah, budidaya suweg sudah cukup memasyarakat. 

Meskipun masih jarang yang melakukannya secara monokultur. Budidaya suweg 

biasanya dilakukan secara tumpang sari. Tanaman suweg dibudidayakan di sela-sela 

tanaman jagung dan singkong, atau di bawah tegakan tanaman keras. 
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Suweg yang ditanam di bawah tegakan tanaman keras, biasanya hasilnya lebih 

optimal. Pertumbuhan tanaman lebih baik dan ukuran umbinya lebih besar. Namun 

kadar patinya lebih rendah sementara kandungan airnya lebih tinggi. Suweg yang 

ditanam secara tumpang sari di areal terbuka, pertumbuhannya kurang baik, umbinya 

juga lebih kecil. Namun kadar patinya lebih tinggi dengan kadar air lebih rendah. 

Benih suweg berupa anakan umbi sebesar telur puyuh dan mata tunas yang 

berasal dari kulit umbi dewasa, akan menghasilkan individu tanaman yang kecil 

dengan hasil umbi maksimal sebesar kepalan tangan. Umbi demikian masih belum 

bisa dikonsumsi. Petani akan membiarkan umbi ukuran kecil ini tetap berada dalam 

tanah hingga pada musim penghujan berikutnya akan tumbuh menjadi tanaman 

berukuran sedang. Setelah dua sampai dengan tiga tahun dibiarkan tumbuh terus, 

ukuran umbi akan mencapai diameter sekitar 15 cm. Umbi dengan ukuran ini sudah 

mulai dikonsumsi.

Umbi dengan diameter 15 cm. akan menghasilkan anakan umbi sebesar 

kelereng dan mata tunas yang cukup banyak. Namun tanaman yang dihasilkan dari 

anakan umbi serta mata tunas dari umbi kecil demikian, ukurannya juga akan sangat 

kecil hingga pertumbuhannya lamban. Namun tunas utama yang ada di tengah-tengah 

umbi bagian atas, akan menghasilkan individu tanaman yang cukup besar dan bisa 

tumbuh cepat. Cara pengambilan dan penanaman tunas utama pada suweg ini cukup 

unik. Dengan pisau yang runcing dan tajam, mata tunas diiris melingkar ke dalam 

dengan jarak sekitar 3 cm. dari batas paling luar. Irisan ini akan membentuk kerucut 

yang melebar. 

Bagian tunasnya menjadi alas kerucut dan irisan ke dalamnya akan 

membentuk pucuk kerucut. Setelah tunas diiris, umbi dikupas cukup tebal agar mata 

tunas serta tonjolan anakan umbi bisa tumbuh dengan baik. Apabila umbi akan 

langsung dikonsumsi, pengambilan tunas utama dan pengupasan, dilakukan petani 



104

langsung pada lubang galian. Kalau hal tersebut dilakukan di rumah, maka kulit serta 

tunas utama akan kembali dibawa ke kebun untuk ditanam lagi.

Cara penanamannya dilakukan secara terbalik. Bagian kulit luar yang 

bertunas ditaruh menghadap ke bawah, sementara bekas irisan menghadap ke atas. 

Demikian pula halnya dengan tunas utamanya. Mata tunas dengan lingkar kulit 

sekitar 3 cm. diletakkan menghadap ke bawah, sementara kerucut bekas irisan umbi 

menghadap ke atas. Tunas utama ini ditaruh di bagian tengah lubang, sementara kulit 

dengan anakan umbi dan mata tunas ditaruh di sekelilingnya. Selanjutnya lubang 

ditimbun tanah.

Kalau penanaman tunas utama ini tidak dibalik, maka pertumbuhan tanaman 

akan terhambat, atau malahan tidak bisa tumbuh karena tunas membusuk. Setelah 

hujan turun sekitar dua mingguan, maka tunas suweg akan tumbuh. Tunas utama 

menjadi tanaman dengan tunas yang besar, sementara anakan umbi dan kulit akan 

menjadi tanaman yang sangat bervariasi ukurannya, yang tumbuh di sekitar tunas 

utama. 

Kalau tunas utama atau umbi yang masih berukuran kecil ini menumbuhkan 

dua batang tanaman, (berarti sebenarnya dua tangkai daun), maka petani akan 

mengambil pucuk tanaman yang tumbuh belakangan untuk disayur. Sayur pucuk 

tanaman suweg ini rasanya sangat khas. Selanjutnya tanaman akan tumbuh selama 

musim penghujan. Pada awal musim kemarau tanaman akan menguning, layu lalu 

mati. Pada saat itulah umbi suweg bisa dipanen.

Tunas utama tanaman suweg akan menghasilkan umbi yang tiap tahun 

ukurannya makin besar hingga bisa mencapai ukuran optimal, diameter sekitar 40 cm. 

Dengan catatan pengambilan tunas utama tersebut harus dengan cukup menyisakan 

daging umbinya. Sebab apabila pengambilan tunas utama ini terlalu tipis, maka 
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pertumbuhannya akan lamban, tanamannya mengecil atau malahan tidak dapat tubuh 

karena rusak.

Kulit luar umbi suweg yang berukuran raksasa ini penuh ditumbuhi akar, 

bintil anak umbi serta tunas. Ketika diangkat dari lubang tanam, seluruh permukaan 

umbi akan penuh dengan tanah. Apabila umbi utuh ini dicuci bersih, maka kulit umbi 

akan tampak berwarna kecokelatan dengan puluhan tunas yang berwarna kemerahan. 

Kalau umbi ini berasal dari irisan matatunas utama, maka pada bagian bekas 

irisan akan tampak kulit umbi yang sangat halus dengan warna lebih muda. Pada kulit 

bekas irisan ini, sama sekali tidak tumbuh tunas maupun anak umbi. Warna daging 

umbi suweg cokelat kekuningan. Tekstur umbi sangat kasar, mirip dengan uwi lajer. 

Biasanya umbi suweg dimasak dengan cara dipotong-potong lalu dikukus. 

Untuk menghindari rasa gatal, maka umbi dikupas ulang sampai bersih (tidak ada 

kotoran tanah) dan selanjutnya tanpa dicuci langsung dipotong-potong dan 

dimasukkan ke dalam kukusan. Rasa umbi seweg mirip dengan talas, hanya sedikit 

lembek. Umbi kukus ini bisa langsung dikonsumsi ketika hangat. Tetapi bisa pula 

umbi ini ditumbuk hingga hancur lalu dipadatkan pada nampan atau nyiru dan 

dibiarkan dingin. 

Gethuk suweg ini selanjutnya bisa dikonsumsi dengan kelapa parut. Bisa pula 

ketika ditumbuk, ditambahkan gula merah dan vanili hingga jadilah "kue" suweg 

yang lebih lezat lagi. Kadang-kadang umbi suweg juga dibuat kolak secara tunggal 

(tanpa campuran), bisa pula bersama dengan ubi jalar, labu parang, kolang-kaling dan 

pisang. 

Umbi suweg akan tetap dalam kondisi cukup baik apabila tetapberada dalam 

tanah selama musim kemarau, sampai dengan menjelang musim hujan. Itulah 

sebabnya petani selalu memanen umbi suweg yang akan langsung dikonsumsi secara 



106

bertahap. Meskipun kadar airnya cukup tinggi, sebenarnya umbi suweg juga bisa 

dikeringkan sebagai gaplek. Lebih ideal kalau umbi yang akan dijadikan gaplek ini 

berasal dari tanaman suweg yang tumbuh di lahan terbuka. Sebab umbi dari lahan 

terbuka demikian, meskipun ukurannya lebih kecil, kadar patinya lebih tinggi 

dibanding dengan suweg yang tumbuh di bawah naungan. 

Cara pembuatan gaplek suweg adalah dengan mengupasnya sampai bersih dan 

mengiris tunas utamanya untuk benih. Daging umbi ini selanjutnya diiris dengan 

ketebalan sekitar 1 sd. 2 cm, lebar sekitar 5 cm. dan panjangnya mengikuti ketebalan 

(tinggi) umbi. Selanjutnya irisan umbi ini dijemur sampai kering. Pengeringan umbi 

juga bisa menggunakan dryer. Tingkat kekeringan irisan umbi yang ideal, kalau kadar 

airnya di bawah 15 %. Tandanya, irisan umbi sudah tidak lembek lagi hingga mudah 

dipatahkan. Bagian dalam irisan umbi sudah tidak kelihatan basah. 

Umbi dengan kadar air di bawah 15 % bisa tahan disimpan lebih dari 1 tahun. 

Gaplek umbi suweg ini selanjutnya bisa ditepungkan lalu dimasak sebagai "tiwul" 

umbi suweg, bubur dan macam-macam kue sesuai dengan selera kita masing-masing. 

B. MORFOLOGI

Suweg merupakan tumbuhan herba dan menahun, batangnya berbentuk tegak, 

lunak, halus berwarna hijau atau hitam belang-belang putih. Batang tunggal memecah 

menjadi tiga batang sekunder dan akan memecah lagi sekaligus menjadi tangkai 

daun. Pada setiap pertemuan batang akan tumbuh bintil berwarna cokelat kehitam-

hitaman sebagai alat perkembangbiakan suweg. Tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 

meter sangat tergantung umur dan kesuburan tanah.

C. PENYEBARAN

Suweg awalnya ditemukan di daerah tropis dari Afrika sampai ke pulau-pulau 

Pasifik, kemudian menyebar ke daerah beriklim sedang seperti Cina dan Jepang. Jenis 

A. muelleri Blume, awalnya ditemukan di Kepulauan Andaman India, menyebar ke 
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arah timur melalui Myanmar masuk ke Thailand dan ke Indonesia. Tanaman ini 

tumbuh dimana saja seperti di pinggir hutan jati, di bawah rumpun bambu, di tepi-

tepi sungai, di semak belukar dan di tempat-tempat di bawah naungan yang 

beranekaragam. 

Untuk mencapai produksi umbi yang tinggi diperlukan naungan 50-60%  

Tanaman ini tumbuh dari dataran rendah sampai 1000 m di atas permukaan laut, 

dengan suhu antara 25-350C, sedangkan curah hujannya antara 300-500 mm per 

bulan selama periode pertumbuhan. Pada suhu di atas 35o C daun tanaman akan 

terbakar, sedangkan pada suhu rendah menyebabkan suweg mengalami dormansi.

Tumbuhnya bersifat tersebar di hutan-hutan atau di pekarangan-pekarangan, 

dan belum banyak dibudidayakan. Suweg dapat tumbuh baik pada tanah bertekstur 

ringan yaitu pada kondisi liat berpasir, strukturnya gembur, dan kaya unsur hara, di 

samping itu juga memiliki pengairan baik, kandungan humus yang tinggi, dan 

memiliki pH tanah 6 – 7,5. Tanaman obat ini mudah ditemukan di pulau Jawa dengan 

habitat semak-semak yang tumbuh dalam siklus tahunan dan dapat tumbuh hingga 

mencapai satu meter.

D. BUDIDAYA SUWEG

Tunas yang terdapat di sekeliling buah suweg harus dipilih untuk ditanam. 

Setelah tunas terpilih, tanam tunas tersebut dalam lubang ± 15 cm. Suweg bisa 

tumbuh baik di tempat tempat yang lembab dan terlindung dari sinar matahari. 

Tanaman ini membutuhkan suhu rata-rata harian 25 – 35 ° C. Curah hujan rata-rata 

tahunan yang dibutuhkan antara 100 mm-1500 mm. 

Untuk hasil yang baik, tanaman suweg menghendaki tanah yang subur serta 

tidak becek , selain itu derajat keasaman tanah yang ideal adalah antara PH 6 – 7 serta 

pada kondisi jenis tanah apa saja. Naungan yang ideal untuk tanaman suweg adalah 

jenis Jati, Mahoni Sono, dan lain-lain yang dapat menaungi serta terhindar dari 

kebakaran. Tingkat kerapatan naungan minimal 40% sehingga semakin rapat semakin 
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baik, sedangkan untuk masa panen dapat dilakukan setelah berumur 3 tahun (3 kali 

pertumbuhan).

Tanaman tersebut kini mempunyai prospek yang menjanjikan karena 

memiliki nilai ekonomi yang bisa dibudidayakan. Selain itu, Porang banyak sekali 

terutama untuk industri dan kesehatan, hal ini terutama karena kandungan zat 

Glucomanan yang ada di dalamnya. Beberapa manfaat umbi porang yang lainnya 

antara lain:

1. Bahan lem

2. Juli

3. Mie

4. Tahu

5. Felem

6. Perekat tablet

7. Pembungkus kapsul

8. Penguat kertas



E. PROSPEK

Suweg sebagai jenis umbi-umbian besar jarang diolah dan dikonsumsi 

masyarakat karena dengan cara pengolahan biasa bisa menimbulkan gatal-gatal di 

lidah. Namun dengan pengolahan khusus dan dijadikan tepung, suweg ternyata 

memiliki kandungan serat lebih besar dibanding oatmeal—dikenal sebagai pangan 

pengontrol kadar kolesterol.

Tepung suweg (Amorphophallus campanulatus BI) siap menyaingi oat instan, 

makanan kesehatan untuk menjaga kolesterol darah tetap rendah,” kata peneliti Didah 

Nur Faridah dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi 

Pertanian Institut Pertanian Bogor, Kamis (20/1/2011).

Tepung suweg ketimbang tepung garut ternyata kandungan seratnya lebih 

tinggi. Tepung garut memiliki nilai total serat pangan hanya 9,89 persen sementara 

serat tepung suweg yang teruji ternyata mencapai 15,09 persen.

Kesulitan untuk memproduksi tepung suweg adalah sulitnya mendapatkan 

pasokan bahan bakunya. Selama ini suweg belum menjadi tanaman budidaya, bahkan 

sebagian besar justru dianggap tanaman liar.

Umbi suweg berbentuk setengah bola dengan diameter mencapai 35 

sentimeter. Bobot maksimalnya bisa mencapai 15 kilogram per umbi. Cara 

mengonsumsi yang lazim dengan mengukus. Ketika dijadikan tepung suweg, dapat 

digunakan sebagai bahan baku mi atau roti. Dijadikan bubur pun bisa. Selain 

kandungan serat, diuji pula indeks glikemik (IG) untuk mengetahui kecepatan bahan 

karbohidrat tersebut melepas glukosa ke dalam darah.

Bahan pangan dengan parameter IG makin rendah akan makin baik terutama 

bagi penderita diabetes melitus. Patokannya, IG di bawah 55 tergolong rendah.
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IG pada rentang 55-70 tergolong sedang. Kemudian IG dengan angka di atas 70 

tergolong tinggi. Dengan serat pangan yang tinggi dan indeks glikemik yang rendah, 

tepung suweg bermanfaat untuk mencegah timbulnya kanker usus besar, divertikular, 

kardiovaskular, kegemukan, kolesterol tinggi, dan kencing manis atau diabetes.

 Mendorong budidaya

Didah menempuh dua periode untuk meriset tepung suweg ini. Pada awalnya, 

tahun 2003 hingga 2004. Kemudian dilanjutkan pada 2007 hingga mampu mengukur 

kandungan serat pangan dan indeks glikemiknya.

Suweg merupakan tanaman jenis umbi dataran rendah hingga ketinggian 800 

meter di atas permukaan laut. Tanaman dengan bentuk umbi setengah bola ini diduga 

berasal dari India. Kemudian suweg tersebar ke Asia Tenggara sampai kepulauan di 

Samudra Pasifik.

Dengan usia tanam satu tahun, umbi suweg bisa tumbuh mencapai diameter 

35 cm. Ini jika ditunjang kesuburan dan kelembaban tanah yang memadai. Suweg 

juga bagus untuk tumbuh di bawah naungan pepohonan yang menutup sedikitnya 40 

persen dari paparan sinar matahari.

Tangkai daun tumbuh di pusatnya. Tangkai daun tumbuh tegak bisa mencapai 

ketinggian 60-90 cm. Jika daunnya mulai layu, berarti suweg siap dipanen ketika 

daunnya menunjukkan tanda-tanda mulai layu. Batangnya pun mulai menampakkan 

warna menguning.

Kulit umbi suweg berwarna coklat tua dengan daging umbi yang berwarna 

jingga kusam sampai kemerah-merahan. Daging umbi suweg memang bisa 

menimbulkan gatal karena mengandung kalsium oksalat.

Kalsium oksalat sebenarnya terdapat di hampir seluruh bagian tanaman suweg 

yang berbentuk jarum halus (raphide). Seperti talas, gatal-gatal akibat mengonsumsi 
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suweg bisa dicegah dengan berbagai cara, di antaranya dengan perendaman ke dalam 

air yang cukup lama sebelum dimasak.

Kemudian, penyebab gatal itu bisa dihilangkan dengan pemanasan secara 

intensif. Selain itu, kalsium oksalat dapat dilarutkan dengan asam kuat.

Asam klorida yang dipakai memiliki kandungan 0,25 persen. Itu pun hanya 

untuk merendam suweg yang sudah dikupas dan diiris-iris selama 4 menit. Untuk 

menetralkan kembali kandungan asamnya, dilanjutkan dengan perendaman irisan 

suweg di larutan kalsium karbonat (soda kue) sebanyak 1 persen selama 5 menit. 

Suweg pun siap diolah. Jika ingin ditepung, suweg harus dikeringkan sampai 

kandungan air maksimal 10 persen. Selanjutnya suweg siap digiling menjadi tepung 

dengan ayakan 60 mesh.

Melihat khasiatnya, tepung suweg memiliki prospek ekonomi yang bagus. 

Tentunya berkat riset ilmiah seperti yang dilakukan Didah dan kerabatnya di 

perguruan tinggi selama ini yang patut mendapatkan apresiasi.

F. PERKEMBANGBIAKAN

Perkembangbiakan tanaman Porang dapat dilakukan dengan cara generatif 

maupun vegetatif. Secara umum perkembangbiakan tanaman Porang dapat dilakukan

melalui berbagai cara yaitu antara lain:

1. Perkembangbiakan dengan Katak

Dalam 1 kg Katak berisi sekitar 100 butir katak. Katak ini pada masa panen 

dikumpulkan kemudian disimpan sehingga bila memasuki musim hujan bisa 

langsung ditanam pada lahan yang telah disiapkan.

2. Perkembangbiakan dengan Biji/Buah

Tanaman Porang pada setiap kurun waktu empat tahun akan menghasilkan bunga 

yang kemudian menjadi buah atau biji. Dalam satu tongkol buah bisa menghasilkan 
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biji sampai 250 butir yang dapat digunakan sebagai bibit Porang dengan cara 

disemaikan terlebih dahulu.

3. Perkembangbiakan dengan Umbi

 Dengan umbi yang kecil, ini diperoleh dari hasil pengurangan tanaman yang 

sudah terlalu rapat sehingga perlu untuk dikurangi. Hasil pengurangan ini 

dikumpulkan yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai bibit.

 Dengan umbi yang besar, ini dilakukan dengan cara umbi yang besar tersebut 

dipecah-pecah sesuai dengan selera selanjutnya ditanam pada lahan yang 

telah disiapkan.

SYARAT TUMBUH 

dapat tumbuh pada jenis tanah apa saja, namun demikian agar usaha budidaya 

tanaman Porang dapat berhasil dengan baik perlu diketahui hal-hal yang merupakan 

syarat-syarat tumbuh tanaman Porang, terutama yang menyangkut iklim dan keadaan 

tanahnya. Beberapa syarat yang diperlukan tersebut antara lain:

1. Keadaan Iklim

Tanaman Porang mempunyai sifat khusus yaitu mempunyai toleransi yang sangat 

tinggi terhadap naungan atau tempat teduh (tahan tempat teduh). Tanaman Porang 

membutuhkan cahaya maksimum hanya sampai 40%. Tanaman Porang dapat tumbuh 

pada ketinggian 0 – 700 M dpl. Namun yang paling bagus pada daerah yang 

mempunyai ketinggian 100 – 600 M dpl.

2. Keadaan Tanah

Untuk hasil yang baik, tanaman Porang menghendaki tanah yang gembur/ 

subur serta tidak becek (tergenang air). Derajat keasaman tanah yang ideal adalah 

antara PH 6 – 7 serta pada kondisi jenis tanah apa saja.

3. Kondisi Lingkungan
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Naungan yang ideal untuk tanaman Porang adalah jenis Jati, Mahoni Sono, 

dan lain-lain, yang pokok ada naungan serta terhindar dari kebakaran. Tingkat 

kerapatan naungan minimal 40% sehingga semakin rapat semakin baik.

Untuk masa panen, tanaman porang dapat dilakukan setelah berumur 3 tahun 

(3 kali pertumbuhan). Dan untuk harga saat ini sekitar Rp. 800,-/kg dalam keadaan 

basah. Sementara apabila dijual dalam bentuk irisan keripik yang kering dapat dijual 

dengan harga Rp.9.000,-/Kg. Apabila kita mampu menjualnya langsung ke pihak 

investor dari pihak asing kita akan dihargai sekitar USD 18/Kg. Dalam setiap pohon 

dapat memanen hasil sebanyak 2 Kg umbi, dan dalam setiap hektarnya dapat 

diperoleh 12 ton atau sekitar 1,5 ton kering.

G. MANFAAT TANAMAN

Manfaat suweg sangat banyak sekali terutama untuk industri dan kesehatan, 

karena kandungan zat glucomanan yang ada di dalamnya. Suweg merupakan jenis 

tanaman umbi yang mempunyai potensi dan prospek untuk dikembangkan di 

Indonesia. Selain mudah didapatkan, tanaman ini juga mampu menghasilkan 

karbohidrat dan tingkatan panen tinggi. Umbinya besar mencapai 5 kg, cita rasanya 

netral sehingga mudah dipadu padankan dengan beragam bahan sebagai bahan baku 

kue tradisional dan modern. Sayangnya umbi ini semakin tidak diminati dan bahkan 

mulai langka. Padahal suweg sangat potensial sebagai bahan pangan sumber 

karbohidrat. 

Suweg dapat digunakan sebagai bahan lem, agar-agar, mi, tahu, kosmetik dan 

roti. Tepung suweg dapat dipakai sebagai pangan fungsional yang bermanfaat untuk 

menekan peningkatkan kadar glukosa darah sekaligus mengurangi kadar kolesterol 

serum darah yaitu makanan yang memiliki indeks glikemik rendah dan memiliki sifat 

fungsional hipoglikemik dan hipokolesterolemik. 
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Suweg sebagai serat pangan dalam jumlah tinggi akan memberi pertahanan 

pada manusia terhadap timbulnya berbagai penyakit seperti kanker usus besar, 

divertikular, kardiovaskular, kegemukan, kolesterol tinggi dalam darah dan kencing 

manis. Di Filipina umbi suweg sering ditepungkan mengganti kedudukan terigu dan 

biasanya dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan roti. Di Jepang, umbi-umbian 

sekerabat suweg telah banyak dimanfaatkan untuk bahan pangan, misalnya bahan 

pembuatan mie instan.

a. Kandungan Kimia dan Efek Farmakologis:

Mengandung saponin dan flavonoid pada umbi, pada batang dan daun 

mengandung saponin dan polifenol. Bersifat anti-inflamasi, antircun, mencegah 

pendarahan, dan mengobati luka.

Penyakit yang dapat diobati: Bisul, luka baru, dan luka karena bisa.

Pemanfaatan:

1. Bisul

- Bahan: 7 gr umbi segar

- Cara membuat: bahan dicuci bersih, lalu parut

- Cara menggunakan: balurkan di atas permuakaan bisul

2. Luka baru, dan luka karena bias ular.

- Bahan: umbi segar secukupnya

- Cara membuat: bahan dicuci bersih, lalu parut

- Cara menggunakan: balurkan di bagian tubuh yang luka
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Tabel 6.1. Kadungan Gizi Suweg per 100 gram”

Air 82 gr

Vitamin B1 0,07 mg

Kalori 69 kkal

Protein 1,0 gr

Lemak 0,1 gr

Lemak 0,1 gr

Karbohidrat 15,7 gr

Kalsium     62 mg

Fosfor 41 mg

Besi 4,2 mg

        Jadi, bagian yang dapat dimakan 86 %. Tentu saja, hal itu sangat bermanfaat 

bagi kita. ***


