
1. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Tanaman Garut (Marantha arundinaceae L.) ialah tanaman umbi-umbian 

yang merupakan salah satu bahan pangan lokal yang berpotensi sebagai sumber 

pangan alternatif dan  perlu dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan serta 

memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Tanaman Garut termasuk famili 

Marantaceae yang  mempunyai prospek yang cukup baik untuk dikembangkan di 

Indonesia sebagai tanaman sela (Sudiarto dan Rosita, 1998). Umbi garut selain 

sebagai sumber bahan pangan, juga mempunyai potensi untuk bahan baku pembuatan 

tepung alternatif pengganti terigu karena memiliki sifat mudah larut dan mudah 

dicerna. Pati garut dapat digunakan untuk substitusi terigu hingga 50-100 % (Djaafar 

dan Rahayu, 2006). Oleh karena itu, pati garut berpotensi menurunkan impor terigu 

yang telah mencapai 4,10 juta ton/tahun dengan nilai Rp3,40 trilliun (Gusmaini, 2003 

dan Anonymous, 2008).  Berdasarkan pada tingginya tingkat pemanfaatan tersebut, 

yang diikuti dengan kesadaran masyarakat terhadap sumber bahan pangan yang 

berkualitas , mengakibatkan permintaan umbi garut mengalami peningkatan. 

Permintaan umbi garut belum dapat terpenuhi secara cukup karena masih rendahnya 

produktivitas umbi. 

Garut telah beradaptasi lama di Indonesia, sebagian besar telah dibudidayakan 

secara teratur di berbagai daerah di Jawa dan masih sebagai  tumbuhan liar di 

Sumatera, Kalimantan serta Maluku. Produksi umbi garut di Indonesia dapat 

mencapai 25 ton ha-1 dengan kandungan pati sebesar 17,5 %. Tiap rumpun umbi 

garut dapat menghasilkan 0,5-1 kg umbi basah (Rukmana, 2000).  Pada tahun 2011, 

luas panen umbi garut di Kab. Garut Jawa Barat dengan luas panen 5 hektar 

menghasilkan provitas 200 ku ha-1 dan produksi 100 ton dan sasaran pengembangan 

umbi garut tahun 2013 adalah luas lahan penanaman 15 hektar dengan provitas 100 

ku ha-1 serta produksi 150 ton (Direktorat Kacang-kacangan dan Umbi-umbian, 

2002). 

Penanaman garut di Indonesia hanya diusahakan sebagai tanaman sela di 

bawah tanaman tahunan di pekarangan. Mayoritas penduduk Indonesia masih  belum 
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menanam tanaman garut sebagai tanaman utama d i suatu lahan sawah atau 

pekarangan serta manajemen budidaya tanaman yang dilakukan masih tergolong 

buruk. Penanaman garut oleh petani dilakukan tanpa memperhatikan jarak tanam 

yang  tepat dan penanaman dilakukan secara tidak teratur. Untuk menangani 

rendahnya produktifitas pertanian saat ini,  maka perlu suatu teknologi dan inovasi 

dalam meningkatkan produksi pertanian khususnya masalah jarak tanam. Jarak tanam 

memegang peranan penting dalam budidaya tanaman, karena dengan pengaturan 

jarak tanam yang tepat akan meminimalisir kemungkinan terjadinya kompetisi baik 

terhadap air, unsur hara maupun cahaya diantara individu tanaman.  

Penelitian Listyowati (2012) menjelaskan bahwa dengan jarak tanam 

penanaman umbi garut dengan jarak tanam 50 x 50 cm memeberikan bobot kering 

umbi garut yang terbesar dibandingkan dengan jarak tanam 30 x 30 cm dan 40 x 40 

cm. Perbedaan hasil ini disebabkan adanya perbedaan persa ingan memperoleh sinar 

matahari dan unsur hara. Jarak tanam yang semakin lebar akan menyerap unsur hara 

dan air yang relatif lebih besar, karena perkembangan akar lebih baik dan proses 

fotosintesis juga lebih sempurna. Menurut Setiati (1999), proses fotosintesis akan 

berlangsung secara sempurna apabila tersedia unsur hara, air dan sinar matahari yang 

cukup sedangkan tersedianya unsur hara dan air akan mempengaruhi perkembangan 

akar.  

Manajemen budidaya tanaman garut selain penggunaan jarak tanam yang 

tepat adalah perlakuan pembumbunan secara tepat untuk mendapatkan umbi garut 

yang maksimal. Pembumbunan mutlak diberikan terutama pada tanaman umbi-

umbian khususnya garut karena dengan adanya pembumbunan yang dilakukan secara 

tepat akan menjadikan tanah yang semula keras dan padat menjadi gembur sehingga 

perkembangan umbi di dalam tanah dapat maksimal. Selain itu, pembumbunan juga 

akan memberikan perlindungan kepada umbi yang ada didalam tanah dari hama dan 

penyakit tanaman, karena dengan tanah yang digundukkan d i samping batang 

tanaman akan menutupi umbi yang ada didalam tanah sehingga tidak terlihat di 

permukaan tanah. Maka dari itu, hama dan  penyakit tidak akan bisa masuk dan 

menyerang umbi yang ada di dalam tanah tersebut.  
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1.1 Tujuan 

Mengetahui kombinasi perlakuan jarak tanam dan frekuensi pembumbunan 

yang terbaik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman garut.  

1.2 Hipotesis 

Jarak tanam 30 x 50 cm dengan pembumbunan 3 kali yaitu umur 75, 100 dan 

125 HST  menunjukkan pertumbuhan dan hasil yang terbaik terhadap tanaman garut. 
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