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ABSTRAK 

Justan Friyono, (105950058215). Potensi Pemanfaatan Gadung (Dioscorea 

hispida Dennst) pada Kawasan Hutan Lindung di Desa Kadingeh Kecamatan 

Baraka Kabupaten Enrekang. Di bawah bimbingan oleh Hikmah dan M. Daud. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengolahan dan potensi 

pemanfaatan Gadung (Dioscorea hispida Dennst) yang dilakukan oleh masyarakat 

pada Kawasan hutan lindung di Desa Kadingeh, Kecamatan Baraka, Kabupaten 

Enrekang. Metode pengumpulan data dengan cara observasi lapangan dan 

wawancara, diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan Analisis 

kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan yaitu tahapan pemanenan dimulai dari 

memilih gadung yang telah siap panen kemudian digali dengan hati-hati dan 

tampak umbi yang bergerombol, kulitnya berwarna coklat kekuningan atau ke 

abu-abuan, bagian dalamnya berwarna coklat kekuningan. Gadung (Dioscorea 

hispida Dennst) diolah oleh masyarakat menjadi tepung. Gadung yang telah 

dijadikan tepung yang nantinya akan dibuat olahan makanan sebagai pengganti 

nasi yang disebut sokko sikapa. Total potensi pemanfaatan Gadung oleh 

masyarakat Desa Kadingeh sebesar 421 kg/Tahun, kemudian untuk produktivitas 

pemanfaatan Gadung oleh masyarakat sebesar 14,03 kg/KK/Tahun. Gadung pada 

umumnya hanya dipanen sekali setahun  

 

Kata Kunci: Gadung, Potensi pemanfaatan, Pengolahan, HHBK. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Hutan memiliki potensi hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan oleh 

masyarakat sebagai tanaman pangan. Jenis tanaman tersebut memiliki fungsi yang 

sama dengan beras yaitu mengandung karbohidrat sebagai penghasil energi utama 

bagi tubuh. Salah satu jenis tanaman yang mengandung karbohidrat adalah umbi-

umbian. Umbi-umbian dapat di katakan sebagai bahan pangan sumber karbohidrat 

yang telah lama dikenal dan dikonsumsi masyarakat pedesaan, yang biasa tumbuh 

dengan subur di daerah tropis dan kurang memperhatiakan iklim serta kondisi 

tanah spesifik. Uwi, ganyong, gembili, singkong, talas, ubi jalar, dan kentang 

merupakan jenis-jenis tanaman umbi-umbian sumber karbohidrat (Astawan, 2004) 

Umbi-umbian adalah salah satu jenis keanekaragaman dalam dunia 

tumbuh-tumbuhan yang mempunyai nilai guna. Umbi-umbian tersebut merupakan 

bahan sumber karbohidrat terutama pati dan merupakan sumber cita rasa dan 

aroma karena mengandung aleoresin yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

dasar industri untuk menghasilkan produk komersial termasuk makanan, 

kosmetik, dan obat-obatan (Priyadi & Silawati, 2004) 

Salah satu manfaat tanaman umbi-umbian adalah digunakan sebagai 

tanaman pangan yang mempunyai nilai ekonomi. Selain digunakan sebagai 

tanaman pangan bernilai ekonomis, tumbuhan umbi juga memiliki manfaat lain 

yaitu dapat digunakan sebagai obat. Selama ini, sebagian masyarakat luas 

menganggap tumbuhan umbi adalah tumbuhan lokal yang terbelakang atau jarang 
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dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat. Sehingga tumbuhan umbi tidak banyak 

digemari oleh masyarakat luas.  

Salah satu umbi-umbian yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu 

Gadung (Dioscorea Hispida Dennst). Gadung menghasilkan umbi yang dapat 

dimakan, namun mengandung racun yang dapat mengakibatkan pusing dan 

muntah apabila kurang benar pengolahannya. Produk gadung yang paling dikenal 

adalah dalam bentuk keripik meskipun rebusan Gadung juga dapat dimakan. 

Tanaman Gadung dapat menghasilkan panen utama berupa umbi sebanyak 19,7 

ton/ha (Tropical Product Institute, 1973). Melalui pengusahaan yang lebih 

intensif, kemungkinan besar tanaman ini dapat menghasilkan umbi yang lebih 

banyak lagi, khususnya di Indonesia. Karena tanaman ini tumbuh dan berkembang 

dengan baik di iklim tropis. Panen tanaman ini dapat mencapai 20 ton/ha. 

Sedangkan FAO (1997) menegaskan bahwa tanaman gadung dapat menghasilkan 

9-10 ton/ha, tergantung pada lokasi, jenis atau varietas yang ditanam, dan teknik 8 

budidaya yang diterapkan.  

Tanaman Gadung di Indonesia dijumpai tumbuh liar, sedangkan 

pembudidayaan Gadung terutama terdapat di Jawa dan Madura. Kawasan Hutan 

Lindung di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, merupakan 

Kawasan hutan yang selama ini banyak dimanfaatkan masyarakat untuk budidaya 

dan pemungutan Gadung (Dioscorea hispida Dennst). Umumnya mengolah 

Gadung untuk dikonsumsi sendiri dan belum ada pemanfaatan lebih lanjut. 

Gadung sendiri diperoleh masyarakat dari Kawasan hutan lindung di Desa 

tersebut. Potensi pemanfaatan Gadung ini belum diketahui, oleh karena itu perlu 
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dilakukan penelitian tentang potensi pemanfaatan umbi Gadung oleh masyarakat 

pada Kawasan Hutan Lindung di Desa Kadingeh, Kecamatan Baraka, Kabupaten 

Enrekang. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana teknik pemanenan dan bentuk pengolahan Gadung (Dioscorea 

hispida Dennst) yang dilakukan oleh masyarakat pada Kawasan hutan 

lindung di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang? 

2. Bagaimana potensi pemanfaatan umbi Gadung (Dioscorea hispida 

Dennst) yang dilakukan oleh masyarakat pada Kawasan hutan lindung di 

Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui bentuk pengolahan Gadung (Dioscorea hispida Dennst) yang 

dilakukan oleh masyarakat pada Kawasan hutan lindung di Desa Kadingeh 

Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang 

2. Mengetahui potensi pemanfaatan Gadung (Dioscorea hispida Dennst) 

yang dilakukan oleh masyarakat pada Kawasan hutan lindung di Desa 

Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

2.4.  Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)  

Hasil hutan bukan kayu sangat nampak manfaatnya terhadap kebutuhan 

masyarakat dalam mendukung perekonomian mereka, terutama bagi masyarakat 

yang tinggal di pedesaan atau sekitar kawasan hutan. Dengan adanya sumber daya 

alam berupa HHBK maka secara lansung dapat mengurangi tindakan-tindakan 

eksploitasi hasil hutan kayu. Jika ditinjau dari segi pengelolaannya, hasil hutan 

bukan kayu cukup mudah. Misalnya pemanfaatan madu alam yang berasal dari 

lebah di hutan, hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat hanya mengambilnya 

dengan cara-cara tradisional mereka yang cukup mudah. Hal ini juga berhubungan 

langsung dengan kearifan lokal turun-temurun daerah setempat.  

FAO mendefinisikan hasil hutan bukan kayu (HHBK) adalah produk 

biologi asli selain kayu yang diambil dari hutan, lahan perkayuan dan pohon-

pohon yang 1-2 berada di luar hutan. NTFP menggunakan pengertian yang 

berbeda dari pengertian umum mengenai HHBK yaitu Non-Timber Forest 

Product (NTFP) yang meliputi kayu untuk penggunaan selain kayu walaupun 

masih ada areal yang abu-abu. Istilah NFTP memiliki pengertian produk hutan 

bukan kayu yang meliputi semua material biologi selain kayu yang di sadap dari 

hutan untuk kebutuhan manusia. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) secara umum 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber pangan (sagu dan sukun), 

energy (kayu bakar, arang dan biofuel yang bersumber dari lignoselulosa) dan 

obat-obatan termasuk kosmetika. Sedangkan HHBK lainnya umumnya selain dari 

kategori tersebut (gaharu, cendana, dan minyak atsiri).  
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Hasil Hutan Bukan Kayu ( HHBK ) sangat penting untuk dibudidayakan 

dan konservasi sehingga menjaga kelestarian dan nilai ekonomi masyarakat. 

Pentingnya untuk dikonservasi dikarenakan untuk mendapatkan hasil hutan bukan 

kayu juga berasal dari hutan sehingga pengaruh tindakan manusia terhadap hutan 

tetap ada. Maka HHBK perlu untuk kelestarian sehingga proses panen dapat 

dilakukan secara lestari dan tanpa kerusakan hutan. Mengingat hasil hutan bukan 

kayu akan tetap tersedia di hutan jika hutan tetap dalam keadaan baik sebagai 

tempat hidup tumbuhan dan hewan. (Baharuddin dan Taskirawati, 2009). 

Hasil hutan bukan kayu (HHBK) adalah hasil hutan hayati baik nabati 

maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal 

dari hutan.Pengertian lainnya dari hasil hutan bukan kayu yaitu segala sesuatu 

yang bersifat material (bukan kayu) yang diambil dari hutan untuk dimanfaatkan 

bagi kegiatan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil hutan 

bukan kayu pada umumnya merupakan hasil sampingan dari sebuah pohon, 

misalnya getah, daun, kulit, buah atau berupa tumbuhan-tumbuhan yang memiliki 

sifat khusus seperti rotan, bambu dan lain-lain. Pemungutan hasil hutan bukan 

kayu pada umumnya merupakan kegiatan tradisionil dari masyarakat yang berada 

di sekitar hutan, bahkan di beberapa tempat, kegiatan pemungutan hasil hutan 

bukan kayu merupakan kegiatan utama sebagai sumber kehidupan masyarakat 

sehari-hari. Sebagai contoh, pengumpulan rotan, pengumpulan berbagai getah 

kayu seperti getah kayu Agathis, atau kayu Shorea dan lain-lain (Baharuddin dan 

Taskirawati, 2009). 
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2.5. Umbi Gadung (Dioscorea hispida Dennst)  

2.5.1. Karakteristik Tumbuhan Gadung  

Umbi Gadung adalah golongan tanaman tropis, tersebar di berbagai negara 

terutama di dataran India sampai ke Asia Tenggara. Beberapa sumber menyatakan 

bahwa tanaman Gadung berasal dari India dan China Selatan kemudian menyebar 

ke Asia Tenggara dan Papua New Guinea. Akibat penyebaran itu, maka di 

beberapa negara tanaman ini terdapat dalam jumlah signifikan dengan sebutan 

yang berbeda-beda. Di Indonesia, tanaman ini juga memiliki beberapa sebutan, 

antara lain sikapa (Bali dan Sulawesi) dan undo (Ambon). Di Malaysia, Gadung 

dikenal dengan ubi arak atau gadong mabok. Di Filipina, gadung dikenal dengan 

nami (Tagalok), gayos (umum) dan karot (Ilokana). Di Burma Gadung disebut 

kywe dan di Thailand dikenal dengan nama kloi (Pambayun, 2007) 

Gadung banyak tumbuh di daerah seluruh wilayah Indonesia. Tanaman ini 

tidak mengenal musim tanam (Rustiana, 2011). Di kebanyakan daerah, Gadung 

masih merupakan tanaman liar tanpa dibudidayakan yang hanya tumbuh di kebun 

atau di pekarangan rumah. Di beberapa daerah Gadung dimanfaatkan sebagai 

makanan alternatif atau camilan (Pambayun, 2007). 

Kedudukan tanaman Gadung secara taksonomi dalam klasifikasi tanaman 

termasuk dalam Kingdom Plantae (tanaman), Subkingdom Tracheobionta 

(tanaman merambat), Superdivisi Spermatophyta (tanaman berbiji), Divisi 

Magnoliophyta (tanaman berbunga), Klas Liliopsida (monokotil), Subklas Lilidae, 

Ordo Liliales, Familia Dioscoreacea (famili umbi-umbian), Genus Dioscorea 



7 
 

(berumbi), dan Spesies Dioscorea hispida Dennst (tumbuhan penghasil racun) 

(Pambayun, 2007). 

Tanaman Gadung merupakan tanaman perdu yang merambat dengan 

batang berduri, daun lebar dan berbulu seperti beludru, akar menyerupai akar 

serabut. Batang berdiameter 0,9 cm atau lebih, merambat, dengan panjang bisa 

mencapai 10 - 20 meter, tergantung lingkungan pertumbuhannya. Daunnya lebar 

berbulu, merupakan daun majemuk, satu tangkai terdiri dari tiga lembar daun. 

Ukuran lebar daun bisa mencapai 30 x 28 cm. Bunga tanaman ini berbulir, 

berbulu, terdapat pada ketiak daun. Begitu umbi ditanam, segera tumbuh akar 

diikuti tumbuhnya tunas yang semakin lama semakin panjang. Setelah mencapai 

panjang tertentu, pada batang tunas mulai keluar daun, dan mulailah terjadi 

pembentukan umbi baru. Dalam waktu satu tahun, tanaman ini menghasilkan 

umbi dalam bentuk rimpang besar. Umbinya bulat besar dengan kulit berwarna 

kuning kecokelatan dan berserabut kasar (Pambayun, 2007). 

Umbi Gadung memiliki beberapa varietas, di antaranya Gadung yang 

berumbi putih (yang besar dikenal sebagai Gadung punel atau Gadung ketan, 

sementara yang kecil berlekuk-lekuk disebut Gadung suntil) dan yang berumbi 

kuning (antara lain Gadung kuning, Gadung kunyit atau Gadung padi) (Sudarnadi, 

1996). 

Berdasarkan warna daging, umbi Gadung dapat dikelompokkan menjadi 

Gadung putih dan Gadung kuning. Contoh Gadung putih adalah Gadung bentul, 

Gadung  kapur, Gadung putih, Gadung punel, dan Gadung arintil, sedangkan 

contoh Gadung kuning adalah Gadung kunyit dan Gadung padi. Gadung arintil 
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merupakan jenis gadung yang memiliki jumlah umbi yang paling banyak pada 

tiap gerombolnya. Tebal satu gerombol umbi berkisar 7 – 15 cm dan diameter 15 

– 25 cm, dengan serabut umbi yang sangat tajam. Gadung kuning umumnya lebih 

besar dan padat umbinya dibandingkan Gadung putih. Warna kulit luarnya putih 

keabuan dengan daging umbi berwarna kuning. Pada Gadung arintil kulit luarnya 

berwarna kecoklatan dan warna umbinya putih (Muchtadi, 2010). 

Terdapat dua jenis warna Gadung yang dilaporkan oleh masyarakat dari 

daerah Terengganu Malaysia, yang kuning dan putih. Sebagian besar penduduk 

mengungkapkan bahwa Gadung dengan daging umbi kuning memiliki rasa yang 

lebih enak daripada Gadung dengan daging umbi putih. Mereka menyebut umbi 

kuning sebagai pulut Gadung dan umbi Gadung putih sebagai jemah. Zat beracun 

yang terkandung dalam umbi Gadung mungkin memiliki hubungan dengan warna 

umbi, tetapi hal ini belum diteliti sebelumnya (Wahid, dkk., 2011).  

Ekologi umbi Gadung adalah hutan tropis dengan curah hujan tinggi, 

hutan kering, tanah lempung, tanah merah, tanah hitam maupun tanah berpasir. 

Bisa tumbuh di sela-sela tanaman lainnya. Daerah tumbuh pada umumnya di 

dataran rendah seperti halnya di Indonesia pada umumnya tetapi juga bisa tumbuh 

di daerah dengan ketinggian 1200 di atas permukaan laut. Selain tumbuh liar, 

tanaman Gadung bisa dibudidayakan dengan cara menanam umbinya atau 

potongan umbinya (Pambayun, 2007).  

Tanda-tanda Gadung telah siap dipanen apabila daun yang menempel pada 

batang mulai rontok, pangkal batang lapuk dan terlepas dari umbinya. Pada saat 

itu, umbi Gadung harus segera dipanen. Jika terlambat, umbi Gadung 



9 
 

menghasilkan serat relatif lebih banyak, sehingga pada saat diolah menjadi 

produk, serat tersebut menurunkan mutu produk olahan (Pambayun, 2007). 

2.5.2. Komposisi dan Manfaat Gadung 

Umbi Gadung mengandung kalori dan karbohidrat yang cukup tinggi. 

Gadung mengandung kalori, lemak, dan karbohidrat lebih rendah daripada 

singkong. Namun, kandungan protein Gadung lebih tinggi dari singkong. Untuk 

kandungan zat gizi mikro, kandungan kalsium dan besi lebih rendah dari 

singkong. Sedangkan kandungan posphor, vitamin B dan air lebih tinggi daripada 

singkong. Kandungan utama umbi Gadung yang berupa karbohidrat memberikan 

kontribusi positif, bahwa umbi Gadung merupakan bahan pangan sebagai sumber 

karbohidrat. Umbi Gadung dijadikan sebagai pangan alternatif pada saat musim 

kemarau tiba. Selain itu, dengan komponen utama karbohidrat, umbi ini 

berpotensi dijadikan sebagai bahan industri pengolahan tepung dan produk 

lainnya (Pambayun, 2007).  

Dalam protein umbi Gadung terdapat asam amino glutamat yang 

jumlahnya signifikan. Sebagaimana diketahui, asam amino tersebut bersifat 

umami (gurih) apabila dikonsumsi. Oleh sebab itu, makanan olahan umbi Gadung 

memberikan rasa lebih gurih dari pada makanan olahan yang dibuat dari umbi-

umbian lainnya (Pambayun, 2007). Selain mengandung zat gizi, umbi gadung 

juga mengandung alkaloid dioskorin, yaitu suatu substansi yang bersifat relatif 

basa, mengandung satu atau lebih atom nitrogen, dan seringkali bersifat toksik 

(Kardinan, 2005). Umbi Gadung juga mengandung diosgenin yang juga termasuk 

golongan alkaloid, dioskorin bersifat lebih toksik dibanding dengan diosgenin, 
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namun keduanya sering menyebabkan keracunan apabila gadung dikonsumsi 

(Pambayun, 2007). 

Dioskorin mempunyai rumus kimia  𝐶13𝐻19𝑂2𝑁  dengan berat molekul 

221, 16 (Windholz dalam Pambayun, 2007). Senyawa ini bersifat sangat mudah 

larut dalam air, asam, basa, dan alkohol, namunK sukar larut dalam eter dan 

benzene. Senyawa ini memiliki efek haemolisis pada susunan saraf sehingga 

dapat menyebabkan kelumpuhan. Gejala keracunan akibat mengkonsumsi Gadung 

dengan pengolahan kurang sempurna antara lain radang kerongkongan, pening, 

lemas, muntah-muntah, pingsan, dan kejang perut (Pambayun, 2007).  

Meskipun umbi Gadung dikenal mempunyai senyawa toksik, namun umbi 

gadung juga memiliki khasiat untuk pengobatan seperti pada pengobatan diabetes 

mellitus dan rematik (Hariana, 2004). Menurut Wijayakusuma dalam Adil, 

(2010), umbi Gadung dapat digunakan sebagai obat luar maupun obat dalam. 

Umbi gadung mentah mengandung alkaloid yang dapat digunakan sebagai bahan 

racun hewan atau obat luka. Sisa pengolahan tepungnya dapat digunakan sebagai 

insektisida. 

2.5.3. Kandungan Sianida dalam Umbi Gadung  

Secara teori, kandungan sianida umbi Gadung segar yaitu 50─400 mg/kg 

(Sibuea dalam Maligan, 2011). Sedangkan kandungan asam sianida pada Gadung 

berdasarkan penelitian Rudito, dkk. (2009) yaitu 120 mg/kg. Kemudian 

kandungan sianida Gadung berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Harjono, 

dkk. (2009) yaitu 469 mg/kg. Berdasarkan standar SNI, asam sianida hanya boleh 

terdapat dalam produk pangan secara alami atau sebagai akibat dari penambahan 
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perisa alami. Batas sianida dalam produk pangan (makanan) maksimal 1 ppm 

(Badan Standardisasi Nasional, 2006) 

Sianida dalam bentuk bebas berupa asam sianida (HCN), sedangkan dalam 

bentuk terikat berupa senyawa glikosida yakni linamarin dan lotausralin. Asam 

sianida ini merupakan anti nutrisi yang diperoleh dari hasil hidrolisis senyawa 

glukosida sianogenik seperti linamarin, lotaustralin, dan durin (Widodo, 2005). 

Aktivitas enzim linamarase menyebabkan linamarin mengalami hidrolisis menjadi 

glukosa dan sianohidrin. Sianohidrin lebih lanjut dapat dipecah menjadi HCN dan 

aseton. Linamarase merupakan enzim ekstraseluler dan bila terjadi perusakan 

dinding sel maka linamarin dalam sel dapat kontak dengan linamarase sehingga 

peristiwa hidrolisis berlangsung (Bradbury dan Holloway dalam Kencana Putra, 

1996). Tergantung pada dosisnya, asam sianida dapat menyebabkan sakit sampai 

kematian. Dosis lethal asam sianida pada manusia adalah 0,5 ─ 3,5 mg/kg berat 

badan (Winarno, 2002). 

Asam sianida hanya dilepaskan apabila tanaman terluka (proteksi terhadap 

kerusakan). Tahap pertama dari proses degradasi adalah lepasnya molekul glukosa 

yang dikatalisis enzim glukosidase. Sianohidrin yang dihasilkan dapat 

berdissosiasi secara nonenzimatis untuk melepaskan asam sianida dan sebuah 

aldehid atau keton, namun pada tanaman reaksi ini biasanya dikatalisis oleh enzim 

(Widodo, 2005).  

Pembentukan HCN melibatkan enzim glukosidase yang dipengaruhi oleh 

air. Seperti enzim lainnya, glukosidase dipengaruhi oleh pH dan suhu. Menurut 

Bergstrom (dalam Pambayun, 2007), enzim glukosidase mempunyai pH optimum 
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sekitar 6,6. Liener (dalam Pambayun, 2007) mengemukakan bahwa suhu optimum 

glukosidase adalah 32─48ºC. Namun demikian ada beberapa sumber yang 

menyebutkan bahwa pH optimum glukosidase adalah 6,8–7,2 dengan suhu 

30─45ºC. Hal seperti ini tentu saja dipengaruhi oleh sumber enzim tersebut 

berasal (Pambayun, 2007). 

Secara fisik, HCN termasuk senyawa volatile tidak berwarna, berbau 

menyengat sebagaimana asam lainnya, dan berasa pahit. Senyawa ini mempunyai 

titik didih 25,7ºC (Mark dan Liener dalam Pambayun, 2007). Dalam keadaan 

bebas sangat mudah larut dalam air. Dalam jaringan, senyawa ini akan 

terakumulasi, tetapi apabila terdapat pada suatu permukaan, senyawa ini cepat 

menguap. Karena sifat kelarutannya sangat mudah larut dalam air, senyawa ini 

mudah dihilangkan dari bahan (Pambayun, 2007). Menurut Winarno (2004), HCN 

bersifat mudah menguap di udara, terutama pada suhu lebih tinggi dari 25ºC. Pada 

umbi gadung, senyawa alkaloid semakin ke arah kulit semakin tinggi. Paling 

tinggi berada pada posisi sekitar 1 cm dari permukaan kulit. Pada konsentrasi 

tinggi dalam tubuh, HCN dapat menghambat enzim sitokrom oksidase, sehingga 

semua oksidasi dalam jaringan tubuh terganggu. Sedangkan pada konsentrasi 

rendah dapat mengganggu pernapasan (Pambayun, 2007). 

2.5.4. Teknik Penghilangan Racun pada Umbi 

Umbi Gadung bisa dijadikan berbagai makanan namun syaratnya adalah 

jika umbi Gadung telah mengalami proses penghilangan racun. Umbi Gadung 

biasanya direbus, disawut, dikripik bahkan dapat dijadikan aneka camilan kering. 

Untuk menghasilkan olahan berkualitas maka harus memperhatikan teknik mulai 
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dari penyimpanan sampai pada pengolahannnya (Rustiana, 2011). Setelah 

dipanen, umbi Gadung harus disimpan dalam bentuk segar. Sebelum disimpan, 

umbi segar dipanaskan pada suhu 29 – 32°C. Untuk memproses umbi gadung ini 

tidak bisa langsung diolah menjadi makanan seperti umbi-umbi yang lain, 

diperlukan proses penghilangan racun dengan seksama, karena Gadung 

mengandung HCN (asam sianida) yang melarutkan emas (Au) yang dapat 

menimbulkan rasa pusing bahkan muntah-muntah saat mengonsumsinya 

(Rustiana, 2011). 

Ada beberapa teknik penghilangan racun pada umbi : 

1). Cara ini dapat menurunkan atau menghilangkan kadar racun umbi Gadung.      

Langkah-langkah cara Rumphius adalah sebagai berikut : 

a. Ambil umbi Gadung secara hati-hati agar tidak terluka  

b. Potong umbi menjadi beberapa potong dengan menggunakan pisau yang 

tajam.  

c. Lumuri potongan tersebut dengan abu dapur, dan biarkan atau simpan 

selama 24 jam.  

d. Kupas kulit potongan umbi Gadung tersebut hingga bersih.  

e. Cuci potongan Gadung yang telah dikupas dalam air mengalir.  

f. Masukkan potongan umbi Gadung ke dalam keranjang dan segera rendam 

dalam air garam selama 2 – 4 hari.  

g. Angkatlah dan tiriskan potongan-potongan umbi Gadung tersebut dari air 

garam, lalu cuci dengan air gula.  
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h. Selanjutnya, jemur potongan-potongan umbi Gadung di bawah sinar 

matahari.  

i. Ulangi perendaman dalam air garam, pencucian dengan air gula dan 

penjemuran hingga 2 - 3 kali agar racun dioscorin benar-benar hilang. 

Untuk mengetahui Gadung masih memiliki kadar racun yaitu hasil 

pencucian irisan Gadung terasa kesat (tak berlendir), bersih (tidak 

berwarna kecoklatan) dan bila dicoba beberapa iris tidak terasa 

mengganggu tenggorokan dan tak terasa gatal maupun pusing. 

2). Cara lain untuk menghilangkan racun umbi Gadung adalah cara konvensional 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Kupas kulit umbi Gadung yang masih segar hingga bersih.  

b. Potong umbi Gadung tipis tipis, lalu lumuri dengan abu kayu (abu dapur)  

c. Jemur umbi Gadung yang telah dilumuri abu kayu tersebut hingga benar-

benar kering.  

d. Rendam umbi Gadung tersebut dengan air bersih yang mengalir selama 3 

– 4 hari.  

e. Tiriskan umbi Gadung tersebut, lalu cuci lagi dengan air garam 

f. Angkat dan jemur umbi Gadung hingga benar-benar kering (Rustiana, 

2011). 

Agar aman dikonsumsi, sebaiknya lebih dulu dilakukan pengecilan 

ukuran, pencucian, perendaman, pemanasan, dan penjemuran. Metode lain adalah 

menumpuk umbi Gadung, lalu dikeringkan. Kedua cara ini efektif mengurangi 

racun sianida sampai 85 % (Rustiana, 2011). Menurut Elwood (2006), mekanisme 
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penyerapan cairan oleh karbon aktif (abu) terjadi melalui tiga tahap : tahap 

pertama, substan dalam hal ini molekul air ditarik keluar dari bahan oleh granula 

karbon, tahap kedua molekul air berpindah ke dalam pori-pori karbon dan 

akhirnya tahap ketiga molekul karbon air akan diserap ke dinding bagian dalam 

karbon. Sehingga cairan (getah beracun berwarna putih yang keluar pada saat 

mengiris Gadung) berpindah dari Gadung ke karbon aktif (abu) membuat kadar 

racun menurun. 

2.6. Kerangka Pikir Penelitian 

Kecamatan Baraka Desa Kadingeh terdapat kawasan hutan lindung. Di 

kawasan hutan lindung banyak terdapat tanaman Gadung (Dioscorea hispida 

Dennst) yang tumbuh liar. Tanaman Gadung merupakan hasil hutan bukan kayu. 

Tanaman Gadung belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di Desa 

Kadingeh. Sehinggah sangat menarik untuk mengetahui teknik pemanenan 

Gadung, bentuk pengolahan gadung dan bagaimana potensi pemanfaatan Gadung. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu Dan Tempat. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 

2022, yang bertempat pada Kawasan Hutan Lindung di Desa Kadingeh, 

Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. 

3.2. Alat dan Bahan  

Alat dan bahan yang di gunakan di lapangan untuk penelitian ini adalah 

sebagai berikut: alat tulis menulis, quisioner, dan kamera untuk 

mendokumentasikan. 

3.3. Metode Pengumpulan Data  

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara:  

1. Observasi  

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan mengamati 

secara langsung dilokasi penelitian atau lapangan.  

2. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab 

untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.  

3. Metode Quisioner  

Metode quisioner adalah metode pengumpulan data dengan cara 

memberikan daftar pertanyaan kepada responden. Jumlah responden yang 

diambil dalam penelitian ini adalah minimal 30 responden. 
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3.4. Jenis Data 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan 

data sekunder. 

a. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung melalui observasi dan 

wawamcara langsung dengan responden pada objek yang diteliti,  

b. Data sekunder adalah data yang menyangkut keadaan lingkungan baik 

fisik, sosial ekonomi masyarakat dan data lain yang berhubungan dengan 

obyek penelitian yang tersedia baik ditingkat desa, kecamatan maupun 

instansi lain. 

 3.5. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara selanjutnya 

diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif digunakan 

untuk memperoleh gambaran mengenai teknik pemanenan dan bentuk pengolahan 

serta data umum responden. Data yang telah dikumpulkan dari quisioner 

dianalisis dengan menggunakan deskriftif statistik kemudian disajikan dalam 

bentuk tabulasi dan diagram. Potensi pemanfaatan gadung dihitung dengan 

menggunkan rumus sebagai berikut: 

1. Potensi Pemanfaatan Gadung 

𝑃𝑠𝑃𝑏 = 𝑃𝑏 𝑥 𝐹𝑝 

Keterangan:  

PsPb : Potensi Pemanfaatan Gadung Berdasarkan Berat (kg per Tahun) 

Pb : 
Produksi Gadung yang dipanen  sekali panen berdasarkan berat 

(kg/sekali panen) 

Fp : Frekuensi pemanenan Gadung Selama Setahun (kali per tahun) 
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2. Produktivitas Pemanfaatan Gadung oleh Petani 

𝑃𝑃𝑏 =
∑ 𝑃𝑠𝑃𝑏

∑ 𝑆
 

Keterangan: 

PPb : 
Produktivitas Pemanfaatan Gadung Petani Berdasarkan Berat  

(kg /Tahun per KK) 

ƩPsPb : 
Total Potensi Pemanfaatan Gadung Berdasarkan Berat (kg per 

Tahun) 

ƩS : Jumlah Responden (KK) 
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IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kadingeh yang merupakan suatu Desa 

yang terletak di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Desa Kadingeh ini 

terdiri dari 4 dusun yaitu, dusun Mata wai, dusun Asaan, dusun Lombon, serta 

dusun Safuko. Masyarakat di Desa Kadingeh dalam kesehariannya menggunakan 

bahasa Duri dan mayoritas masyarakat memeluk agama Islam. 

4.1. Keadaan Geografis 

Desa Kadingeh terletak diatas ketinggian 865 meter diatas permukaan laut. 

Keadaan topografi Desa Kadingeh merupakan daerah pegunungan dengan tinggi 

kemiringan 30 derajat, tanah gambut dengan PH tanah dominan 5-6 dengan ini 

tegolong cukup subur sehingga cocok untuk pertanian.  

Desa Kadingeh adalah salah satu Desa yang ada diwilayah administrasi 

Kecamatan Baraka, berjarak kurang lebih 13 Km dari ibu kota Kecamatan Baraka, 

54 Km dari ibu kota Kabupaten Enrekang. Desa Kadingeh berada di jalur strategis 

lintas Khgabupaten dan Kecamatan jalur darat ke Kecamatan Bungin. Batas 

wilayah Desa Kadingeh yaitu sebelah Utara Desa Janggurara Kecamatan Baraka, 

sebelah Selatan Desa Bulo Kecamatan Bungin, sebelah Timur Desa Eran Batu 

Kecamatan Buntu Bantu, sebelah Barat Desa Banti Kecamatan Baraka. 

Berdasarkan data monografi Desa Kadingeh tahun 2017, luas wilayah Desa 

Kadingeh 1213 Ha terdiri atas hamparan wilayah yang heterogen yang terdiri dari 

pegunungan. 
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4.2. Keadaan Penduduk 

Desa Kadingeh di pimpin oleh seorang Kepala Desa dengan jumlah 

penduduk pada tahun 2017 sebanyak 1610 jiwa terdidri dari laki-laki 821 jiwa dan 

perempuan 789 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 392 (KK), terlihat pada 

tabel. Jumlah penduduk Desa Kadingeh didominasi oleh laki-laki. Untuk lebih 

jelasnya dapat di lihat pada Tabe1 berikut : 

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Kadingeh Menurut Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-Laki 821 

2 Perempuan 789 

Total 1610 

Sumber:Data Primer 2022. 

 

Tabel 1 memperlihatkan bahwa masyarakat Desa Kadingeh lebih di 

dominasi oleh kaum laki-laki, dari 1610 warga masyarakat terdapat 821 orang 

berjenis kelamin laki-laki dan 789 orang berjenis kelamin perempuan.  

Dilihat dari tingkat pendidikan, maka penduduk Desa Kadingeh masih 

tergolong berpendidikan rendah, mungkin dikarenakan oleh kesadaran mereka 

terhadap pendidikan masi kurang serta kondisi geografis yang masi jauh dari 

saran pendidikan tingkat perekonomian mereka yang juga masi tergolong rendah. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2 tersebut: 

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kadingeh. 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 Tidak Tamat SD 769 

2 Tamat SD 470 

3 Tamat SMP 165 

4 Tamat SMA 170 

5 Sarjana 36 

Total 1610 

 Sumber:Data Primer 2022. 
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Dari Tabel 2 di atas dapat kita lihat bahwa kesadaran masyarakat di Desa 

Kadingeh terhadap pentingnya pendidikan masih relatip rendah. Hal tersebut 

terlihat dari 1610 orang masyarakat hanya 36 orang yang berpendidikan sarjana, 

679 orang tidak tamat SD, 470 orang tamat SD, 165 orang tamat SMP, 170 orang 

tamat SMA.  

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan keluarganya penduduk 

Desa Kadingeh memiliki beberapa ragam mata pencaharian, untuk lebih jelasnya 

dapar diliahat pada Tabel 3 berikut ini: 

Tabel 3. Distribusi Penduduk menurut mata Pencahariannya 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1 Petani 533 

2 Pedagang 120 

3 Pegawai Swasta 101 

4 PNS 5 

5 ABRI - 

6 POLRI - 

7 Belum bekerja/ usia belum bekerja 851 

Total 1610 

Sumber:Data Primer 2022. 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa pada tahun 2017, dari 1.610 orang terdapat 

759 orang yang aktif dalam lapangan pekerjaan dengan komposisi yang 

diperlihatkan pada tersebt diatas, namun hal tersebut masih jumlah yang relatif, 

disebabkan di daerah pedesaan belum terdapat pembagian kerja yang nyata. 

4.3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan  

Fasilitas pelayanan kesehatan sangat penting dan perlu mendapat perhatian 

agara masyarakat dapat mencapai derajat kesehatan yang baik. Di Desa Kadingeh 

sarana kesehatan hanya terdapat puskesmas pembantu dan posyandu. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini: 
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Tabel 4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

No Fasilitas Kesehatan Jumlah 

1 Puskesmas Pembantu 1 

2 Posyandu 1 

Total 3 

Sumber:Data Primer 2022. 

 

Dari Tabel 4 diatas, dapat dilihat bahwa fasilitas pelayanan kesehatan di 

Desa Kadingeh masih sangat kurang, dimana hanya tersedia 1 unit puskesmas 

pembantu dan 1 unit posyandu, hal ini sangat berpengaruh terhadap perbaikan 

derajat kesehatan masyarakat di Desa Kadingeh 

4.4. Fasilitas Pendidikan  

Bagi masyarakat Desa Kadingeh yang ingin melanjutkan penndidikan 

sampai pada jenjang SMA terpaksa harus keluar daerah dan meninggalkan 

desanya.Namun karena kondisi ekonomi yang kurang memungkinkan akhirnya 

banyak diantara mereka yang terpaksa tidak melanjutkan pendidikan anak- 

anaknya sampai pada jenjang yang lebih tinggi. 

4.5. Keadan Sosial Budaya  

Desa Kadingeh adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Baraka 

Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan.Berdasarkan kondisi geografisnya yang 

memanjang dari batas selatan Sidenreng Rappang hingga batas utara Tanah 

Toraja, mengakibatkan penduduk yang mendiami daerah itu 

mempunyaiperbedaan-perbedaan sosial budaya dalam masyarakatnya. Perbedaan 

yang menonjol adalah perbedaan dialek bahasa yang digunakan sehari-hari. 

Dialek bahasa yang digunakan oleh masyarakat Desa Kadingeh adalah bahasa 

duri. Bahasa duri digunakan oleh orang Enrekang yang mendiami daerah- daerah 
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kecamatan, Baraka, Alla, Curio, Buntu Batu, Malua dan daerah bagian Anggeraja 

lainnya dan juga yang berbatasan dengan Tana Toraja.  

Penduduk Kabupaten Enrekang sekarang membangun rumah 

kediamannya, berupa rumah panggung dari bahan kayu dengan tiang berukuran 

paling rendah 1 meter dari tanah.Walaupun dalam perkembangan akhir-akhir ini, 

semakin banyak yang membangun rumah dengan bahan semen dan bata.Mereka 

menyebutnya dengan istilah rumah batu (bola batu), dengan arsitektur yang 

diambil dari arsitektur yang sekatang. Dalam masyarakat Kabupaten Enrekang, 

pada masa kerajaan juga sangat ketat dengan penggunaan strata sosial masyarakat, 

dengan membedakan kelas bangsawan, rakyat biasa dan budak. Sekarang 

pembedaan strata sosial seperti itu, masih dikenal tapi tidak ketat dan sekarang 

tidak dihiraukan lagi utamanya pada generasi muda.  

Berkurangnya perbedaan strata sosial masyarakat di Kabupaten Enrekang 

dipengaruhi oleh peran seseorang dalam masyarakat termasuk tingkat 

ekonominya. Namun demikian aspek tersembunyi dari strata soaial itu masih 

dipahami dan bahkan diakui oleh orang-orang tertentu.Kondisi itu nampak dalam 

penenpatan pejabat-pejabat pemerintah (utamnya pemerintah desa dan tokoh-

tokoh dalam masyarakat), walau tidak secara terbuka namun penenilaian aspek itu 

masih dipertimbangkan. 

Aspek budaya, orang Enrekang juga mengenal ritus dan kebiasaan- 

kebiasaan tradisional yang masih dapat disaksikan sampai sekarang. Ritus dan 

sistem kepercayaan masyarakat Kabupaten Enrekang sebagian masih mengenal 

sistem kepercayaan yang dikenal secara turun temurun (kepercayaan asli) dan 
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kepercayaan yang datang kemudian yaitu bersumber dari ajaran islam. Bahkan 

banyak hal dalam kehidupan sehari-hari dan ritus dalam hidup sebahagian 

masyarakatnya masih ada yang mencampur adukkan. Kondisi tersebut 

dipengaruhi oleh tingkat pemahaman agama (Islam) masyarakatnya. Kepercayaan 

terhadap adanya pengausa (kekuatan mutlak), pembantu-pembantunya, makhluk 

halus dan roh-roh nenek moyang masih dipercaya oleh sebagian masyarakat. 

Kepercayaan terhadap dunia gaib itu masih dipahami. 
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V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1. Jenis-Jenis Tanaman Hutan Yang Dimanfaatkan Oleh Masyarakat Desa 

Kadingeh. 

Desa Kadingeh, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang memiliki 

sumber daya alam yang sangat banyak dan beragam diantaranya tumbuhan hutan 

yang sudah dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan makanan (karbohidrat) untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hasil pengamatan yang dilakukan pada 

lokasi penelitian di Desa Kadingeh, ada beberapa jenis tanaman hutan yang 

dimanfaatkan oleh masyarakat. Umbi hutan yang ditemukan dan biasa dikonsumsi 

oleh masyarakat Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dapat 

dilihat pada Tabel 5 berikut ini. 

Tabel 5. Jenis Jenis Tanaman Hutan Yang Dimanfaatkan Sebagai Bahan Pangan 

Di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. 

No 
Nama 

Umum 
Nama Daerah Nama Ilmiah 

Bagian Yang 

Dimanfaatkan 

1 Uwi Kaporo Discorea alata L. Umbi 

2 Gadung Sikapa Dioscorea hispida D. Umbi 

3 Talas Salongge Colocasia esculenta L. Umbi 

4 Gembili Lame pangngala Dioscorea esculenta L. Umbi 

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2022. 

Berdasarkan Tabel 4 di atas yang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa 

Kadingeh Kecamatan Baraka, umbi yang paling sering diolah yaitu umbi Gadung 

(Dioscorea hispida Dennst) dan umbi uwi (Discorea alata). Kedua umbi ini 

paling sering diolah oleh masyarakat sebagai makanan olahan. Umbi gadung 

sendiri paling enak jika diolah dan disajikan dengan parutan kelapa setengah tua. 

Kemudian jika umbi uwi biasanya masyarakat akan menyajikannya dengan irisan 

gula merah.  
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5.2. Teknik Pemanenan Gadung (Dioscorea hispida Dennst). 

Umbi Gadung merupakan salah satu jenis tanaman umbi-umbian yang 

tumbuh liar di hutan- hutan, pekarangan, maupun perkebunan. Gadung merupakan 

perdu memanjat yang ting ginya dapat mencapai 5-10 m. Batangnya bulat, 

berbulu dan berduri yang tersebar sepanjang batang dan tangkai daun. Umbinya 

bulat diliputi rambut akar yang besar dan kaku, kulit umbi berwarna gading atau 

coklat muda, daging umbinya berwarna putih gading atau kuning. Dalam 

memanfaatkan umbi Gadung menjadi pangan, ada beberapa tahap yang akan 

dilakukan untuk mendapatkan umbi Gadung yang berkualitas dan siap siap olah, 

salah satunya yaitu proses pemanenan atau teknik pemanenan. masyarakat Desa 

Kadingeh, mempunyai kebiasaan memanen Gadung setiap tahunnya untuk 

dijadikan bahan pangan oleh masyarakat.  

 

Gambar 2. Tanaman Gadung (Dioscorea hispida Dennst). 
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Gadung umumnya dipanen kira-kira pada umur 10 – 12 bulan dan 

masyarakat Desa Kadingeh biasanya akan memanen umbi gadung jika memasuki 

musim kemarau. Tanda-tanda Gadung telah siap dipanen apabila daun yang 

menempel pada batang mulai rontok, pangkal batang lapuk dan terlepas dari 

umbinya. Pada saat itu, umbi Gadung harus segera dipanen. Tahapan pemanenan 

dimulai dari memilih Gadung yang telah siap panen, seperti yang sudah dijelaskan 

diatas bahwa apabila daun yang menempel pada batang mulai rontok, pangkal 

batang lapuk dan terlepas dari umbinya, maka sudah siap dipanen. pada areal 

sekitar batang Gadung digali dengan hati-hati agar tidak melukai umbi yang 

dipanen, setelah dilakukan penggalian maka dapat dilihat umbi yang bergerombol, 

berbentuk seragam, lonjong berbentuk segitiga, bulat, bulat telur sampai bulat, 

kulitnya berwarna coklat kekuningan atau ke abu-abuan, bagian dalamnya 

berwarna kekuningan. setelah umbi digali kemudian dikumpulkan dan 

dibersihkan dari tanah yang masih menempel. Masyarakat di Desa Kadingeh 

setelah memanen biasanya ada yang langsung mencuci umbinya dan langsung 

mengupas serta diolah, namun ada juga masyarakat yang ketika selesai memanen 

Gadung, kadang disimpan beberapa hari barulah diolah. untuk tetap menjaga agar 

gadung tetap biasa bertumbuh dan tidak habis, maka ketika memanen, maka akan 

ditanam kembali anakan yang kecil atau umbi yang masih kecil.  

Hasil wawancara yang saya lakukan mengenai pemanenan dengan Bapak 

Kiami (59), dia mengatakan bahwa: 

“wattunna to sikapa dikali, eee iya ke mentamami pebarrangan, saba iya na 

barrang mo tu u, biasanna kaissi mi to sikapa. jadi mulai mokan to mangkali 

sikapa, carana tanndai i kua bisa mo dikali ehh dikitaimi jo daunna yanna lolloh 

mo daunna, atau simaririan mi daunna berarrti matua mi, sadia tomi dikali. yake 
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mangkali ki dipela-pela i, saba dikua danggi na kojong jo sikapa. biasanna jo 

sikapa ke maiissi i buda toda iya issin na jiong, na siaja tonggo tok. yanna 

mangka mo dikali dipatama mi karung na male dibasei atau bisa di anna jolo’ si 

sangbongi atau si duang bongi, ehh tergantung kesempatan bangra iya mane, 

yanna eda den ma pepa gaja, bisa langsung dijama’’. 

 

Menurut Bapak Kiami bahwa waktu untuk memanen Gadung yaitu ketika 

memasuki musim kemarau, karena jika pada musim kemarau umumnya Gadung 

sudah berisi. jadi kami mulai memanen Gadung, dimana cara untuk mengetahui 

bahwa Gadung tersebut sudah siap panen, maka kita bisa melihat pada daun yang 

sudah berguguran atau masih berwarnah kuning, maka Gadung tersebut sudah 

siap panen. Biasanya ketika memanen dilakukan dengan hati-hati agar Gadungnya 

tidak rusak terkena linggis. Pada umumnya Gadung berisi banyak dan besar. 

Setelah Gadung di panen Gadung langsung dimasukkan kedalam karung dan 

dibersihkan. Biasanya juga langsung diolah atau disimpan dulu sekitar satu atau 

dua hari, untuk proses pengolahannya tergantung dari kesempatan, jika lagi tidak 

dalam keaadaan sibuk maka akan diolah langsung.     

 

Gambar 3. Tanaman Gadung Siap Panen 
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5.3. Bentuk dan Carah Pengolahan Gadung. 

Masyarakat di Desa Kadingeh memiliki keterampilan dalam mengolah 

Gadung dengan cara tradisional sehingga aman untuk dikonsumsi. kemampuan 

pengolahan gadung didapatkan secara turun temurun dari orang tua yang 

kemudian diajarkan kepada anak-anaknya. Dalam pengolahan Gadung masyarakat 

Kadingeh mengolahnya menjadi tepung. Pengolahan menjadi produk tepung 

disamping dapat memperpanjang umur simpan karena rendahnya kadar air. 

Tepung merupakan salah satu alternatif pengolahan umbi Gadung yang 

mempunyai beberapa kelebihan daripada pengolahan lainnya. Kelebihannya 

antara lain disamping lebih tahan lama, juga bisa dimanfaatkan menjadi berbagai 

produk makanan dan dapat juga sebagai sumber bahan alternatif untuk substitusi 

tepung terigu dan bahan baku industri lainnya (Suismono, P, 1998, Sumunar dan 

Estiasih, 2015). 

 

Gambar 4. Gadung Yang Sudah Dibersihkan dan Siap Diolah 

Gadung yang telah dioalah yang nantinya akan dibuat olahan makanan 

sebagai pengganti nasi yang masyarakat Kadingeh menyebutnya sokko sikapa. 

Pada pembuatan olahan makanan sokko sikapa, ada dua bentuk pengolahannya 
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yaitu ada yang dibuat dalam bentuk tepung dan ada pula yang dibuat dalam 

bentuk irisan kecil-kecil menyerupai kotak, namun keduanya pada dasarnya akan 

dibuat olahan makanan sokko sikapa.  

 

Gambar 5. Gadung Yang Sudah Diolah Menjadi Makanan (Sokko sikapa) 

 

Gambar 6. Gadung Yang Diolah Menjadi Tepung 

Proses pembuatan tepung Gadung pertama-tama yaitu umbi Gadung 

dikupas kemudian umbi yang telah dikupas dicuci terlebih dahulu sebelum diiris 

dengan ketebalan 1- 2 mm. Setelah semua umbi Gadung diiris maka proses 

selanjutnya yaitu irisan umbi gadung di lumuri dengan abu sekam (awuu) hingga 

merata, setelah itu di diamkan selama kurang lebih 24 jam didalam karung. Proses 
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selanjutnya yaitu dicuci, setelah itu dimasukkan kembali ke dalam karung dan 

direndam di air yang mengalir selama 3 sampai dengan 4 hari. Gadung yang telah 

melalui proses perendaman, selanjutnya dikeringkan. Gadung yang telah kering 

kemudian di haluskan menjadi tepung yang dapat dilihat pada Gambar 6. 

Berdasarkan Gambar 6 Gadung yang sudah diolah menjadi tepung. Dalam proses 

pembuatan tepung masyarakat masih menggunakan cara tradisional, dimana 

Gadung yang telah kering dihaluskan dengan cara di tumbuk didalam lesung 

(Issong) menggunakan alat penumbuknya menggunakan alu (Pealu), proses 

penghalusan gadung ini menjadi tepung olah masyarakat dinamakan Dirido 

(Proses penumbukan).  

Untuk pengolahan Gadung yang dibuat dalam bentuk irisan kecil-kecil 

menyerupai kotak alurnya hampir sama dengan proses pembuatan tepung Gadung, 

namun tidak sampai dijadikan tepung, akan tetapi hasil akhirnya hanya 

menyerupai kotak-kotak kecil. Dimana pada proses pengolahannya Gadung diiris 

berbentuk kotak kecil dan di beri perlakuan sama seperti pada proses pembuatan 

tepung Gadung, namun pada tahap terakhir tidak di haluskan ketika sudah 

keringkan, namun langsung diolah menjadi makanan Sokko sikapa.  

Proses pembuatan olahan makanan Sokko sikapa oleh masyarakat 

Kadingeh dengan cara dikukus dalam dandangan yang besar. Proses pembuatan 

Sokko sikapa dimana tahap pertama tepung ataupun Gadung yang dalam bentuk 

kotak-kotak kecil terlebih dahulu direndam dengan air bersih didalam baskom 

selama 1 jam. Setelah direndam kemudian ditiriskan dan proses selanjutnya 

dikukus didalam dandang dengan api sedang. Jika gadung sudah matang, 
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kemudian di sajikan dengan parutan kelapa stengah tua. Untuk lebih jelasnya 

tentang alur pengolahan Gadung mulai dari tahap awal sampai pada tahap menjadi 

olahan makanan (Sokko sikapa)dapat dilihat pada bagan alur berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Bagan Alur Pengolahan Gadung. 

 Hasil wawancara yang saya lakukan mengenai proses pengolahan Gadung 

(Sikapa) dengan Bapak Usman (55), dia mengatakan bahwa: 

“Iya ke kami mang jama sikapa..eee eda pa na moderen caraki. carana di jama jo 

sikapa ke kami eee iyamo jo yanna mangka dikali di sosoi mi na diirah-irah si 

biccuk solah den tomi to di sasa susi to kandoa. yanna mangka mo diirah-irah 

eeeh dibaseimi na mane di pasiraw awuu, na dianna si sangbongi. Mane to di 

basei mi ke gannami sang bongi dianna. mangkanna dibasei mane male diramme 

jong salu sekitar tallung allo. mangkanna jo oo di kasei mi na mane di labuk. 

Diiris dalam bentuk 

Kotak-kotak kecil 

Pencampuran 

dengan abu sekam 

Pemeraman selama 

24 jam 
Pencucian 

Perendaman dengan 

air mengalir Selama 

3 - 4 hari 

Penirisan Pengeringan 

Penghalusan dengan cara 

tradisional (ditumbuk 

dalam lesung) 

Tepung Gadung 

Gadung dalam 

bentuk kotak-

kotak kecil 

Olahan makanan Gadung 

(Sokko sikapa) 

Umbi Gadung Pengupasan 

Pengirisan dalam 

bentuk lembaran kecil 



34 
 

iyaka na mellabuk mo ee bisa mi tu di sokko na di pasikande mo dau paru’ kalu 

iya to edapa na matu”. 

 Menurut bapak Usman pada umumnya mereka mengolah Gadung masih 

dengan cara tradisional dan belum modern. Cara untuk mengolah Gadung yaitu 

dimana Gadung yang sudah di panen di kupas terlebih dahulu, kemudian di iris 

atau dirajang dan ada juga yang di potong-potong menyerupai kotak-kotak kecil. 

Selanjutnya jika sudah selesai pada proses perajangan kemudian dicuci lalu di 

campur dengan abu sekam dan di diamkan selama sehari. Setelah itu dicuci 

kemudian di rendam di sungai selama tiga hari. Jika sudah, maka langkah 

selanjutnya dikeringkan dan di haluskan menjadi tepung dan siap untuk diolah 

menjadi olahahan makanan (Sokko sikapa) dan disajikan dengan parutan kelapa. 
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5.4. Potensi Pemanfaatan dan Produktivitas Pemanfaatan Umbi Gadung 

(Dioscorea hispida Dennst) Oleh Masyarakat Pada Kawasan Hutan 

Lindung di Desa Kadingeh, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. 

Masyarakat Desa Kadingeh, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, 

masih banyak yang memanfatkan Gadung untuk dijadikan bahan olahan makanan. 

Gadung sangat mudah didapatkan oleh masyarakat, dimana Gadung ini banyak 

tumbuh di daerah hutan. Potensi pemanfaatan dan produktifitas pemanfaatan umbi 

Gadung dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini.    

Tabel 6. Potensi Pemanfaatan dan Produktivitas Pemanfaatan Umbi Gadung 

(Dioscorea hispida Dennst) 

No 
Nama 

Responden 

Produksi 

Gadung sekali 

panen (kg) 

Frekuensi 

Pemanenan/Tahun 

Potensi 

Pemanfaatan 

Gadung (kg/Tahun) 

1 Kiami 10 1 kali/Tahun 10 

2 Usman 15 1 kali/Tahun 15 

3 Nusu 13 1 kali/Tahun 13 

4 Uli' 10 1 kali/Tahun 10 

5 Nuding 15 1 kali/Tahun 15 

6 Barema 12 1 kali/Tahun 12 

7 lahapi 20 1 kali/Tahun 20 

8 Sande 11 1 kali/Tahun 11 

9 Cubang 10 1 kali/Tahun 10 

10 Raning 13 1 kali/Tahun 13 

11 Herman 16 1 kali/Tahun 16 

12 Suparman 12 1 kali/Tahun 12 

13 Baharuddin 10 1 kali/Tahun 10 

14 Salleang 15 1 kali/Tahun 15 

15 Rusdi 19 1 kali/Tahun 19 

16 Ahmad 20 1 kali/Tahun 20 

17 Riang 14 1 kali/Tahun 14 

18 Suredi 12 1 kali/Tahun 12 

19 Judding 10 1 kali/Tahun 10 

20 Hartono 16 1 kali/Tahun 16 

21 Pallang 19 1 kali/Tahun 19 

22 Uppi 20 1 kali/Tahun 20 

23 Sudirman 11 1 kali/Tahun 11 
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No 
Nama 

Responden 

Produksi 

Gadung sekali 

panen (kg) 

Frekuensi 

Pemanenan/Tahun 

Potensi 

Pemanfaatan 

Gadung (kg/Tahun) 

24 Tahir 14 1 kali/Tahun 14 

25 Rahimin 18 1 kali/Tahun 18 

26 Hamsa 11 1 kali/Tahun 11 

27 Kadang 14 1 kali/Tahun 14 

28 Sudi  16 1 kali/Tahun 16 

29 Tamrin 15 1 kali/Tahun 15 

30 Safril 10 1 kali/Tahun 10 

Total     421 kg/Tahun 

Produktivitas Pemanfaatan Gadung  14.03 kg/Tahun/KK 

Sumber: Data Primer Telah Diolah, 2022. 

Data tentang potensi pemanfaatan dan produktivitas pemanfaatan umbi 

Gadung (Dioscorea hispida Dennst) yang disajikan pada Tabel 6 dapat dilihat 

bahwa dari 30 orang responden yang mengolah Gadung, total potensi 

pemanfaatan Gadung oleh masyarakat Desa Kadingeh sebesar 421 kg/Tahun, 

kemudian untuk produktivitas pemanfaatan Gadung oleh masyarakat sebesar 

14.03 kg/KK/Tahun. Masyarakat Desa Kadingeh dalam memanfaatkan Gadung 

pada umumnya hanya memanen sekali saja dalam setahun. Gadung biasanya 

tumbuh di areal hutan sekitaran Desa Kadingeh. Untuk mendapatkan Gadung 

sangat mudah bagi masyarakat Kadingeh, hal ini dikarenakan Gadung cukup 

melimpah dan tumbuh secara liar di dalam hutan. 
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VI. PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang potensi pemanfaatan gadung 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tahapan pemanenan dimulai dari memilih gadung yang telah siap panen, 

dimana tanda-tanda gadung telah siap dipanen apabila daun yang 

menempel pada batang mulai rontok, pangkal batang lapuk dan terlepas 

dari umbinya, maka sudah siap dipanen. pada areal sekitar batang gadung 

digali dengan hati-hati agar tidak melukai umbi yang dipanen, setelah 

dilakukan penggalian maka dapat dilihat umbi yang bergerombol, kulitnya 

berwarna coklat kekuningan atau ke abu-abuan, bagian dalamnya berwarna 

coklat kekuningan. setelah umbi digali kemudian dikumpulkan dan 

dibersihkan dari tanah yang masih menempel. Dalam pengolahan gadung 

(Dioscorea hispida Dennst) masyarakat Kadingeh mengolahnya menjadi 

tepung. Gadung yang telah dijadikan tepung yang nantinya akan dibuat 

olahan makanan sebagai pengganti nasi yang masyarakat Kadingeh 

menyebutnya sokko sikapa. 

2. Total potensi pemanfaatan gadung oleh masyarakat Desa Kadingeh sebesar 

421 kg/Tahun, kemudian untuk produktivitas pemanfaatan gadung oleh 

masyarakat sebesar 14.03 kg/Tahun/KK. Masyarakat Desa Kadingeh dalam 

memanfaatkan gadung pada umumnya hanya memanen sekali saja dalam 

setahun. 
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6.2. Saran 

Potensi pemanfaatan dan hasil produk dari olahan gadung dapat 

dikembangkan kedepannya guna meningkatkan perekonomian masyarakat yang 

khususnya berada di sekitar atau yang dekat dengan lokasi hutan lindung dan 

memanfaatkan tumbuhan gadung untuk dikonsumsi. 
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Lampiran 1. Kuisioner Penelitian 

 

KUISIONER PENELITIAN 

POTENSI PEMANFAATAN UBI HUTAN (GADUNG) (Dioscorea hispida 

Dennst) PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KECAMATAN 

BARAKA KABUPATEN ENREKANG 

 

A. Identitas Responden 

Nama  : 

Umur  : 

Pendidikan : 

Pekerjaan  : 

 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu mengola gadung?. 

2. Siapa yang mengajari Bapak/Ibu dalam mengolah gadung?. 

3. Kapan waktunya Bapak/Ibu untuk memanen gadung? 

4. Berapa kg gadung yang Bapak/Ibu biasanya panen? 

5. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam mengola gadung sehingga tidak 

keracunan ketika dikonsumsi?. 

6. Berapa lama waktu untuk merendam gadung di sungai? 

7. Apa jenis olahan makanan yang Bapak/Ibu buat dari umbi gadung? 
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Lampiran 2. Data Mentah Penelitian 

 

No 
Nama 

Responden 

Jenis-Jenis 

Tanaman 

Hutan Yang 

Dimanfaatkan 

Produksi 

Gadung 

sekali 

panen 

(kg) 

Pekerjaan 
Frekuensi 

pemanenan/Tahun 

Potensi 

Pemanfaatan 

Gadung 

(kg/Tahun) 

1 Kiami Gadung 10 Petani 1 kali/Tahun 10 

2 Usman Gadung 15 Petani 1 kali/Tahun 15 

3 Nusu Gadung 13 Petani 1 kali/Tahun 13 

4 Uli' Gadung 10 Petani 1 kali/Tahun 10 

5 Nuding Gadung 15 Petani 1 kali/Tahun 15 

6 Barema Gadung 12 Petani 1 kali/Tahun 12 

7 lahapi Gadung 20 Petani 1 kali/Tahun 20 

8 Sande Gadung 11 Petani 1 kali/Tahun 11 

9 Cubang Gadung 10 Petani 1 kali/Tahun 10 

10 Raning Gadung 13 Petani 1 kali/Tahun 13 

11 Herman Gadung 16 Petani 1 kali/Tahun 16 

12 Suparman Gadung 12 Petani 1 kali/Tahun 12 

13 Baharuddin Gadung 10 Petani 1 kali/Tahun 10 

14 Salleang Gadung 15 Petani 1 kali/Tahun 15 

15 Rusdi Gadung 19 Petani 1 kali/Tahun 19 

16 Ahmad Gadung 20 Petani 1 kali/Tahun 20 

17 Riang Gadung 14 Petani 1 kali/Tahun 14 

18 Suredi Gadung 12 Petani 1 kali/Tahun 12 

19 Judding Gadung 10 Petani 1 kali/Tahun 10 

20 Hartono Gadung 16 Petani 1 kali/Tahun 16 

21 Pallang Gadung 19 Petani 1 kali/Tahun 19 

22 Uppi Gadung 20 Petani 1 kali/Tahun 20 

23 Sudirman Gadung 11 Petani 1 kali/Tahun 11 

24 Tahir Gadung 14 Petani 1 kali/Tahun 14 

25 Rahimin Gadung 18 Petani 1 kali/Tahun 18 

26 Hamsa Gadung 11 Petani 1 kali/Tahun 11 

27 Kadang Gadung 14 Petani 1 kali/Tahun 14 

28 Sudi  Gadung 16 Petani 1 kali/Tahun 16 

29 Tamrin Gadung 15 Petani 1 kali/Tahun 15 

30 Safril Gadung 10 Petani 1 kali/Tahun 10 

Total 421 

Produktivitas Pemanfaatan Gadung 14.03 
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Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian 

 

 
Gadung yang masih muda 
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Gadung yang masih muda 

 

 
         Gadung yang sudah tua 
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Pemanenan Gadung 

 

 
Pemanenan Gadung 



46 
 

 
Gambar 6, pemanenan Gadung 

 

 
 Gadung yang sudah dikupas 
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    Gadung yang sudah diiris tipis 

 

 
Gadung yang diiris berbentuk kotak 

 

 
Gadung yang diiris berbentuk kotak 
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    Diiris  Bentuk Persegi 

 

 
Proses perendaman Gadung 
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      Proses pembuatan tepung Gadung 

 

 
Gadung yang sudah diolah menjadi tepung 
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Gadung yang sudah diolah menjadi tepung 

 

 

 
Gambar 16, Gadung yang sudah diolah menjadi makanan 
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Dokumentasi saat pengambilan data 
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Lampiran 4. Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 5. Surat Keterangan Bebas Plagiasi 
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