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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris yang beriklim tropis dan memiliki 

wilayah daratan yang subur serta menghasilkan berbagai macam tumbuh-

tumbuhan yang sangat banyak manfaatnya sebagai penunjang kelangsungan 

hidup. Diantara jenis tanaman yang hidup di Indonesia adalah sub sektor tanaman 

hortikultura. Salah satu jenis tanaman hortikultura  adalah tanaman pisang (Musa 

sp.). Pisang dapat tumbuh dengan baik di Indonesia karena iklim dan tanah yang 

sesuai untuk pertumbuhannya. Kandungan gizi pada pisang sangat baik. Buahnya 

banyak disukai untuk dikonsumsi secara langsung sebagai buah atau diolah 

menjadi produk konsumsi lain seperti sale pisang, keripik pisang, selai pisang dan 

lain sebagainya. 

Keanekaragaman  pisang tersebar di daerah kecamatan Bantan, salah satu 

daerah yang ada di Kabupaten Bengkalis, dengan luas wilayah 424,4 km2. Desa 

terluas adalah Teluk Pambang dengan luas 114 km² atau 26,89% dari luas 

keseluruhan kecamatan Bantan, yang diikuti oleh desa Selat Baru 63 km² 

(14,86%) dan Bantan Tengah 51 km² (12,03%).  

Data dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Bantan, bahwa 

pisang merupakan salah satu komoditas buah-buahan yang memiliki luas panen 

terbesar, yaitu 68 ha.  Jumlah produksi tanaman pisang adalah 157 ton lebih 

banyak dibandingkan dengan durian yang luas panennya 95 ha dengan jumlah 

produksi 150 ton (BPS Bengkalis, 2015). Data tersebut menunjukkan bahwa 

tanaman pisang sangat penting dan berpotensi  di kecamatan Bantan.  

Melihat data dengan produksi yang besar namun memiliki nilai ekonomis 

yang rendah. Untuk meningkatkan nilai ekonomis dari buah pisang dapat dibuat 

berbagai macam produk olahan yang sekaligus menjadi salah satu cara untuk 

mempertahankan daya simpan buah pisang. Salah satu contoh adalah dari jenis 

pisang Kepok, yang selama ini diolah oleh masyarakat menjadi keripik pisang. 

Namun sebelum diolah lebih lanjut, perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu 

terhadap kandungan gizi dan komposisi bahan kimianya.   

Meski diperoleh data yang cukup tentang luas panen dan produksi pisang, 

namun saat ini belum diketahui secara pasti berapa jenis, variasi morfologi pisang 
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serta kandungan kimia buah yang ditanam oleh masyarakat. Eksplorasi, 

inventarisasi, dan pelestarian plasma nutfah pisang di Indonesia masih terbatas. 

Hal ini disebabkan karena saat ini koleksi pisang berada di tempat yang terpencar-

pencar. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan tanaman koleksi menjadi sulit, 

sehingga tampilan tanaman kurang optimal dan seringkali mengacaukan data 

karakteristik varietas atau klon (Sukartini, 2007). 

Karakter morfologi mempunyai peranan penting didalam sistematika, 

walaupun banyak pendekatan yang dipakai dalam menyusun sistem klasifikasi, 

namun semuanya berpangkal dari karakter morfologi karena mudah dilihat jika 

dibandingkan dengan karakter-karakter lainnya (Rahayu dan Handayani, 2008). 

Menurut Radiya (2013) karakterisasi morfologi tanaman pisang di perlukan dalam 

perakitan varietas unggul melalui identifikasi plasma nutfah yang ada tersebut. 

Selain itu menurut peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 29 tahun 

2009 bahwa setiap daerah harus melakukan konservasi terhadap keanekaragaman 

hayati yang ada di daerah masing-masing. 

Melihat kondisi semakin besar ancaman terhadap alih fungsi lahan 

menjadi perkebunan, industri, perumahan dan belum adanya informasi mengenai 

karakter morfologi maupun kimia pisang yang ada di Kecamatan Bantan sangat 

perlu dilakukan identifikasi. Rahmawati dan Hayati (2013) menyatakan bahwa 

koleksi, konservasi dan pemanfaatan sumberdaya genetik tanaman merupakan 

komponen penting dalam program pengembangan tanaman. Karena itu perlu 

dicari berbagai keragaaman genetik tanaman pisang untuk pengembangan 

tanaman ini selanjutnya 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Mengetahui kultivar pisang, karakteristik morfologi pisang yang ada di 

Kecamatan Bantan. 

2. Mengetahui genom dan hubungan kekerabatan antar pisang yang ditemukan. 

3. Mengetahui kandungan kimia buah pisang yang ditemukan. 
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1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian sebagai berikut : 

1. Sebagai  langkah awal konservasi keanekaragaman hayati di Kecamatan 

Bantan. 

2. Menjadi sumber informasi bagi petani, mahasiswa maupun masyarakat umum 

tentang jenis-jenis pisang yang ada di Kecamatan Bantan. 

 

1.4. Hipotesis Penelitian 

H1 : terdapat keragaman morfologi dan kandungan kimia buah pisang di 

Kecamatan Bantan. 

H0  : tidak terdapat keragaman morfologi dan kandungan kimia buah pisang 

di Kecamatan Bantan. 

 


