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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Asal Usul dan Daerah Penyebaran 

Awalnya pisang menyebar ke India. Dari India kemudian menyebar ke 

benua Afrika, karena banyak dibawa oleh para pedagang Arab. Ketika orang 

Portugis mendarat di pantai Afrika  Barat tahun 1402, mereka membawa bibit 

pisang ke kepulauan Kanari. Kemudian pada  tahun 1516, pisang yang ada di 

Kanari dibawa oleh pelaut Portugis ke benua Amerika. Sejak saat itu, penyebaran 

pisang berlangsung terus-menerus (Tim Bina Karya Tani, 2008). 

Tanaman ini sangat mudah mudah di jumpai hampir di setiap tempat, 

terutama di Indonesia.  Pusatproduksi pisang di Jawa Barat adalah Cianjur, 

Sukabumi dan daerah sekitar Cirebon.Tidak diketahui dengan pasti berapa luas 

perkebunan pisang di Indonesia. Walaupun demikian Indonesia termasuk salah 

satu negara tropis yang memasok pisang segar maupun kering ke Jepang, 

Hongkong, Cina, Singapura, Arab, Australia, Belanda, Amerika Serikat dan 

Prancis. Nilai ekspor tertinggi pada tahun 1997adalah ke Cina (Yulianto, 2012; 

Bappenas, 2000). 

 

2.2.  Tanaman Pisang 

Tanaman pisang di Indonesia sangat penting karena mempunyai nilai 

ekonomi yang tinggi. Pisang adalah tanaman herba yang berasal dari kawasan 

Asia Tenggara (termasuk Indonesia). Tanaman pisang (Musa sp.) secara umum 

terbagi menjadi dua bagian, yaitu liar dan dapat dibudidayakan. Pisang liar 

banyak  sekali jenisnya tapi buahnya berbiji sehingga tidak dapat dikonsumsi, 

sedangkan pisang yang banyak dikonsumsi diketahui berasal dari partenokarpi 

(Megia dan Djuita,2010), hal ini terjadi akibat serbuk sari sulit dibentuk dan 

sterilisasi pada betina mendekati sempurna. Sedangkan pisang komersial yang 

dikenal sekarang ini merupakan pisang budidaya keturunan mutasi dari spesies 

pisang liar (De langhe,1996 cit. Megia dan Djuita, 2010).  

Melihat permintaan komoditas pisang di dalam negeri maupun di luar 

negeri, seharusnya tanaman pisang tidak sekedar tanaman pengisi lahan kosong 

yang sempit di perkarangan rumah atau di sudut-sudut kebun. Permintaan pasar 
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yang begitu besar terhadap pisang yang berkualitas baik, seharusnya 

pengembangan dan pembudidayaan tanaman ini ditingkatkan dengan penerapan 

teknologi dan sumber daya manusia yang handal (Tim Bina Karya Tani, 2008). 

 
2.2.1. Botani dan Morfologi Tanaman Pisang 

Pisang dengan nama botani Musa spp. Merupakan jenis tanaman herba. 

Tanaman ini termasuk dalam Regnum: Plantae, Divisio: Spermatophyta, 

Subdivisio: Angiospermae, Clases: Monocotyledonae, Ordo: Zingiberales, 

Familia : Musaceae dan Genus: Musa  (Gilman and Watson, 1994). Tanaman 

pisang komersial merupakan tanaman monokotil dan dibiakkan dengan cara 

vegetatif. Tanaman ini hanya berbuah sekali lalu mati, akan tetapi pada 

bonggolnya tumbuh tunas dan kemudian menjadi anakan. Pertumbuhannya sangat 

mudah, karena pisang dapat tumbuh di semua jenis tanah bahkan lahan masam 

sekalipun.  

Jenis-jenis pisang yang ada memiliki perbedaan morfologi, yang 

memberikan variasi dalam kultivar pisang, diantaranya dari warna buah, warna 

batang, bentuk daun, bentuk buah dan masih banyak lagi karakter yang 

membedakan kultivar pisang. Pisang juga dikatakan tanaman abadi karena 

perkembangan pisang yang terus-menerus yang tidak ada habisnya, berawal dari 

munculnya tunas dari umbi ke permukaann dan berkembang terus-menerus 

melanggengkan kehidupan pisang (UNCST, 2007). Morfologi tanaman pisang 

dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Gambar 2.1. Morfologi Tanaman Pisang (IPGRI, 1996). 

Helai daun 

Sisir  

Sisir  

Tangkai tandan 

Helai daun 

Tangkai bunga 
 
Bunga jantan 

 Daun muda 

Anakan  
Batang  



6 
 

Bagian-bagian tanaman pisang terdiri dari : 

1) Akar  

Sistem perakaran tanaman pisang berupa akar adventif yang lunak. Akar 

primer memiliki ketebalan lima sampai delapan mm serta berwarna putih saat 

masih muda dan sehat. Rhizom yang sehat akan menghasilkan akar primer 

sebanyak 200 sampai 500 akar. Panjang akar yang muncul dari umbi berkisar dari 

50 hingga 100 cm (Blomme dan Ortiz, 2000 cit UNCST, 2007).  

 

2) Batang  

Batang pisang merupakan batang semu. Batang yang sesungguhnya atau 

batang sejati berada pada bagian dalam berbentuk bulat (teres). Batang sejati yang 

berada di dalam tanah disebut rhizome, berdiameter sekitar 30 cm, dan merupakan 

organ penting yang mendukung pertumbuhan batang semu, tandan buah, dan 

perkembangan anakan (Kaleka, 2013). Tinggi batang mencapai dua sampai 

delapan meter tergantung variasi dan kondisi dan memiliki bonggol yang pendek 

(Mudita, 2012).  

 

3) Daun  

Daun pisang merupakan daun tunggal yang lengkap, terdiri dari lamina 

(helaian daun), vagina (pelepah daun), dan petiol (tangkai daun). Daun berwarna 

hijau dan mudah robek. Daun yang paling muda terbentuk dibagian tengah 

tanaman, keluarnya menggulung dan terus tumbuh memanjang, kemudian secara 

progresif membuka. Panjang daun antara 1,5 m sampai 3 m dan lebar 30 cm 

sampai 70 cm (Kaleka, 2013). Perkembangan daun yang sempurna biasanya 

terletak pada helai daun ketiga, yang sudah membentuk sempurna. Jumlah daun 

pada batang berkisar antara 10 sampai 20 helai daun. Setiap tanaman 

menghasilkan 35 sampai 50 daun dalam siklus pertumbuhannya, dan rata-rata 40 

daun (dalam waktu 8 sampai 18 bulan) (Rozyandra, 2004; UNCST, 2007). 

Terdapat 3 variasi bentuk pangkal daun pada tanaman berdasarkan IPGRI (1996) 

yaitu dengan bentuk pangkal daun 1) membulat keduanya, 2) salah satu sisi 

membulat dan 3) bentuk pangkal daun yang meruncing keduanya.  
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Gambar 2.2. Pangkal Daun Tanaman Pisang (IPGRI, 1996). 
 

4) Bunga  

Pisang mempunyai bunga majemuk, yang tiap kuncup bunga dibungkus oleh 

seludang berwarna merah kecoklatan. Seludang akan lepas dan jatuh ke tanah jika 

bunga telah membuka. Bunga betina akan berkembang secara normal, sedang 

bunga jantan yang berada di ujung tandan tidak berkembang dan tetap tertutup 

oleh seludang dan disebut sebagai jantung pisang. Tiap kelompok bunga disebut 

sisir, yang tersusun dalam tandan. Jumlah sisir betina antara 5-15 buah (Cahyono, 

2002). 

Bunga-bunga betina memiliki indung telur yang berkembang dan menjadi 

buah tanpa penyerbukan (parthenocarpi) untuk membentuk daging yang 

merupakan bagian yang dapat dimakan dari tanaman. Namun, pisang liar 

menunjukkan penyerbukan  silang dan akhirnya membentuk biji (non-

parthenocarpic) (UNCST, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.3. Bagian-Bagian Bunga Jantan (IPGRI, I996). 
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5) Buah  

Buah pisang termasuk buah buni, bulat memanjang, membengkok, tersusun 

seperti sisir dua baris dengan kulit berwarna hijau, kuning, cokelat, atau ungu. 

Tiap kelompok buah atau sisir terdiri dari beberapa buah pisang. Buah pisang ada 

yang berbiji atau tanpa biji. Bijinya kecil, bulat, dan warna hitam. Buahnya dapat 

dipanen 80 sampai 90 hari setelah keluarnya jantung pisang  (Kaleka, 2013).  

Buah pisang mengandung gizi yang tinggi, kolestrol rendah serta vitamin B6 

dan vitamin C tinggi. Zat gizi terbesar pada buah pisang masak yaitu Kalium, 

sebesar 373 mg/100 g pisang, vitamin A 250-335 g/ 100 g pisang. Pisang juga 

merupakan sumber karbohidrat, vitamin A dan C, serta mineral. Komponen 

karbohidrat terbesar pada buah pisang adalah pati pada daging buahnya dan akan 

diubah menjadi sukrosa, glukosa dan fruktosa pada saat pisang matang (15-20%) 

(Ismanto, 2015). 

 
6) Anakan  

Anakan pisang sebenarnya adalah cabang samping yang tumbuh dari rimpang 

dan muncul di permukaan tanah pada jarak yang dekat dengan induk. Terdapat 

dua macam anakan, anakan pedang (sword sucker) yang mempunyai helai daun 

sempit dan bagian bawah batng semu yang melebar, dan anakan air (water sucker) 

yang mempunyai helaian daun lebar dan bagian bawah batang semu yang sempit. 

Anakan pedang mempunyai kaitan yang kuat, sedangkan anakan air mempunyai 

kaitan yang lemah dengan rimpang induk. Jumlah anakan yang tumbuh 

membentuk rumbun berbeda-beda antar kultivar. Anakan pedang yang dipilih 

untuk menggantikan induk disebut anakan pelanjut (Mudita, 2012). 

 
2.3.  Jenis-Jenis Pisang 

Pisang sudah dikenal sejak lama sebagai buah yang lezat dan berkhasiat 

bagi kesehatan karena pisang mengandung gizi yang baik antara lain menyediakan 

energi yang cukup tinggi dibandingkan dengan buah-buahan lain dan harganya 

relatif murah namun memiliki manfaat yang cukup besar (Kurniawan, 2013). 

Menurut Bappenas (2000) bahwa jenis-jenis pisang terbagi menjadi empat, 

diantaranya sebagai berikut : 
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1) Pisang yang dimakan buahnya tanpa dimasak yaitu M. paradisiaca var 

Sapientum, M. nana atau disebut juga M. cavendishi, M. sinensis. Misalnya 

pisang Ambon, Susu, Raja, Cavendish, Barangan dan Mas. 

2) Pisang yang dimakan setelah buahnya dimasak yaitu M. paradisiaca forma 

typical atau disebut juga M. paradisiaca normalis. Misalnya pisang Nangka, 

Tanduk dan Kepok. 

3) Pisang berbiji yaitu M. brachycarpa yang di Indonesia dimanfaatkan 

daunnya. Misalnya pisang Batu dan Klutuk. 

4) Pisang yang diambil seratnya misalnya pisang Manila (abaca). 

5) Pisang hias (Heliconia indica.) Pisang hias dapat dibedakan menjadi dua 

jenis, yaitu pisang kipas dan pisang-pisangan. Pisang kipas memiliki bentuk 

tanaman menyerupai kipas dan sering disebut pisang madagaskar. Pisang-

pisangan memiliki batang semu dengan ukuran kecil dan memiliki bunga 

yang indah. Pisang-pisangan ini biasanya dijadikan sebagai penghias halaman 

rumah (Kaleka, 2013). 

 

2.4.  Penanda Morfologi 

Penanda morfologi merupakan identifikasi yang dilakukan dengan 

mengkarakterisasi tanaman berdasarkan fenotipnya (Sukartini, 2007; Rozyandra, 

2004; Robi’ah, 2004). Penanda morfologi ini telah banyak digunakan untuk 

mengatasi masalah duplikasi plasma nutfah di lapangan (Simmonds dan 

Shepherd, 1995 cit.  Robi’ah, 2004). Keanekaragaman morfologi relatif mudah 

diidentifikasi, namun ekspresinyasangat dipengaruhi oleh lingkungan (Rao, 2004). 

Penanda morfologi memiliki keterbatasan karena memerlukan informasi 

karakter bagian vegetatif (batang semu, daun, anakan, dan lain-lain) dan bagian 

generatif (bunga, buah, dan biji) sehingga baru dapat diamati setelah tanaman 

dewasa (Jumari dan Pudjoarinto, 2000). Selain itu, ditambahkan oleh Aktrinisia, 

(2010) karakterisasi genetik yang mendasarkan pada penanda morfologis 

memerlukan observasi yang intensif dari tanaman dewasa. 
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2.5. Keanekaragaman Genom Pisang 

Pisang komersial (Musa sp.) berasal dari persilangan Musa accuminata  

Colla (2x=22) dengan Musa balbisiana Colla (2x=22). Mutasi, domestikasi dan 

seleksi berperan penting dalam evolusi pisang. Ploidi dan genom berasal dari M. 

accuminata dicirikan dengan simbol genom A, sedangkan yang berasal dari 

M.balbisiana diberi simbol B. persilangan antara pisang liar (M. accuminata dan 

M. balbisiana) menghasilkan diploid AB, triploid AAB dan ABB, juga tetraploid 

AAAB, AABB dan ABBB (Simmonds, 1959).  

Jenis pisang yang bersifat diploid dengan genotip AA diantaranya adalah 

pisang Emas, pisang Seribu dan pisang Buaya. Jenis pisang triploid dengan 

genotip AAA adalah pisang Ambon, pisang Badak; pisang triploid dengan genom 

AAB adalah pisang Raja, genotip ABB adalah pisang kepok, dan genotip BB 

yaitu pisang Batu (Notanubun dan Karuwal, 2014). Proses persilangan pisang 

dapat dilihat pada Gambar 2.4. 
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Gambar 2.4. Proses Persilangan Pisang (Valmayor et al., 1991). 
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2.6. Kualitas Buah 

Kualitas buah merupakan ukuran kelayakan buah tersebut untuk 

dikonsumsi serta berhubungan dengan prefrensi konsumen. Tingkat kesukaan 

konsumen terhadap buah tersebut ditentukan oleh kandungan kimia buah yang 

dapat mempengaruhi rasa buah, yaitu kadar kemanisan dan kemasaman buah, 

serta jumlah bagian yang dapat dimakan pada buah (Santoso dan Purwoko, 1995). 

Menurtut Kader (1985), komponen kualitas buah meliputi penampakan, tekstur, 

rasa, nilai gizi, dan keamanan. Penampakan mencakup ukuran, bentuk, intensitas 

dan keseragaman warna, kilap, kerusakan eksternal dan internal. Tekstur meliputi 

kekerasan, kelembutan, sukulensi, flavor dan mineral. 

 

2.7.  Manfaat Pisang dan Kandungan Gizi 

Buah pisang mempunyai kandungan gizi yang baik, antara lain 

menyediakan energi yang cukup tinggi dibandingkan dengan buah-buahan yang 

lain. Pisang kaya mineral seperti kalium, magnesium, besi, fosfor dan kalsium, 

juga mengandung vitamin B, vitamin B6 dan vitamin C serta serotonin yang aktif 

sebagai neutransmitter dalam kelancaran fungsi otak (Prabawati dkk, 2008). 

Adapun komponen zat gizi buah pisang dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1. Komponen Zat Gizi Buah Pisang per 100 gr 

Kultivar Pisang 
Parameter Berlin (AA) Ambon Hijau (AAA) Raja Bandung       

(ABB) Kepok (ABB) 

Protein (g)  1,48 1,92 1,51 1,78 

Lemak (g) 0,07 0,03 0,05 0,08 

Air (g) 80,94 72,94 66,49 62,01 

Abu (g) 0,79 0,78 0,82 0,89 

Karbohidrat (g) 16,72 24,33 31,13 35,24 

Total gula (g) 12,12 15,91 20,82 17,03 

Vitamin C (mg) 25,54 19,10 16,45 30,27 

Kalium (mg) 375 275 350 365 

Sumber : Hapsari dan Lestari (2016) 
 

 


