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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

  Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia 

(megabiodiversity). Salah satu tanaman dengan tingkat keragaman genetik yang 

tinggi adalah pisang. Plasma nutfah pisang memegang peranan penting dalam 

program pemuliaan sebagai material genetik untuk menciptakan jenis unggul atau 

kultivar baru (Damayanti dan Roostika, 2010). Tanaman pisang merupakan salah 

satu penghasil buah dengan luasan areal paling luas di Indonesia dibandingkan 

dengan tanaman buah lain. Disisi lain pisang merupakan tanaman yang banyak 

ditanam baik sebagai komoditi komersial maupun komoditi rumah tangga untuk 

dikonsumsi sendiri. Tanaman pisang dapat ditemukan dihampir seluruh pelosok 

tanah air sehingga sangat potensial digunakan sebagai salah satu pilar peningkatan 

ketahanan pangan. 

 Buah pisang menjadi salah satu komoditas pertanian yang sangat digemari 

masyarakat dan mulai dikebunkan. Buah pisang kaya akan suber vitamin dan 

karbohidrat serta sangat digemari orang karena rasanya yang enak dimakan baik 

sebagai buah meja atau melalui pengolahan terlebih dahulu. Di Indonesia pisang 

masih biasa ditanam oleh masyarakat sebagai tanaman pekarangan ataupun 

perkebunan dalam skala kecil, pemeliharaan serta pemanfaatannya juga masih 

kurang maksimal.Untuk itu perlu ada suatu pendekatan khusus, agar tanaman 

pisang dikenal manfaatnya secara luas oleh masyarakat (Kasrina dan Zulaikha, 

2013). 

Banyaknya kultivar pisang yang ada ini menyebabkan perbedaan karakter 

antar setiap jenisnya. Perbedaan itu dapat dilihat dari penampilan tanaman seperti 

batang semu, daun, bunga dan buah. Dengan perbedaan tersebut penting sekali 

untuk diketahui hubungan kekerabatan antar jenisnya sehingga dapat diperoleh 

informasi awal dalam memperbaiki sifat genetik yang akan menghasilkan 

tanaman dengan varietas baru yang lebih unggul (Notanubun, 2014). 

Kabupaten Kuantan Singingi Kuansing pada awalnya membawahi enam 

Kecamatan kemudian dimekarkan menjadi 12 Kecamatan serta terdapat  199 

kelurahan. Sektor pertanian masih memegang peranan penting sebagai sumber 

pendapatan bagi masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Singingi. 
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Produksi pisang sendiri di Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun ketahun terus 

meningkat dan memberikan dampak posistif bagi perkembangan perekonomian 

masyarakat. Komoditi pisang ditahun 2015 untuk penanaman baru (Replanting) 

yaitu sebanyak 100 pohon, populasi tanaman pisang (Crop Population) yaitu 

sebanyak 550, populasi panen  tanaman pisang (Harvest) sebanyak 450, dan untuk 

produksi pisang itu sendiri mencapai 900 ton pisang (Dinas Tanaman Pangan 

Kabupaten Kuantan Singingi, 2015). 

Meskipun telah diperoleh data dan informasi yang cukup tentang luas 

panen dan produksi pisang namun sampai saat ini belum diketahui secara pasti 

berapa jenis pisang yang telah ditanam dan dibudidayakan oleh 

masyarakat.Perlunya melakukan pelestarian plasma nutfah pada tanaman pisang 

diantaranya melakukan eksplorasi dan inventarisasi untuk menjaga koleksi 

tanaman pisang yang ada. Karakterisasi morfologi tanaman pisang sangat 

diperlukan sebagai pendukung untuk perakitan varietas unggul melalui 

identifikasi sumber plasma nutfah yang ada. 

Kendala yang kerap terjadi yaitu erosi genetik yang berakibat serius untuk 

pelestarian plasma nutfah tanaman pisang yang ada saat ini. Menurunnya 

keragaman genetik akibat hilangnya jenis lokal merupakan salah satu dampak 

negatif revolusi hijau. Kelangkaan SDG dapat juga terjadi karena proses seleksi 

dan pemurnian bentuk-bentuk varietas lokal yang beragam membentuk homogen 

(seragam). Seleksi dan pemurnian tersebut meningkatkan keseragaman genetik 

tanaman dan menyebabkan erosi genetik. Erosi genetik dapat juga terjadi karena 

peristiwa alam seperti kebakaran hutan, banjir, gunung meeletus dan bencana 

alam lainnya. Keadaan ini dapat menimbulkan bahaya cukup serius karena 

mengarungi ragam genotip yang penting bagi pemuliaan (Rustini dkk, 2014). 

Kendala lain yang dihadapi yaitu dalam mengidentifikasi kultivar pisang 

karena banyaknya keragaman tanaman pisang dalam hal bentuk, ukuran, buah, 

dan karakter lain yang tidak sesuai dan sulit digambarkan oleh tatanama binomial 

asalnya (Rinaldi dkk, 2014). Selain itu juga perlu dilakukan analisis keragaman 

genetik dan hubungan kekerabatan diantara plasma nutfah pisang untuk program 

pemuliaan tanaman dan manajemen konservasi plasma nutfah pisang. 
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1.2. Tujuan 

 Tujuan penelitian ini adalah : 

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

Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Singingi. 

2. Mengetahui genom dan hubungan kekerabatan antar pisang yang ditemukan 

Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi. 

3. Mengetahui kandungan kimia pada buah pisang yang ditemukan di  

Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Singingi. 

 

1.3. Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Sebagai langkah awal konservasi pisang yang ada di Kabupaten Kuantan 

Singingi . 

2. Sebagai informasi dalam penyusunan program pemuliaan tanaman pisang di 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

3. Menambah  wawasan tentang pembudidayaan pisang yang dilakukan oleh 

masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. 

 

 


