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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Morfologi Tanaman Pisang (Musa spp). 

  Pisang adalah salah satu tanaman atau tumbuhan terna yang memiliki 

ukuran relatif besar atau raksasa yang berdaun besar dengan suku Musaceae. 

Tanaman pisang ini juga merupakan salah satu jenis tanaman yang dapat 

dibudidayakan dengan baik pada iklim tropis maupun sub tropis. Ada dua jenis 

tanaman pisang yaitu tanaman pisang komersial dan tanaman pisang yang dapat 

dibudidayakan (Kurniawan dkk, 2016). Tanaman pisang adalah terna besar 

tahunan yang berimpang dan berserat.Batang semunya tumbuh mengelompok 

dalam rumpun, daunnya lebar, helainya berbentuk lonjong-lanset, kadang berlapis 

lilin, tangkai daun panjang dan membentuk batang semu.Perbungaan pada ujung 

batang, menjulur, keluar dari ujung batang semu, menjurai, semi-menjurai atau 

bahkan tegak. Braktea tidak beralur dalam, tergulung bersama-sama atau tegak 

menyirip,dan biasanya menggugurkan diri (Nasution dan Isamu, 2001). 

  Secara taksonomi tanaman pisang diklasifikasikan sebagai berikut: Divisi: 

Spermatophyta, Sub Divisi: Angiospermae, Kelas: Monocotyledonae, Famili: 

Musaceae, Genus: Musa, Spesies: Musa Paradisiaca L (Kaleka, 2013). 

 

Gambar 2.1. Tanaman pisang secara morfologi (sumber: IPGRI Banana, 1996). 
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2.1. Tanaman Pisang (Musa spp). 

  Pisang merupakan tanaman yang tidak bercabang dan digolongkan dalam 

terna monokotil. Batangnya yang membentuk pohon merupakan batang semu, 

yang terdiri dari pelepah-pelepah daun yang tersusun secara teratur, percabangan 

tanaman bertipe simpodial (batang poko sukar ditentukan) dengan meristem ujung 

memanjang dan membentuk bunga lalu buah. Bagian buah bagian bawah batang 

pisang menggembung berupa umbi yang disebut bonggol. Pucuk lateral muncul 

dari kuncup pada bonggol yang selanjutnya tumbuh menjadi tanaman pisang 

(Kaleka, 2013). 

  Secara umum pisang dapat tumbuh di seluruh kawasan Indonesia, tanah 

yang baik adalah tanah yang kering tetapi memiliki kapasitas air yang baik rata-

rata pH tanah berkisar antara 4,5 dan 7,5 (Maharani, 2005). 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 bahkan pada tanah yang 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 sebagai tanaman abadi karena perkembangan pisang yang terus 

menerus yang tidak ada habisnya. Berawal dari munculnya tunas dari umbi 

kepermukaan dan berkembang terus-menerus melanggengkan kehidupan pisang 

(UNCST, 2007).  

  Tinggi batang mencapai 2 sampai 8 meter tergantung pada variasi dan 

kondisi, dan memiliki bonggol yang pendek. Bonggol memiliki mata tunas dan 

menghasilkan rhizome pendek dan akar (anakan) dekat pohon induk. Batangnya 

merupakan batang semu yang ternyata berupa lembaran daun yang saling 

tumpang tindih dengan daun baru dan akhirnya bunga muncul dari bagian tengah 

(Mudita, 2012). Diameter batang sekitar 48 cm ketebalan dapat mencapai 20-5- 

cm batang sejati akan muncul pada saat bunga terbentuk. Batang sejati ini tumbuh 

didalam batang semu sehingga muncul dan mendukung tandan. Bagian-bagian 

batang dapat dilihat pada Gambar 2.2. 
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              (a)                         (b)                             (c)                               (d) 

Gambar 2.2. Bagian Morfologi Pada Tanaman Pisang ( sumber: 

Keterangan: a) bagian dalam batang pisang, b) batang semu, 

                   c) pangkal tangkai daun, d) batang sejati. 

 

Sistem perakaran tanaman pisang berupa akar adventif yang lunak. Akar 

primer memiliki ketebalan 5-8 mm serta berwarna putih saat masih muda dan 

sehat. Rhizome yang masih sehat akan menghasilkan akar primer sebanyak 200 

sampai 500 akar. Panjang akar yang akan muncul dari umbi berkisar dari 50 

hingga 100 cm. Anakan pisang sebenranya adalah cabang samping yang tumbuh 

dari rimpang dan muncul dari permukaan tanah pada jarak yang dekat dengan 

induk. Anakan pedang mempunyai kaitan yang kuat, sedangkan anakan air 

mempunyai kaitan yang lemah dengan rimpang induk. Jumlah anakan yang 

tumbuh membentuk rimbun berbeda-beda antar kultivar. Anakan pedang 

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

Daun dewasa terdiri dari atas upih daun (leaf sheat), tangkai daun 

(petiole), dan helai daun (leaf blade). Upih daun membentuk batang palsu, 

kemudian berkembang menjadi tangkai daun, dan selanjutnya diantara bagian 

kana n dan kiri helai daun menjadi tulang utama daun (midrib). Helai daun di 

bagian kanan dan kiri tulang daun disebut lembar daun (lamina). Daun 

berkembang dari bagian batang palsu dalam bentuk silindris. Perkembangan daun 

yang sempurna biasanya terletak pada helai daun ketiga. Jumlah daun pada batang 

berkisar antara 10-20 helai daun. Setiap tanaman menghasilkan 35 sampai 50 

daun dalam siklus pertumbuhannya, dan rata-rata 40 daun (dalam waktu 8 sampai 

18 bulan) (Mudita, 2012). 

Helai pisang ini memiliki variasi diantaranya dari segi bentuk dan warna. 

Perbedaan ini terbentuk pada pangkal helai daun. Terdapat tiga variasi bentuk 

pangkal daun pada tanaman berdasarkan IPGRI (1996) yaitu dengan bentuk 
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pangkal daun dapat dilihat pada Gambar 2.3. Bentuk pertumbuhan helai daun juga 

dapat dibedakan tipe pertumbuhannya yaitu seperti pada tipe tegakan daun yang 

dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

 

 

 

Gambar 2.3  Bentuk Pangkal Daun, 1)membulat keduanya, 2) salah satu 

sisimembulat, 3) bentuk pangkal daun yang meruncing keduanya 

(sumber: IPGRI Banana, 1996). 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Tipe Pertumbuhan 1) Tegak, 2) Menengah (intermediate)  dan 3) 

melengkung kebawah  (Sumber: IPGRI Banana, 1996). 

 

Bunga pisang adalah bunga yang sempurna, yang memiliki benang sari 

dan putik. Jumlah benang sari pisang secara umum 5 buah. Daun penumpu bunga 

pisang biasanya berjejal rapat dan tersusun secara spiral. Daun pelindung 

berwarna merah tua, berlilin dan mudah rontok berukuran panjang 10-25 cm. 

bunga tersebut tersusun dalam dua baris melintang, yakni bunga betina berada di 

bawah bunga jantan (jika ada). Bentuk jantungnya seperti gasing, meruncing, 

sedang, ovaid, sampai membulat. Pada umunya bunga pisang mekar yang ditandai 

dengan membukanya (kelopak bunga) pada tiap 1-2 hari sekali selama 7-10 hari. 

Pada umumnya bunga mulai mekar setelah 20 hari keluar jantung (Supriyadi & 

Suyanti, 2008). 
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Gambar 2.5. Bagian-Bagian Pada Bunga Jantan ( Sumber: IPGRI Banana, 1996) 

 

Bunga-bunga betina memiliki indung telur yang berkembang dan menjadi 

buah tanpa penyerbukan untuk membentuk daging yang merupakan bagian yang 

dapat dimakan dari tanaman. Namun, pisang liar menunjukkan penyerbukan 

silang dan akhirnya membentuk biji (non-parthenocarpic). Bunga jantan 

panjangnya antara 6 cm, benang sarinya ada lima helai daun dan jarang yang bisa 

menghasilkan tepung sari. Dari beberapa kasus (Musa scgizocarpa, 

Musaacuminata Banksii dan Musa acuminata Errans) menghasilkan bunga 

hermaprodit ( UNCST, 2007). 

Tiap kelompok bunga disebut sisir, yang tersusun dalam tandan Jumlah 

sisir betina antara 5-15 buah. Buah pisang tersusun dalam tandan tiap tandan 

terdiri dari beberapa sisir, dan tiap sisir terdiri dari 6-22 buah pisang atau 

tergantung pada varietasnya. Buah pisang pada umumnya tidak berbiji atau 

disebut 3n 9triploid), kecuali pada pisang batu (klutuk) bersifat 2n (diploid). 

Proses pembuahan tanpa menghasilkan biji disebut partenokarpi (Ningsih, 2013).  

Bagian buah pisang bervariasi, panjangnya bervariasi, panjangnya antara 

10-18 cm dengan diameter sekitar 2,5-4,5 cm. buah berlingir 3-5 alur, bengkok 

dengan ujung meruncing atau membentuk leher botol. Daging buah (mesokarpa) 

tebal dan lunak. Kulit buah (epikarpa) yang masih muda berwarna hijau, namun 
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setelah tua (matang) berubah menjadi kuning strukturnya tebal sampai tipis.Buah 

pisang termasuk buah buni, bulat memanjang, membengkok, tersusun seperti sisir 

dua baris, dengan kulit berwarna hijau, kuning, atau coklat. Tiap kelompok buah 

atau sisir terdiri dari beberapa buah pisang. Berbiji atau tanpa biji, bijinya kecil, 

bulat, dan berwarna hitam.Buahnya dapat dipanen setelah 80-90 sejak keluarnya 

jantung pisang (Cahyono, 2002). 

Jenis-jenis pisang berdasarkan cara konsumsi antara lain yaitu pisang yang 

perlu direbus, ada beberapa jenis pisang yang buahnya hanya enak dimakan 

setelah direbus terlebih dahulu misalnya pisang Kepok, Raja, Nangka, dan pisang 

Tanduk. Pisang tanpa direbus jenis-jneisnya seperti pisang Ambon, Kawista, 

Blitung, Raja sewu, yang buahnya demikian banyak sehingga disebut Raja seribu 

dan pisang Klutuk meskipun enak buahnya tetapi penuh dengan biji 

(Notabun,2014). 

 

2.2. Manfaat Buah Pisang dan Kandungan Gizi 

Buah pisang mengandung gizi cukup tinggi yaitu kolestrol rendah serta 

vitamin B6 dan Vitamin C tinggi. Zat gizi terbesar pada buah pisang masak adalah 

kalium sebesar 373 miligram/100 gram pisang. Pisang juga merupakan sumber 

karbohidra, 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%). Kandungan energi 

pisang merupakan energy instan, yang mudah tersedia dalam waktu singkat, 

sehingga bermanfaat dalam menyediakan kebutuhan kalori sesaat. Karbohidrat 

pisang merupakan cadangan energi yang sangat baik digunakan dan dapat secara 

cepat tersedia bagi tubuh, sehingga dapat digunakan sebagai bahan alternatif 

pangan (Ambarita dkk, 2015). 

Manfaat tumbuhan pisang bukan hanya sebagai penyedia pangan, lebih 

dari itu tumbuhan pisang memiliki fungsi lain, yaitu getahnya dapat dijadikan 

sebagai penyembuh luka luar. Sebelum dilakukannya penelitian terhadap 

kegunaan getah pisang ini, sudah banyak masyarakat pedesaan yang 

menggunakan getah pisang sebagai penyembuh luka luar (Ningsih, 2013). 
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Batang pisang juga memiliki banyak manfaat lain diantaranya dapat 

mengobati berbagai penyakit seperti luka bakar, cacar, mimisan, dan kutil. 

Manfaat lain yang sangat penting dari batang pisang adalah sebagai salah satu 

penghasil serat. Pisang ini sering disebut dengan pisang Abaka. Seratnya 

digunakan untuk pembuatan kerajinan rakyat seperti bahan pakaian, anyaman 

topi, tas, peralatan makan dan kertas rokok (Avivi & Ilrarwati, 2004). 

Daun pisang juga dapat dipakai sebagai pembungkus berbagai makanan 

serta jantung pisang dapat digunakan sebagai sayuran dalam masakan. Buah 

pisang juga tak kalah banyak manfaat yaitu buah pisang bisa diolah sebagai 

makanan salah satunya keripik pisang yang banyak digemari oleh masyarakat 

(Rahmawati, 2013). Jantung pisang mengandung berbagai zat yang baik bagi 

kesehatan seperti protein, fosfor, mineral, kalsium, vitamin B1, C dan kandungan 

serat yang cukup tinggi. 

Daun pisang juga dapat dipakai sebagai pembungkus berbagai makanan 

serta jantung pisang dapat digunakan sebagai sayuran dalam masakan. Buah 

pisang juga tak kalah banyak manfaat yaitu buah pisang bisa diolah sebagai 

makanan salah satunya keripik pisang yang banyak digemari oleh masyarakat 

(Rahmawati, 2013). Jantung pisang mengandung berbagai zat yang baik bagi 

kesehatan seperti protein, fosfor, mineral, kalsium, vitamin B1, C dan kandungan 

serat yang cukup tinggi (Novitasari dkk, 2013). 

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

diantaranya sebagai berikut:  

1) Pisang yang dimakan buahnya tanpa dimasak yaitu M. paradisiacal Var 

Sapintum, 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. paradisiacal 

forma typical atau disebut juga M. paradisiacal normalis. Misalnya pada 

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). 
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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). 

Kulaitas buah merupakan ukuran kelayakan buah tersebut untuk 

dikonsumsi serta berhubungan dengan prefensi 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). 

Menurut 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. 

 

2.3. Karakterisasi Tanaman Kualitatif dan Kuantitatif  

Karakterisasi merupakan proses mancari ciri spesifik yang dimiliki oleh 

tumbuhan yang digunakan untuk membedakan diantara jenis dan antar individu 

dalam satu jenis suatu tumbuhan (Rembang dan Sondakh, 2014). Menurut 

Aktrinisia (2010) karakterisasi tanaman merupakan kegiatan dalam rangka 

mengidentifikasi sifat-sifat penting yang bernilai ekonomis atau yang merupakan 

penciri dari varietas yang bersangkutan dan karakter yang diamati dapat berupa 

karakter morfologis, agronomi, karakter fisiologis, karakter isoenzim, dan 

karakter molekuler (DNA). 

Karakter kualitatif adalah karakter yang dapat dibedakan berdasarkan 

kelas atau jenis, misal: warna bunga, ketahanan terhadap penyakit, bentuk buah, 

dan lain-lain. Bentuk sebaran karakter kualitatif adalah tegas, gen pengendali 

karakter kualitatif berupa gas mayor, serta karakter kualitatif sangat sedikit 

dipengaruhi oleh gen lingkungan (Campbell, 2008). 

Karakter kuantitatif adalah karakter yang dapat dibedakan berdasarkan 

dari segi nilai ukuran dan bukan jenisnya, atau karakter yang berhubungan dengan 
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pertumbuhan tanaman atau hasil panen, umumnya merupakan karakter-karakter 

yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Hal ini dapat terjadi karena karakter-

karakter ini dikendalikan oleh sejumlah gen dimana pengaruh masing-masing gen 

terhadap penampilan karakter (fenotipe) lebih kecil dibandingkan pengaruh 

lingkungan, walaupun secara bersama-sama gen-gen tersebut dapat mempunyai 

pengaruh yang lebih besar dari pengaruh lingkungan (Campbell, 2008). 

Mangoendidjojo (2003) menyatakan bahwa pada karakter kuantitatif, 

pengambilan data memerlukan pengukuran terhadap peubah yang 

diamati.Karakter kuantitatif lebih cenderung mengikuti sebaran normal. 

 

2.4. Syarat Tumbuh Tanaman Pisang (Musa spp)  

 

Syarat tumbuh tanaman pisang berhubungan dengan tanah sebagai media 

tumbuh, unsur hara, cahaya matahari, dan air. Faktor yang mempengaruhi syarat 

tumbuh tersebut adalah iklim, yang tersusun atas unsur-unsur seperti curah hujan, 

suhu, kelembapan, lama penyinaran, dan angin. Iklim dari satu tempat ke tempat 

lain tidak sama dan sangat dipengaruhi oleh ketinggian tempat (Kaleka Norbertus, 

2013).  

Musa  adalah tumbuhan di kawasan beriklim tropis. Tumbuhan ini berasal 

dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Tempat tumbuhnya yang terbaik adalah 

antara dataran rendah terbuka yang kelembapannya mencukupi dan tidak tahan 

tumbuh di daerah berair. Pisang jarang tumbuh di daerah  rawa, dan umumnya 

cendrung melimpah dan tempat yang landai. Selain itu, tumbuhan ini tidak tahan 

terhadap angin kencang. Kecepatan angin yang melebihi 40 km/jam akan merusak 

daun-daun pisang. Pengaruh yang paling jelas terlihat dari helai daunnya yang 

sobek, seolah-olah helainnya adalah daun majemuk.Kadang akarnya rusak dan 

tandannya tidak berkembang baik. 

Di alam pisang umumnya ditemukan disepanjang sungai yang tanahnya 

lembab, terbuka dan tidak berangin. Di tempat teduh, tumbuhan ini menjadi lebih 

kurus sementara daun dan anakannya mengecil. Di Indonesia pisang dapat 

tumbuh sampai pada ketinggian 2000 m dpl, jika curah hujannya cukup. Jika suhu 

ditempat tumbuhnya turun sampai 15̊ C, maka pertumbuhan bunganya akan 

terhambat (Nasution, 2001). 
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2.5. Penanda Morfologi 

Penanda morfologi merupakan identifikasi yang dilakukan dengan 

mengkarakterisasikan tanaman berdasarkan feniotipenya. Penanda morfologi ini 

telah banyak digunakan untuk mengatasi masalah duplikasi plasma nutfah di 

lapangan. Keanekaragaman morfologi itu sendiri relatif mudah diidentifikasi, 

namun ekspresinya sangat dipengaruhi oleh lingkungan (Robi’ah, 2004; 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 karakterisasi genetik yang 

mendasarkan pada penanda morfologis memerlukan observasi yang intensif dari 

tanaman dewasa. 

 

2.6. Evolusi Tanaman Pisang (Musa spp)  

Wilayah Indonesia merupakan salah satu pusat penyebaran plasma nutfah 

pisang dengan keanekaragaman yang besar. Dua jenis penting yang menjadi tetua 

kultivar pisang adalah Musa acuminata (AA) dan Musa balbisiana (BB).Dari 

kedua jenis pisang tersebut timbul berbagai variasi genetika melalui proses-proses 

yang berperan penting dalam evolusi tanaman pisang. Evolusi terjadi melalui 

mutasi, seleksi manusia, persilangan sendiri, di dalam jenis maupun antar jenis 

serta persilangan balik dengan induknya (Wahyuningtyas dkk, 2009). 

Evolusi pisang liar tersebut menghasilkan kultivar pisang dengan berbagai 

tingkat ploidi (diploidi, triploidi, dan tetraploidi) dengan variasi kombinasi genom 

AA, BB, AB, AAA, AAB, ABB, AAAA, ABBB, AAAB, dan AABB, serta 

genom BBB dari evolusi dua jenis pisang liar BB. Kelompok genom BB banyak 

ditemukan hanya di wilayah pusat asal Musa balbisiana.Secara alamiah populasi 

kultivar pisang adalah bentuk triploid AAA, AAB, dan ABB. Pisang bergenom 

AAB dan ABB merupak kultivar pisang yang paling banyak dibudidayakan. 

Kelompok pisang ini dapat dikonsumsi secara langsung maupun diolah terlebih 
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dahulu dan dimanfaatkan untuk tujuan lain (Windarti dkk, 2009). Berikut adalah 

gambar bagan dari persilangan antara Musa acuminata  danMusa balbisiana. 

Musa acuminate 

(wild, diploids 

AAw) 

 

 

 

 

X 

Musa balbisiana 

(wild, diploids 

BBw) 

  

Musa acuminate 

(edible, diploids, 

AAcv) 

Ex. Pisang Mas or 

Sucrier 

 

Musa x paradisiaca 

(edible, diploid hybrids AB) 

Ex : Chuoi Com Lao 

Musa balbisiana 

(edible, diploids 

BBcv) 

Ex. Abuhon 

 X X  

Musa acuminata 

(edible, triploids, 

AAA) 

Ex. Pisang Ambon 
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Musa x paradisiaca 

(edible, triploid hybrids 

AAB) 
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Khieo or Bluggoe 

Musa balbisiana 
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BBB) 

Ex. Pisang Saba, 

Kepok, Nipah, 
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 Musa x paradisiaca 

(edible, tetraploid 

hybrids AABB) 

Ex : Kluai Ngoem 

 

Musa x paradisiaca 

(edible, tetraploid 

hybrid ABBB) 

Ex : Kluai Theparrot 

 

 

Gambar: 2.6.Persilangan Musa acuminata dan Musa balbisiana (Valmayor et al,   

1991). 

 

Tanaman pisang mempunyai tingkat ploidi yang beragam hal ini terjadi 

karena persilangan-persilangan alami dari pisang-pisang spesies liar terus menerus 

berlangsung dan adanya pengaruh lingkungan sehingga tercipta jenis tanaman 

baru yang bersifat diploid, triploid dan tetraploid. Musa acuminata mempunyai 

genom yang dilambangkan oleh huruf A, sedangkan Musa balbisiana 

dilambangkan dengan huruf B (Damayanti dan Roostika, 2010). 


