
4 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Tinjauan Umum Tanaman Markisa 

 Markisa asam (Passiflora edulis Sims.) mempunyai nama umum granadilla 

atau passion fruit (Inggris), markisa (Indonesia), termasuk dalam famili 

Passifloraceae. Diperkirakan ada 500 spesies Passiflora dan famili Passifloraceae, 

diantara spesies-spesies tersebut Passiflora edulis Sims memiliki ciri-ciri spesifik 

markisa. Dalam spesies ini terdapat dua jenis yang berbeda yaitu: Jenis edulis atau 

jenis ungu dikenal dengan markisa ungu, jenis ini adalah jenis markisa asam 

dengan kulit berwarna ungu (purple). Markisa asam berkulit buah ungu hanya 

dapat tumbuh dan berkembang baik di daerah subtropis dan dataran tinggi tropis. 

Jenis flavicarva atau jenis kuning dikenal dengan markisa kuning, yaitu markisa 

asam dengan kulit buah berwarna kuning disebut juga rola atau yellow passion 

fruit. Markisa ungu berasal dari Brazil bagian Selatan, yaitu dari Paraguay hingga 

Argentina bagian Utara, sedangkan markisa kuning asalnya tidak diketahui, 

namun ada sebagian pendapat yang mengatakan markisa kuning berasal dari 

Australia (Badan Litbang Pertanian, 2010).  

 Jenis markisa yang dibudidayakan di Indonesia meliputi markisa asam 

dengan kulit buah berwarna ungu disebut siuh atau purple passion fruit (P. edulis 

f. edulis Sims), markisa asam dengan kulit buah berwarna kuning disebut juga 

rola atau yellow passion fruit (P. edulis Sims f. flavicarpa Deg.), markisa konyal 

atau markisa manis (P. ligularis Juss), dan erbis atau giant granadilla (P. 

quadrangularis L.) (Karsinah dkk., 2007). Erbis tidak dibudidayakan secara 

komersial dan hanya dikonsumsi lokal, sedangkan konyal yang berwarna kuning 

banyak dijual belikan sebagai buah segar di tempat-tempat tertentu karena rasanya 

cukup manis walaupun aromanya relatif tidak ada. Markisa ungu merupakan salah 

satu jenis markisa yang paling banyak dibudidayakan untuk diambil sari buahnya. 

Sari buah markisa ungu mempunyai cita rasa manis-asam dengan aromanya yang 

khas (Novalida dkk., 2005). 

 Markisa merupakan tumbuhan semak atau pohon yang hidup menahun 

(perennial) dan bersifat merambat atau menjalar hingga sepanjang 20 meter atau 

lebih. Batang tanaman berkayu tipis, bersulur, dan memiliki banyak percabangan 

yang kadang-kadang tumbuh tumpang tindih. Pada stadium muda, cabang 
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tanaman berwarna hijau dan setelah tua berubah menjadi hijau kecokelatan. Daun 

tanaman sangat rimbun, tumbuh secara bergantian pada batang atau cabang. Tiap 

helai daun bercaping tiga dan bergerigi, berwarna hijau mengkilap (Rukmana, 

2003). 

 Berikut adalah klasifikasi markisa: Kingdom: Plantae, Divisi: 

Spermatophyta, Kelas: Dicotyledonae, Ordo: Passiflorae, Famili: Passifloraceae, 

Genus: Passiflora, Spesies: Passiflora edulis var. flavicarpa Degener (Badan 

Litbang Pertanian, 2010). 

 Menurut Rukmana (2003) markisa asam dengan buah warna kuning 

merupakan hasil mutasi dari bentuk markisa ungu. Jenis markisa ini banyak 

dibudidayakan secara komersial di Kuba, Puerto Riko, Suriname, Venezuela, 

Kolumbia, Haiti, dan Brasil. Di Indonesia, markisa kuning banyak ditanam di 

Pelabuhan Ratu, Sukabumi dan Jawa Barat. Adapun karekteristik markisa kuning 

adalah sebagai berikut: 1. Buah muda berwarna hijau, sedangkan buah tua 

berwarna kuning berbintik-bintik putih. 2. Buah berukuran sebesar bola tenis, 

berdiameter 5 cm-6 cm, dan beraroma sangat kuat. 3. Rasa buah asam dengan jus 

berwarna kuning sehingga cocok dibuat jus atau sirup. 

 

2.1.1.  Syarat Tumbuh Tanaman Markisa 

 Tanaman markisa asam markisa dapat dibudidayakan di dataran tinggi dan 

dataran rendah pada ketinggian 1.500-600 m dpl, dengan curah hujan antara 2.000 

–3.000 mm/tahun, dengan suhu 22-32 
0
C dan kelembaban nisbi 80-90% (Balai 

Penelitian Tanaman Buah Tropika, 2011).  

 Tanaman markisa membutuhkan pH tanah 6,5-7,5 dan berdrainase baik. 

Pada keadaan tanah tersebut, tanaman markisa cocok tumbuh dan berproduktifitas 

dengan baik. Keadaan lahan yang tergenang dapat mengakibatkan tanaman ini 

terserang bengkak akar. Untuk lahan dengan keadaan tanah yang miring harus 

dibuat terasering atau sengkedan untuk menjaga kesuburan tanah agar tidak terjadi 

erosi pada lahan markisa (Karmila, 2012).  
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2.1.2.  Budidaya Tanaman Markisa  

 1. Persiapan lahan  

 Sebelum dilakukan penanaman, persiapan lahan adalah hal utama yang 

perlu dilakukan. Jika lahan untuk penanaman markisa belum pernah digarap maka 

kegiatan yang harus dilakukan adalah pembersihan lahan seperti terdapat semak 

belukar dan harus dihilangkan. Tanah diolah dengan baik agar gulma-gulma yang 

terdapat pada lahan hilang sampai ke akar-akarnya. Selanjutnya dilakukan 

penggemburan tanah sehingga aerasi dapat berjalan dengan lancer (Waitlem 

2001).    

 2. Penanaman  

 Penanaman dilakukan setelah bibit markisa berumur 4-6 bulan setelah 

semai/penyetekan atau tiga bulan setelah sambung pucuk. Bibit ditanam pada 

lubang tanam yang berukuran 40 cm x 40 cm dengan kedalaman 30-40 cm. Jarak 

tanam 3 x 4 m sampai 4 x 5 m. Lubang tanam dibuat 2 minggu sebelum tanam. 

Sebelum dilakukan penanaman, media untuk penanaman markisa dicampur 

dengan pupuk kandang ± 10 kg/lubang. Tanaman yang berumur satu bulan setelah 

tanam, mulai merambat sehingga harus dibuatkan rambatan dan penyangga. 

Sebagai penyangga tanaman, dipasang tonggak kayu setinggi 2-2,5 m untuk setiap 

tanaman, kemudian dibuat lanjaran atau para-para. Tanaman markisa asam 

biasanya mulai berbunga pada umur enam bulan setelah tanam, sedangkan 

markisa ungu dapat berbunga pada umur tiga bulan setelah tanam jika tanaman 

berasal dari perbanyakan sambung pucuk. Agar tumbuh dan berproduksi baik, 

tanaman markisa dipupuk dengan pupuk organik dan pupuk buatan. Pupuk 

kandang sebanyak ± 10 kg/pohon diberikan pada saat tanam, yang sebelumnya 

sudah dicampur dengan tanah galian lubang, untuk selanjutnya pemberian pupuk 

kandang dilakukan setiap enam bulan sekali (Balai Penelitian Tanaman Buah 

Tropika, 2011). 

 3. Pemeliharaan  

 Pemupukan : Pemupukan dengan pupuk urea 50 gr/pohon, SP-36 100 

gr/pohon, KCl 100 gr/pohon, dan NPK (15-15-15) 50 gr/pohon, yang diberikan 

setiap empat bulan sekali. Pengairan : Pengairan yang dilakukan secara teratur 

pada kondisi kering dapat menjaga pembungaan dan pembuahan markisa secara 

terus- menerus, karena markisa dapat berbuah sepanjang tahun (Wiwie, 2011).  
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 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) : Hama yang biasa 

menyerang tanaman markisa adalah lalat buah Dacus dorsalis dan nematoda 

bengkak akar yang disebabkan oleh Meloidogyne incognita. Kutu daun kuning 

Myzus persicae dan kutu putih Aphis gossypii sering terdapat pada daun. Hama ini 

dapat diatasi dengan semprotan insektisida Tamaron 0,2%. Penyakit yang biasa 

mengancam tanaman markisa adalah mati pucuk Phytophthora parasitica, 

penyakit layu Fusarium passiflorae, dan penyakit bengkak leher akar (damping-

off) pada bibit di persemaian yang disebabkan oleh cendawan Rhizoctonia solani. 

Kondisi lahan yang basah merangsang tumbuhnya penyakit-penyakit tersebut. 

Bila belum terlambat, penyakit ini dapat diatasi dengan Benlate 0,2% atau lisol 

10-50% (Silalahi, 2010). 

 Pemangkasan : Pemangkasan pada tanaman markisa, pertama kali 

dilakukan pada awal pertumbuhan, yaitu untuk menyisakan dua cabang utama 

yang akan dirambatkan, sedangkan cabang-cabang lain perlu dipangkas sampai 

ketinggian 1 m dari pangkal batang. Setelah tanaman merambat ke para-para atau 

rambatan lain, dilakukan pemangkasan untuk menjaga agar pertumbuhan tidak 

terlalu rimbun dan memangkas cabang-cabang yang sudah tua, karena bunga dan 

buah markisa dihasilkan dari cabang-cabang baru lancer (Waitlem, 2001).    

 4. Panen  

 Tanaman markisa mencapai produktivitas tertinggi saat berumur 4 tahun 

dan mulai berbuah saat berumur 1 tahun, dan pada umur 2 tahun telah mulai 

berproduksi secara menguntungkan. Tanaman markisa akan terus berproduksi 

hingga mencapai umur 5-6 tahun Buah markisa dapat dipanen pada umur 85 dan 

95 hari setelah bunga mekar. Tanda-tanda buah markisa ungu yang siap dipanen 

adalah warna ungu kehijauan, karena buah ini memiliki karakteristik fisik dan 

kimia yang baik. Markisa kuning yang siap dipanen adalah yang sudah berwarna 

kuning, sedangkan markisa merah yang siap dipanen adalah yang sudah berwarna 

merah. Pemanenan dilakukan dengan menggunakan gunting, buah yang dipanen 

tidak boleh jatuh agar kualitas buah tetap terjaga (Silalahi, 2007). 
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2.4.  Perbanyakan Vegetatif Tanaman Markisa 

 Teknik perbanyakan vegetatif terutama dengan stek merupakan salah satu 

cara yang efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan bibit dalam skala besar 

dengan waktu yang cepat dan mudah dibandingkan dengan cara cangkok. 

Pembuatan stek adalah mengusahakan perakaran dari bagian cabang tanaman 

yang mengandung mata tunas dengan memotong dari batang induknya untuk 

disemai. Beberapa faktor seperti media tanam, bahan stek dan lingkungan tempat 

tumbuh dapat mempengaruhi keberhasilan penyetekan (Handayani, 2006). 

 Pembibitan melalui stek memiliki keunggulan dalam pengadaan dalam 

waktu yang singkat. Selain waktu yang dibutuhkan relatif singkat, perbanyakan 

dengan stek batang juga diketahui akan menghasilkan turunan yang identik 

dengan sifat induknya sehingga keunggulan sifat dapat dipertahankan (Nuryana, 

2012).  Sedangkan keistimewaan perbanyakan secara generatif adalah bibit dapat 

diperoleh dalam jumlah yang banyak dan pertumbuhannya relatif seragam 

sedangkan kelemahannya sebagai berikut: (1) memerlukan waktu yang relatif 

lama untuk memperoleh bibit yang siap tanam ± 4 bulan, (2) tanaman baru bisa 

berproduksi setelah berumur ± 1 tahun, (3) terjadi stagnasi pertumbuhan pada saat 

pemin-dahan bibit dari seed bed ke polibeg, (4) ada kemungkinan sifat tanaman 

baru tidak serupa dengan induknya (Yunita, 2011). 

 Stek batang yang digunakan dapat diberikan hormon tumbuh yang sering 

digunakan untuk mempercepat pertumbuhan akar baru yaitu auksin yang 

diberikan dalam bentuk pasta (auksin pasta) maupun dalam bentuk larutan dan 

bubuk yang banyak tersedia secara komersial. Auksin memiliki fungsi untuk 

merangsang pertumbuhan akar pada perbanyakan vegetatif (cangkok dan stek) 

(Lestari dkk., 2014). Menurut (Hendriyanto, 2007) panjang stek 25 cm dan lama 

perendaman dalam growtone dengan konsentrasi 0,8 gr/lt air selama 15 menit 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan tunas jarak pagar. Growtone adalah 

ZPT campuran berupa bubuk berwarna putih yang siap pakai dan digunakan 

sebagai pasta yang ditempelkan pada bagian tanaman yang akan dirangsang 

pertumbuhan akarnya. Pada penelitian ini bahan stek markisa dirandam ke dalam 

air selama 1 jam yang telah dicampur dengan bubuk Growtone dengan 

konsentrasi 300 mg/l air.  
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2.5.  Jumlah stadia stek Tanaman Markisa 

 Efisiensi penggunaan bahan stek, penggunaan stek ukuran yang pendek 

tanpa mengorbankan kemampuan hidup dan pertumbuhan berarti dapat 

menghemat penggunaan bahan stek tersebut. Bagi tempat-tempat yang sulit dalam 

mendapatkan bahan stek terutama apabila tanaman tersebut merupakan jenis 

unggul dan persediaan bibit sangat terbatas maka perlu diusahakan penggunaan 

stek seefisien mungkin. Panjang stek memberikan pengaruh yang besar terhadap 

kemampuan hidup stek. Hal ini  dikarenakan ukuran jumlah ruas stek yang sedikit 

akan cenderung pendek ukuran steknya sehingga diduga hanya mempunyai 

persediaan makanan yang relatif kecil pula, yang mengakibatkan kemampuan 

untuk bertunas dan berakar lebih kecil. Sebaliknya jumlah mata tunas stek yang 

cukup banyak memberikan hasil yang relatif kurang begitu baik juga. Hal ini 

dapat dimungkinkan karena karena dengan ukuran jumlah ruas stek yang lebih 

banyak berarti stek itu sendiri mendapatkan beban yang relatif lebih besar untuk 

kelangsungan hidupnya (Sudomo dkk.,  2007). 

 Hayati dkk., (2012), menyatakan bahwa jumlah mata tunas berpengaruh 

sangat nyata terhadap jumlah daun per stek, begitu pula terhadap panjang tunas 

dan jumlah daun per tunas, sedangkan peubah yang lain tidak berpengaruh nyata. 

Jumlah mata tunas berpengaruh terhadap jumlah daun per setek, panjang tunas 

dan jumlah daun per tunas. Jumlah mata tunas terbaik pada stek tanaman jarak 

pagar dijumpai pada jumlah 12 mata tunas.  

 

2.6.  Media Tanam Tanaman Markisa 

 Menurut Karmila (2013) tanaman markisa membutuhkan media tanam 

dengan tanah gembur, tidak banyak angin, cukup bahan organik dan air dengan 

lokasi media tanam sebaiknya terbuka. (Handayani, 2006) menyatakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan penyetekan pada berbagai jenis 

melati adalah media tanam stek. Media yang baik mempunyai porositas cukup, 

aerasi baik, drainase baik, kapasitas mengikat air tinggi dan bebas patogen. 

Keragaman hasil penelitian pada beberapa media tanam stek pada melati 

dilaporkan bahwa media arang sekam dan pasir merupakan media alternatif yang 

baik. Dalam penelitian ini media tanam yang digunakan, yaitu: Media tanam 

tanah top soil tanpa dicampur bahan lain, media tanam tanah top soil dengan pasir 
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dengan perbandingan (1:1), dan yang terakhir media tanam tanah top soil dengan 

sekam padi dengan perbanding (1:1). Lapisan tanah atas (top soil) merupakan 

lapisan tanah yang subur yang biasa digunakan dalam kegiatan pertanian, salah 

satunya pembibitan. Ketersediaan top soil yang semakin sedikit, mengh aruskan 

pembibitan mulai mengarah pada pemanfaatan lahan marjinal sebagai media 

pengganti top soil (Nuryana dkk., 2012).  

 Pemberian pupuk organik perlu dilakukan dengan tujuan untuk memelihara 

kesuburan tanah dan mengurangi penggunaan pupuk anorganik. Pupuk organik 

adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa tanaman, hewan atau manusia, seperti 

pupuk kandang, pupuk hijau, dan kompos baik yang berbentuk cair  maupun 

padat. Manfaat utama pupuk organik adalah untuk memperbaiki kesuburan kimia, 

fisik, dan biologi tanah, selain sebagai sumber unsur hara bagi tanaman (Wahida 

dkk., 2011). 

2.6.1. Top soil  

Menurut Buckman dan Brady (1982) lapisan atas profil tanah umumnya 

cukup banyak mengandung bahan organik dan biasanya berwarna gelap karena 

penimbunan (akumulasi) bahan organik tersebut. Lapisan dengan ciri-ciri 

demikian sudah umum dianggap sebagai daerah (zone) utama penimbunan bahan 

organik dan disebut tanah atas (top soil) dan tanah olah. Subsoil ialah tanah 

dibawahnya, yang mengalami cukup pelapukan, mengandung lebih sedikit bahan 

organik. Lapisan-lapisan subsoil yang berlainan itu terutama dalam tanah yang 

sudah mengalami pelapukan mendalam, yakni tanah didaerah lembap dapat 

dibedakan dalam: (1). Daerah transisi (peralihan), sebelah atas; (2). Daerah 

penimbunan, sebelah bawah. Dalam daerah penimbunan ini berangsur-angsur 

terkumpul oksida besi, oksida aluminium, tanah liat dan juga kalsium karbonat. 

Berdasarkan hasil penelitian Habibi dkk., (2014) pada bibit kelapa sawit, 

media tanam top soil menghasilkan bibit tertinggi. Dari hasil analisis kesuburan 

tanah diketahui bahwa tanah top soil kebun yang digunakan masih tergolong 

subur. Hal inilah yang menyebabkan bibit yang ditanam dengan media ini masih 

memberikan hasil yang baik. Namun pada perlakuan media tanam top soil + sub 

soil, top soil + sub soil + serat menunjukkan hasil yang berbeda tidak nyata jika 

dibandingkan dengan media tanam top soil. Hal ini dikarenakan sub soil kebun 
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dan serat yang digunakan juga mengandung N yang tinggi sehingga mampu 

mendukung pertumbuhan bibit. 

2.6.2. Pasir 

 Pasir merupakan media tanam anorganik. Terbentuk dari serpihan kerikil 

yang tergerus oleh air atau berasal dari letusan gunung berapi. Pasir memiliki 

struktur remah dan terpisah-pisah dan tidak menggumpal tetapi sangat porous. 

Pasir sangat cocok untuk media penyemaian bibit. Karakteristiknya yang porous 

menyebabkan pasir mudah meloloskan air sehingga media tanam tidak 

meninggalkan genangan air (Lestariningsih, 2012).  

 Media pasir secara umum terbaik dalam menghasilkan persen berakar, 

jumlah akar, dan panjang akar stek pucuk pulai darat dengan hasil persen berakar 

60,89% dan jumlah akar 4,25 buah. Hal ini karena pasir mempunyai porositas 

yang cukup tinggi sehingga udara di dalam media pasir tersebut cukup tersedia, 

akibatnya pertumbuhan akar stek optimal karena  pertumbuhan dan 

perkembangan akar sangat peka terhadap kadar oksigen (Mashudi, 2013). Dan 

pada hasil penelitian Nugroho (2013), telah membuktikan bahwa pemberian 

bahan amelioran berupa penambahan tanah mineral walaupun dalam jumlah kecil 

kedalam lapisan permukaan pasir mampu meningkatkan pertumbuhan tinggi 

tanaman dan berat kering tanaman yang terbaik dibandingkan kontrol. 

Penambahan tanah sebanyak 20% dan 30% ke dalam lapisan pasir berpengaruh 

nyata terhadap tinggi cemara udang, dan media tanaman dengan komposisi 20% 

tanah dan 30% pupuk kandang memberikan kering total, berat kering pucuk dan 

berat kering akar terbaik. 

2.6.3. Arang sekam 

 Media tanam arang sekam dipilih karena media ini sangat porous sehingga 

dapat mendukung perkembangan akar. Media ini juga dapat menjaga kelembaban 

air sehingga tanaman muda atau bibit tidak cepat layu. Selain itu, penggunaan 

media ini memungkinkan tanaman tetap utuh saat dicabut untuk dipindah tanam 

karena media ini sangat remah atau tidak mencengkeram akar secara kuat 

sehingga tidak menyebabkan akar menjadi patah. Salah satu contoh tanaman yang 

dapat dibibitkan pada media arang sekam adalah tanaman krisan yang diperoleh 

dengan cara stek. Tanaman krisan yang dibibitkan selama 15-30 hari dalam sekam 
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bakar, atau disebut juga arang sekam, telah dapat dipindah ke lahan penanaman. 

Selama proses pembibitan, bibit krisan hasil stek tidak membutuhkan banyak 

hara. Kebutuhan mutlak untuk menumbuhkan akar pada saat pembibitan krisan 

adalah air. Hal itulah yang dijadikan alasan memilih arang sekam sebagai media 

pembibitan stek krisan (Lestariningsih, 2012),   

 Media tanam berpengaruh nyata terhadap panjang tunas, jumlah daun per 

stek, jumlah daun per tunas, jumlah akar dan panjang akar, media tanam terbaik 

adalah media tanam pasir, tanah dan sekam dengan perbandingan 1:1:1 

memperoleh jumlah daun per setek dan jumlah akar umur 8 MST mencapai 8.78 

dan 24.11 helai (Hayati dkk., 2012).  

 


