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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pisang merupakan tanaman buah unggulan Indonesia yang selalu 

menempati posisi pertama baik dalam hal luas areal panen maupun produksi 

dibandingkan dengan jenis buah-buahan lainnya. Sentra produksi pisang terbesar 

berada di Jawa Barat (Sukabumi, Cianjur, Bogor), Jawa Tengah (Demak, Pati, 

Banyumas), Jawa Timur (Banyuwangi, Malang), Sumatera Utara 

(Padangsidimpuan, Tarutung), Sumatera Barat (Sungyang, Pasaman), Sumatera 

Selatan (OKI), Lampung (Kayu Agung, Metro), Kalimantan, Sulawesi, Maluku, 

Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Indonesia termasuk salah satu negara tropis yang 

memasok pisang ke Jepang, Hongkong, Cina, Singapura, Arab, Australia, 

Belanda, Amerika Serikat, dan Perancis (Supriati, 2010). 

Ada empat jenis pisang yaitu pisang yang dimakan buahnya tanpa 

dimasak, pisang yang dimakan setelah buahnya dimasak, pisang yang diambil 

seratnya, dan pisang berbiji. Berdasarkan cara konsumsinya buah pisang 

dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu golongan banana (dikonsumsi 

langsung) seperti pisang ambon, pisang raja, pisang muli, dan lain-lain, dan 

plaintain (dikonsumsi setelah dimasak terlebih dahulu), seperti pisang kepok, 

pisang tandung, pisang janten (Musita, 2009). 

Semua jenis pisang mengandung kadar kalium yang tinggi. Sumber 

karbohidrat, vitamin dan mineral. Vitamin yang terdapat dalam buah lengkap 

yakni vitramin A yang biasa ditemukan sebagai provitamin A dan karotin, vitamin 

B komplek, vitamin C dan vitamin E (Hendri dkk., 2010). Catatan Badan Pusat 

Statistik menunjukkan pada tahun 2013 produksi pisang di Indonesia sebesar 

6.279.290 ton. Pada tahun 2014 total produksi pisang di Indonesia meningkat 

mencapai 6.862. 567 ton (BPS, 2016). 

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pertumbuhan tanaman 

pisang adalah tersedianya bibit yang berkualitas, yaitu bibit yang bebas hama 

penyakit dan sehat. Selain itu jumlahnya harus cukup dan jenis pisangnya sesuai 

dengan yang diinginkan. Bibit pisang yang sehat diperoleh dari rumpun pisang 

yang sehat. Bibit bisa diperoleh dari tunas, anakan, bonggol dan bit yang 
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diperbanyak secara tradisional maupun kultur jaringan. Teknologi perbanyakan 

dengan kultur jaringan biaya investasi awal sangat mahal dan belum dapat 

memenuhi kebutuhan varietas lokal yang beragam jumlahnya, sehingga 

pembibitan secara sederhana dipandang masih layak untuk diterapkan (Mulyanti 

dkk., 2008). 

Pisang tanduk merupakan tanaman yang mudah tumbuh, buah yang 

dihasilkan sangat melimpah, mempunyai rasa yang tidak terlalu manis dan 

merupakan buah yang mulai sulit dijumpai (Yuniwati dkk., 2011). Perbanyakan 

pisang tanduk asal bit anakan maupun bonggol setelah panen memiliki 

keuntungan yaitu dalam waktu singkat bisa didapatkan bibit yang seragam dan 

banyak, mudah dalam pengiriman dan biayanya murah, umur panen lebih cepat 

dibandingkan dengan jenis bibit lainnya dan produktivitasnya lebih tinggi 

(Firmansyah dkk., 2000) 

Pertumbuhan dan produktivitas tanaman yang optimal selain ditentukan 

oleh kualitas bahan tanam yang digunakan, juga ditentukan oleh faktor 

lingkungan. Faktor lingkungan yang penting, di antaranya adalah ketersediaan 

hara pada media tanam. Ketersediaan hara pada media tanam dapat dilakukan 

melalui usaha pemupukan, diantaranya dengan penggunaan pupuk organik 

(Susanti dkk., 2008). Media tanam berfungsi untuk membantu tanaman berdiri 

tegak dan mencukupi kebutuhan air serta unsur hara yang diserap oleh akar-

akarnya (Puspitasari, 2008). 

Media tumbuh yang akan digunakan harus disesuaikan dengan jenis 

tanaman yang ingin ditanam. Menentukan media tumbuh yang tepat dan standar 

untuk jenis tanaman yang berbeda habitat asalnya merupakan hal yang sulit. Hal 

ini dikarenakan setiap daerah memiliki kelembapan dan kecepatan angin yang 

berbeda. Secara umum, media tumbuh harus dapat menjaga kelembapan daerah 

sekitar akar, menyediakan cukup udara, dan dapat menjamin ketersediaan unsur 

hara. Media tumbuh yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, salah 

satunya tidak terlalu padat, sehingga dapat membantu pembentukan dan 

perkembangan akar tanaman. Selain itu, juga mampu menyimpan air dan unsur 

hara secara baik, mempunyai aerasi yang baik, tidak menjadi sumber penyakit 

serta mudah didapat dengan harga yang relatif murah (Anisa, 2011). 
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Lapisan atas profil tanah yang disebut topsoil umumnya mengandung 

cukup banyak naham organik dan biasanya berwarna gelap karena penimbunan 

(akumulasi) bahan organik tersebut. Seiring dengan perkembangan waktu, banyak 

digunakan media campuran tanah untuk mengurangi penggunaan tanah yang saat 

ini sulit dicari terkait dengan semakin menipisnya lapisan topsoil. Penggunaan 

pupuk kandang, kompos dan pasir sebagai salah satu komposisi untuk campuran 

media tanam telah banyak diterapkan. 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. Sementara pasir cukup baik digunakan sebagai 

media tanam karena dapat menciptakan porous dan aerasi yang baik (Wahida 

dkk., 2011). 

Pertumbuhan perbanyakan pisang menggunakan bonggol/bit dengan 

perlakuan menggunakan kompos menunjukkan tingkat pertumbuhan yang baik 

dibanding dengan pertumbuhan tanaman pisang tanpa kompos, namun tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara kedua perlakuan tersebut (Irwanto, 2013). 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis telah melakukan penelitian dengan judul 

: “Pengaruh Media dan Pemberian Pupuk Organik Terhadap Pertumbuhan Bibit 

Pisang (Musa paradisiaca L.) Asal Bit Anakan”. 

 

1.2. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui media yang terbaik terhadap pertumbuhan bibit pisang. 

2. Untuk mengetahui jenis pupuk organik yang terbaik terhadap 

pertumbuhan bibit pisang. 

3. Untuk mengetahui interaksi jenis media dan pupuk organik terhadap 

pertumbuhan bibit pisang. 
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1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terhadap petani yaitu: 

1. Mengetahui cara perbanyakan pisang dari bit anakan. 

2. Memperoleh bibit pisang yang sehat dan berkualitas. 

3. Berpartisipasi dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan 

memproduksi bibit pisang yang sehat dan berkualitas. 

 

1.4. Hipotesis Penelitian 

1. Media tanam yang berbeda memberikan pengaruh yang berbeda terhadap 

pertumbuhan bibit pisang. 

2. Jenis pupuk organik yang berbeda memberikan pengaruh yang berbeda 

terhadap pertumbuhan bibit pisang. 

3. Terdapat interaksi jenis media tanam dan pupuk organik terhadap 

pertumbuhan bibit pisang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


