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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.Tinjauan Umum Tanaman Pisang 

Pisang yang dulu berasal dari kawasan Asia Tenggara itu ternyata 

sekarang telah tersebar dimana-mana. Bukan hanya ke daerah tropis saja, tetapi 

juga sampai ke daerah yang beriklim sub tropis. Bahkan di Israel yang termasuk 

daerah sub tropis, tanaman pisang dibudidayakan secara besar-besaran. Pada 

awalnya, pisang menyebar dulu ke India. Dari India lantas melangkah ke Benua 

Afrika, karena banyak dibawa para pedagang bangsa Arab. Ketika orang Portugis 

mendarat di Pantai Afrika Barat tahun 1402, mereka membawa bibit pisang ke 

Kepulauan Kanari (lepas pantai Afrika Barat Laut). Pada 1516, pisang Kanari ini 

dibawa lagi oleh pelaut Portugis ke Benua Amerika. Sejak itu, penyebaran pisang 

berlangsung terus menerus dan tidak tercatat lagi (Tim Bina Karya Tani, 2008).   

Kedudukan tanaman pisang dalam taksonomi tumbuhan menurut Kaleka 

(2013) adalah sebagai berikut; Kingdom : Plantae, Divisi : Spermatophyta, Sub 

Divisi : Angiospermae, Kelas : Monocotyledonae, Ordo : Musales, Famili : 

Musaceae, Genus : Musa, Spesies: Musa paradisiaca L. Pisang dengan nama latin 

Musa paradisiaca L. lebih terkenal dibandingkan buah-buahan lainnya. Buah 

pisang kebanyakan dimakan segar atau diolah dengan cara dimasak. Kadang-

kadang buah pisang juga diolah lebih lanjut seperti dibuat selai, sebagai campuran 

kue tradisional Jawa, dibuat tepung pisang, kripik, dan masih banyak lagi. Selain 

buahnya, daun pisang juga digunakan untuk membungkus kue, sedangkan getah 

pisang biasanya digunakan sebagai obat (Septiatin, 2009). 

Menurut Febrianto (2009), tanaman pisang yang dibudidayakan untuk 

diambil manfaatnya bagi kesejahteraan hidup manusia sebenarnya berasal dari 

jenis-jenis herba  berumpun yang hidup menahun. Secara garis besar, jenis-jenis 

pisang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian sebagai berikut: 

1. Pisang serat (Musa textilis) 

Pisang serat adalah pisang yang tidak untuk diambil buahnya, tetapi untuk 

diambil seratnya. Pada awal abad ke-16, penduduk asli Filipina memanfaatkan 

serat pisang sebagai bahan baku pembuatan pakaian. Oleh karena itu, pisang ini 

dinamakan Musa textilis 
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2. Pisang hias (Heliconia indica Lamk) 

Seperti halnya pisang serat, pisang hias juga tidak dimanfaatkan untuk 

diambil buahnya. Jenis pisang ini mempunyai morfologi daun yang indah 

sehingga cocok dijadikan tanaman penghias halaman rumah atau pinggir jalan. 

Berdasarkan jenisnya, pisang hias terbagi dua: yaitu pisang kipas dan pisang-

pisangan. Disebut pisang kipas karna bentuknya persis seperti kipas. Pisang-

pisangan memiliki batang semu berukuran kecil-kecil dan tumbuh secara 

berumpun sehingga indah bila dipandang. 

3. Pisang buah (Musa paradisiaca Linnaeus) 

Pada umumnya perbanyakan tanaman pisang masih dilakukan secara 

tradisional oleh masyarakat seperti menanam anakan yang sudah dewasa atau 

anakan yang sudah besar, pada sistem perbanyakan ini perkembangan anakan 

akan stagnasi perkembanganya bahkan pada kondisi tanah kering dan kurang air 

akan tumbuh dan berkembang biasanya tunas samping. Budidaya tanaman pisang, 

benih dapat diperoleh dari perbanyakan belahan bonggol (Bit) dari tanaman yang 

sudah dipanen, dengan mematikan titik tumbuh, dihasilkan dari perbanyakan 

secara konvensional yang sehat, mudah dan murah (Irwanto, 2006). 

Pisang tanduk merupakan pisang olahan. Pisang ini berasal dari Sukabumi, 

Jawa Barat. Pisang ini berukuran besar panjang dan melengkung seperti tanduk. 

Jumlah sisir pisang tanduk sangat sedikit, tidak seperti jenis pisang lainnya. 

Karakter pisang tanduk menurut Kaleka (2013) adalah sebagai berikut: tinggi 

pohon 3 meter, lingkar batang semu 63–69 cm, panjang tandan buah 50–60 cm, 

jumlah sisir per tandan 1-5 sisir, rata-rata jumlah buah per sisir 10 buah, rata-rata 

berat buah 300 gram, kulit buah kuning kemerahan berbintik coklat, warna daging 

buah merah kekuningan, rasa daging buah manis sedikit asam, aroma kuat. Pisang 

yang termasuk pisang tanduk adalah pisang agung, pisang byar, pisang galek, 

pisang karayunan, pisang candi, pisang kapas dan pisang nangka (Kaleka, 2013). 

Pisang tanduk berukuran besar dan bentuknya menyerupai tanduk 

memiliki ukuran yaitu panjang 25,3-30,9 cm, lingkar buah 13,6-15,2 cm dengan 

berat 247,4-346,3 g, daging buah berkisar 113-119 g. Pisang tanduk sebaiknya 

dipanen saat sudah tua, yaitu sekitar 105-120 hari setelah bunga mekar, karena 

memiliki sifat-sifat fisik dan kimia yang berada pada kondisi maksimum. Pada 
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saat mentah memiliki kadar karbohidrat 30-33,2% dan setelah matang menjadi 

25,6-29,7% (karbohidrat) atau gula total 22,1-30,5%. Pisang tanduk sangat cocok 

diolah menjadi keripik, buah dalam sirup, aneka olahan tradisional (pisang 

goreng, rebus) dan tepung. Persentase daging sekitar 73% karena bagian kulitnya 

cukup tebal (Prabawati dkk., 2008). 

Pisang termasuk dalam famili Musaceae, dan terdiri atas berbagai varietas 

dengan penampilan warna, bentuk, dan ukuran yang berbeda-beda. Varietas 

pisang yang diunggulkan antara lain Pisang Ambon Kuning, Pisang Ambon 

Lumut, Pisang Barangan, Pisang Badak, Pisang Raja, Pisang Kepok, Pisang Susu, 

Pisang Tanduk, dan Pisang Nangka (Arifin, 2011). 

 

2.2. Syarat Tumbuh Tanaman Pisang 

2.1.1. Iklim 

 Iklim tropis basah, lembap dan panas mendukung pertumbuhan pisang. 

Namun demikian, pisang masih dapat tumbuh di daerah subtropis. Pada kondisi 

tanpa air, pisang masih dapat tumbuh karena air disuplai dari batang yang berair, 

tetapi produksinya tidak dapat diharapkan. Tanaman pisang dapat tumbuh dengan 

baik pada daerah yang memiliki curah hujan optimal adalah berkisar antara 1.520 

– 3.800 mm per tahun yang turun merata sepanjang tahun. Tinggi rendahnya 

curah hujan ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman untuk berproduksi, karena curah hujan mempunyai pengaruh terhadap 

ketersediaan air tanah yang sangat diperlukan tanaman. Jadi curah hujan dalam 

satu tahun harus diimbangi dengan keadaan air di dalam tanah (Yulianto, 2012). 

 Sinar matahari diperlukan untuk memproduksi karbohidrat dan memacu 

pembentukan buah. Tanaman pisang yang tidak mendapat sinar matahari cukup, 

pertumbuhannya akan lambat dan gangguan hama atau penyakit meningkat. Lama 

penyinaran matahari yang baik untuk tanaman pisang adalah 5–7 jam per hari. 

Faktor iklim yang juga sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan 

tanaman pisang adalah suhu udara. Suhu rata-rata tahunan daerah-daerah 

pertanaman pisang berada antara 25–27 
0
C. Sedangkan kelembapan nisbih udara 

yang cocok untuk tanaman pisang adalah 60%. Variasi suhu yang baik jangan 

terlalu tinggi. Semakin besar variasi suhu semakin rendah hasil yang diperoleh. 
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Tanaman pisang yang dibudidayakan pada suhu dingin akan tumbuh kerdil dan 

tangkai bunga akan muncul terlambat (Tim Bina Karya Tani, 2008). 

 

2.2.2. Tanah 

Tanaman pisang mempunyai sistem perakaran yang dangkal. Agar 

pertumbuhannya optimal, dibutuhkan topsoil (lapisan tanah atas) yang subur, 

gembur, dan banyak mengandung bahan organik. Pada tanah berat atau tanah 

dengan kadar lempung tinggi, pemberian bahan organik  seperti pupuk kandang 

sangat dibutuhkan dalam jumlah banyak agar struktur tanah menjadi lebih 

gembur. Pada tanah ringan juga dibutuhkan pemberian pupuk kandang agar 

mampu menahan air dan unsur hara. Derajat keasaman atau pH tanah yang sangat 

sesuai berada pada kisaran 5,6-7,5, sedangkan pH yang cukup sesuai adalah 5,2-

5,6 dan 7,5-8,0 (Kaleka, 2013). 

 

2.3. Media Tanam 

2.3.1. Pasir 

Sifat fisik dari jenis tanah yang kasar yaitu batu kerikil dan pasir karena 

besarnya berperanan sebagai butir-butir yang terpisah. Besar batu dan kerikil 

berkisar dari 2 mm keatas daan bentuknya agak membulat, bersudut tidak teratur 

atau dapat juga gepeng. Butir-butir pasir dapat juga membulat atau sangat tidak 

teratur tergantung pada abrasi yang didiami, kalau tidak dilapisi lempung dan 

debu, butir-butir itu praktis tidak memperlihatkan sifat liat. Daya menahan air 

rendah dan karena ruang-ruang diantara butir-butir besar, daya pelulusan air besar 

juga, sehingga drainase dapat lancar dan lalu lintas berjalan dengan baik. Tanah-

tanah yang dikuasai oleh pasir atau kerikil sifatnya terbuka, drainase dan airase 

berjalan baik itu biasanya dalam keadaan lepas dan gembur (Buckman dan Brady, 

1982). 

Pasir merupakan material alam yang banyak dan bisa kita dapatkan 

dipermukaan bumi ini. Pasir adalah material yang dibentuk oleh silikondioksida, 

butiran pasir umumnya berukuran antar 0,0625-2 mm. pasir merupakan material 

alam yang sangat fungsional dalam kehidupan manusia, seperti industri 

pembuatan kaca yang menggunakan unsur pasir kuarsa, pada pengecoran baja, 

pasir silika dimanfaatkan untuk memisahkan kotoran dari baja cair, dalam 
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kegiatan konstruksi bangunan seperti pada pembuatan beton, peranan pasir sangat 

utama hingga ke industri kerajinan, dekorasi maupun kegiatan lainnya. Pasir 

termasuk dalam kelompok bulk material dan karakteristik bulk ditentukan oleh 

sifat mekanik dan sifat fisik seperti ukuran bongkah, berat spesifik, kelembapan, 

mobilitas partikel, angle of repose (sudut tumpukan) dan abrasivitas (Hamsi, 

2011) 

Berdasarkan penelitian Mas’ud (2009) pada tanaman selada menunjukkan 

hasil pertumbuhan tertinggi pada jumlah daun dan tinggi tanaman, panjang akar, 

luas daun, berat segar dan kering tajuk dengan menggunakan media tanam pasir 

dibandingkan media pasir : arang sekam (1:1), dan media pasir : arang sekam 

(3:1). Kemungkinan hal ini disebabkan karena nutrisi yang dibutuhkan tanaman 

selada untuk proses pertumbuhannya tidak hanya diperoleh dari nutrisi yang 

diberikan namun juga berasal dari media tanam. Ketersediaan unsur hara makro 

dan mikro yang cukup dan sesuai menyebabkan pertumbuhan tanaman terpacu 

secara optimal. 

Berdasarkan penelitian Sumiasri dkk. (2006) pada perbanyakan bibit eboni 

melalui biji menggunakan media pasir, tanah, kompos, dan EM bokashi. 

Pemakaian beberapa jenis media menyebabkan saat berkecambah biji eboni 

berbeda-beda pertumbuhannya. Biji yang disemai pada media pasir berkecambah 

lebih cepat dibandingkan media lainnya, karena media pasir porositasnya tinggi, 

sehingga akar mudah menembus media tersebut. 

 

2.3.2 Tanah topsoil 

Pengetahuan tentang tanah yang berkembang dengan cepat selama abad ke 

XIX menghasilkan kebutuhan pengertian tentang tanah yang dapat menerima 

penemuan-penemuan baru. Pandangan revolusioner terhadap tanah, 

dikembangkan kira-kira tahun 1870 di Rusia oleh Dokuchaev. Selama ini 

berkelana, ia mengamati banyak perbedaan pada berbagai jenis tanah dan tercatat 

bahwa suatu jenis tanah tertentu ditemukan berulang kali pada suatu keadaan 

tertentu. Dokuchaev melihat bahwa masing-masing jenis tanah mempunyai suatu 

morphologi yang khas (unik) sebagai akibat suatu kombinasi unik iklim, benda 
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hidup (tanaman dan ternak), bahan induk alam, topografi dan umur tanah. Tanah 

merupakan hasil evolusi dan berubah sepanjang waktu (Foth, 1988). 

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 (topsoil) 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 et al. (2014) pada bibit kelapa sawit, 

media tanam topsoil menghasilkan bibit tertinggi. Dari hasil analisis kesuburan 

tanah diketahui bahwa tanah topsoil kebun yang digunakan masih tergolong subur 

(N 0,21% = sedang, P 98,66 ppm = sangat tinggi, K 0,48 cmol/kg = tinggi), hal 

inilah yang menyebabkan bibit yang ditanam dengan media ini masih memberikan 

hasil yang baik. Namun pada perlakuan media tanam topsoil + sub soil, topsoil + 

sub soil + serat menunjukkan hasil yang berbeda tidak nyata jika dibandingkan 

dengan media tanam topsoil. Hal ini dikarenakan sub soil kebun dan serat yang 

digunakan juga mengandung N yang tinggi sehingga mampu mendukung 

pertumbuhan bibit.  

Hasil penelitian Muliawan (2009) pada tanaman pelita menunjukkan 

bahwa media semai yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi terbesar 

terdapat pada media tanah dibandingkan media cocopeat, serbuk gergaji, sekam 

padi, peat moss, dan vermiculte. Tanah lebih berperan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup tanaman, seperti memberi dukungan mekanis, tempat berjangkarnya akar, 

menyediakan ruang untuk pertumbuhan dan perkembangan akar, menyediakan 

udara untuk respirasi, menyediakan air dan hara dan sebagai media terjadinya 

saling tindak atau interaksi antara tanaman dengan jasad tanah. 
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2.4. Pupuk Kompos 

Kompos merupakan istilah untuk salah satu pupuk organik buatan manusia 

yang dibuat dari proses pembusukan sisa-sisa bahan organik (tanaman maupun 

hewan). Proses pengomposan dapat berlangsung secara aerobik dan anaerobik 

yang saling menunjang pada kondisi lingkungan tertentu. Secara keseluruhan, 

proses ini disebut dekomposisi atau penguraian. Pembuatan kompos aerob 

dilakukan ditempat terbuka karena mikroorganisme yang berperan dalam proses 

tersebut membutuhkan oksigen. Sementara pembuatan kompos anaerob dapat 

dilakukan ditempat tertutup karena mikroorganisme yang berperan tidak 

membutuhkan oksigen dalam kehidupannya (Habibi, 2008). 

Menurut Sarief (1989) kompos adalah jenis pupuk yang terjadi karena 

proses penghancuran oleh alam atas bahan-bahan organik, terutama daun tumbuh-

tumbuhan seperti jerami, kacang-kacangan, sampah dan lain-lain. Kompos yang 

terjadi dengan sendirinya mempunyai kualitas yang kurang baik karena dalam 

proses penghancuran sering terjadi hal-hal yang merugikan, seperti pencucian 

kandungan unsur-unsur penting dan penguapan oleh sinar matahari. Cara 

memperoleh kompos yang baik adalah dengan mengaktifkan perkembangan 

bakteri yang melakukan penghancuran terhadap bahan-bahan organis dalam 

waktu yang singkat, dan menghindarkan faktor-faktor yang dapat mengurangi 

kualitas kompos. 

Penelititan Abdurohim (2008), menunjukkan bahwa kompos memberikan 

peningkatan kadar kalium pada tanah lebih tinggi dari pada kalium yang 

disediakan pupuk NPK, namun kadar fosfor tidak menunjukkan perbedaan yang 

nyata dengan NPK. Hal ini menyebabkan pertumbuhan tanaman caisin (Brassica 

oleracea) menjadi lebih baik dibandingkan dengan NPK. Penelitian Santi (2006), 

terbukti bahwa pertumbuhan tanaman tomat yang paling baik terlihat pada kadar 

pemberian pupuk kompos sebanyak 30%. Pupuk kompos yang digunakan adalah 

kompos yang tanpa menggunakan campuran bahan kimia dan kandungan NPK 

yang dikandungnya sesuai dengan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman 

tomat. Dengan demikian pemberian pupuk kompos berpengaruh terhadap 

pertumbuhan tinggi dan calon buah tanaman tomat (Lycopersicum esculentum 

Mill.). 
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Menurut Habibi (2008), kompos sangat bermanfaat bagi proses 

pertumbuhan tanaman. Manfaat kompos bagi tanaman yaitu, kompos 

menyediakan unsur hara bagi tanaman, dapat memperbaiki struktur tanah (Soil 

conditioner), dapat meningkatkan kapasitas tukar kation (Soil sameliorator), 

meningkatkan kemampuan tanah untuk menahan air, kompos meningkatkan 

aktivitas biologi tanah, mampu meningkatkan pH pada tanah asam, menyediakan 

unsur mikro bagi tanaman, dan kompos merupakan pupuk ramah lingkungan. 

 

2.5. Pupuk Kandang 

Istilah pupuk kandang digunakan untuk semua kotoran hewan pada 

pertanian, walaupun pada umumnya massa pupuk yang akhirnya diberikan ke 

tanah berasal dari hewan ternak. Pupuk kandang terdiri atas dua komponen asal, 

yang padat dan yang cair. Pupuk padat memiliki kandungan nitrogen dan fosfor 

lebih banyak dibandingkan dengan pupuk cair, sedangkan pupuk cair memiliki 

kandungan kalium lebih banyak dari pupuk padat (Buckman dan Brady, 1982). 

Menurut Hakim dkk. (1986) pupuk kandang merupakan kotoran padat dan 

cair dari hewan ternak yang tercampur dengan sisa-sisa makanan atau pun alas 

kandang. Pupuk kandang dan pupuk buatan kedua-duanya menambah bahan 

makanan tanaman di dalam tanah. Pupuk kandang disamping dapat menambah 

unsur hara kedalam tanah juga dapat mempertinggi humus, memperbaiki struktur 

tanah dan mendorong kehidupan jasad renik.  

Sifat-sifat dari pupuk kandang adalah: kotoran ayam mengandung N tiga 

kali lebih besar dari pada pupuk kandang, kotoran kambing mengandung N dan K 

masing-masing dua kali lebih besar dari pada kotoran sapi, kotoran babi 

mengandung P dua kali lebih banyak dari pada kotoran sapi, pupuk kandang dari 

kuda atau kambing mengalami fermentasi dan menjadi panas lebih cepat dari pada 

pupuk kandang sapi dan babi. Kandungan unsur hara dalam kotoran ayam adalah 

paling tinggi, karena bagian cair (urine) tercampur dengan bagian padat (Roidah, 

2013). 

Berdasarkan penelitian Riyani dkk. (2012), pemberian beberapa pupuk 

organik pada tanaman padi menunjukkan bahwa pupuk kandang ayam memiliki 
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rerata tinggi tanaman tertinggi sedangkan data terendah terdapat pada kontrol atau 

tidak diberi pupuk organik, hal ini disebabkan pemberian pupuk kotoran ayam 

menyediakan unsur hara yang lebih baik dari pupuk organik lainnya, sehingga 

tanaman dapat memanfaatkan unsur hara yang terdapat pada pupuk kandang 

ayam. Meningkatnya tinggi tanaman pada perlakuan yang diberi pupuk kotoran 

ayam dipengaruhi oleh unsur N dan P yang terkandung didalam pupuk. Apabila 

unsur hara N dan P baik maka perkembangan akar juga baik, sehingga membantu 

dalam penyerapan unsur hara makro dan mikro lainnya. 

Berdasarkan hasil penelitian Mariza (2014), hasil analisis sifat kimia 

beberapa media tanah yang diinkubasi dengan pupuk kandang ayam dan kompos 

selama satu bulan dapat meningkatkan nilai pH tanah, C-Organik, P-tersedia dan 

K-dd. Terjadi penurunan N-total tanah pada perlakuan gambut + mineral dengan 

kompos. Dilihat dari beberapa bahan amelioran termasuk pencampuran tanah 

mineral dan tanah gambut maka pupuk kandang merupakan bahan terbaik dalam 

peningkatan sifat kimia tanah baik pada tanah gambut maupun tanah mineral. 

 

 


