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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Nenas (Ananas comosus [L.] Merr.) merupakan komoditas andalan dalam

perdagangan buah tropik yang menempati urutan ke dua terbesar setelah pisang.

Indonesia merupakan produsen terbesar ke lima setelah Brazil, Thailand, Filipina

dan Cina (Manuwoto et al., 2003). Menurut Badan Pusat Statistik (2014),

produksi buah nenas di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai

2013 yaitu 1.540.626 ton, 1.781.894 ton, dan 1.882.802 ton, kemudian mengalami

penurunan 2014 yaitu 1.873.520. Sejalan meningkatnya kesadaran masyarakat

akan nilai gizi serta bertambahnya permintaan bahan baku industri pengolahan

buah, maka permintaan pasar cenderung meningkat.

Besarnya permintaan pasar dan masih rendahnya produksi nenas Indonesia

harus diimbangi dengan adanya usaha untuk meningkatkan produktivitas melalui

penggunaan kultivar unggul dan teknologi tepat guna, karena peningkatan

produktivitas sulit dilakukan dengan menambah luas areal panen karena luas

lahan yang semakin terbatas. Hadiati et al. (2003) berpendapat bahwa

pengembangan nenas di Indonesia belum dilakukan secara serius disebabkan oleh

berbagai hal antara lain kurangnya penyediaan bibit unggul dan teknik budidaya

yang belum optimal yang mengakibatkan buah bermutu rendah dan harganya jadi

jatuh. Akibatnya banyak petani pemilik lahan yang mengganti nenas dengan

komoditas lain sehingga luas panen semakin menurun. Oleh karena itu suatu

program pemuliaan nenas yang terarah sangat diperlukan terutama untuk

mendapatkan genotipe baru yang unggul, karena saat ini di Indonesia genotipe

nenas yang dapat ditanam dan berhasil bagus sangat terbatas.

Saat ini Laboratorium Genetik dan Pemuliaan Tanaman telah memiliki

beberapa koleksi genotipe nenas, yang diharapkan dapat dikembangkan menjadi

varietas Unggul Nasional diantaranya yaitu SK-1, SK-2, dan SK-3. Beberapa

karakter yang dimiliki ketiga genotipe tersebut yaitu rasa manis, tidak gatal, dan

renyah. Namun ketiga genotipe memiliki perbedaan pada mahkota, ukuran buah,

jumlah tunas slips, dan tunas samping. Ketiga genotipe tersebut adalah SK-1

(memiliki mahkota jumlah buah relatif besar dengan panjang mahkota 17,9 cm),

SK-2 (memiliki mahkota buah kecil dengan panjang mahkota 12,3 cm), dan SK-3
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(tanpa mahkota) Safitri (2014), seperti terlihat pada gambar 1.1. Sebagai langkah

awal program  pemuliaan nenas maka perlu dibangun populasi dasar yang

merupakan kumpulan dari hasil koleksi lapangan. Oleh karena itu, maka ketiga

genotipe nenas tersebut ditanam ulang di lahan percobaan Fapertapet Uin Suska

Riau Panam dan akan dievaluasi bagaimana keragaan morfologi ketiga genotipe

nenas tersebut setelah ditanam di lokasi yang berbeda khususnya pada genotipe

nenas SK-3 yang tidak memiliki mahkota.

Gambar 1.1. Genotipe nenas cv. Queen a) Genotipe SK1, b) Genotipe SK2, c)

Genotipe SK3

1.2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaan tiga genotipe nenas

Cv. Queen berdasarkan sifat morfologinya.

1.3. Manfaat

Memberikan informasi tentang penurunan sifat berdasarkan fenotipe yang

diamati.
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