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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pisang (Musa sp.) merupakan komoditas buah-buahan bernilai ekonomi

tinggi di Indonesia. Provinsi Riau merupakan salah satu daerah produksi dan

wilayah potensial pengembangan tanaman pisang. Berdasarkan data yang

diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia, produksi pisang untuk Provinsi

Riau pada tahun 2012 adalah 20,190 Ton, angka ini belum menggembirakan

dibandingkan Provinsi lain di pulau Sumatera (Tabel 1.1.).

Tabel 1.1. Produksi Buah Pisang di Beberapa Provinsi Sumatera.

Provinsi Produksi (Ton)

Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
R i a u
J a m b i
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Kepulauan Riau

62,662
363,060
137,348
20,190
37,797
182,959
27,844
696,840
6,655

Sumber: Badan Pusat Statistik 2013

Riau khususnya memiliki plasma nutfah pisang yang sangat beragam.

Salah satu plasma nutfah pisang di Riau yang belum mengalami upgrade dalam

sistem budidaya maupun pengembangannya adalah pisang Rotan yang terdapat di

Kabupaten Kampar.

Pisang Rotan mempunyai keunggulan dari pisang jenis lain, pisang Rotan

mempunyai daya simpan yang relatif lama dibandingkan dengan pisang bantan,

pisang mas, pisang kolek siam dan pisang barangan, sehingga pisang ini dapat
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dijadikan target pemuliaan guna memindahkan sifat ketahanan daya simpan ke

pisang lain yang nilai ekonomisnya lebih tinggi dan rasanya lebih disukai

konsumen seperti pisang barangan, pisang cavendish, dan pisang 40 hari yang

daya simpannya relatif singkat. Selain mempunyai daya simpan yang relatif lama,

Damayanti dan Samsurianto (2010) melaporkan bahwa pisang Rotan, merupakan

salah satu kultivar pisang diploid (AA) yang masuk dalam daftar konservasi

pisang secara ex situ di Kalimantan Timur karena keberadaannya yang semakin

langka.

Kultur jaringan merupakan metode konservasi secara ex situ yang layak

diterapkan pada komoditi pisang dengan in came yang lebih baik diantaranya;

penghematan area, tenaga kerja, waktu dan resiko introduksi penyakit. Hutami

(2008) menambahkan bahwa konservasi secara in vitro juga meminimalisir

kehilangan genotype akibat cekaman biotik dan abiotik serta mempermudah

dalam pertukaran plasma nutfah.

Kunci dari konservasi in vitro adalah menguasai metode perbanyakan dan

regenerasi yang optimal sehingga menjamin ketersediaan material dan bahan

genetik dalam jumlah banyak.  Bahan genetik pisang yang didapatkan pada

perbanyakan mikro (micropopagation) merupakan modal dasar dalam program

pemuliaan tanaman secara in vitro. Pemuliaan Tanaman pisang secara

konvensional di lapangan sulit dilakukan. Menurut Priyono et al., (2000) pemulia

(breeder) tanaman pisang sangat sedikit dikarenakan pisang terbentuk tidak

melalui proses penyerbukan tetapi melalui proses partenocarpy.

Metode perbanyakan yang perlu dikaji salah satunya adalah komposisi

media, guna menjamin ketersediaan tanaman pasca pemulihan serta pertumbuhan
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biakan setelah perlakuan konservasi. Komposisi media kultur dan zat pengatur

tumbuh yang tepat serta sumber eksplan yang digunakan merupakan hal yang

harus diperhartikan disamping faktor lingkungan seperti suhu, cahaya,

kelembaban, pH dan fotoperiodesitas.

Penelitian mengenai kultur jaringan pisang telah dilakukan oleh

Robiyanto (1992) dengan perlakuan terbaik BAP 5 mg L-1 + IBA 1 mg L-1

menghasilkan 5,2 tunas dalam waktu 5 minggu pada pisang Mas menggunakan

eksplan bonggol, sedangkan kultur jaringan bonggol pisang Ambon Kuning yang

dilaporkan oleh Wijayanti (1995) mendapatkan tunas 4,4 tunas dalam waktu 8

minggu menggunakan eksplan bonggol.

Nisa dan Rodinah ( 2005) melaporkan pembentukan kalus tercepat pada

kultivar  Kepok, Mauli dan Raja dalam waktu 11 hari menggunakn eksplan

Meristem bunga. Rainiyati et al., (2009) melaporkan nilai maksimal jumlah

tunas/eksplan (1,67) diperoleh dari kombinasi 3,0 mg L-1 BAP tanpa IAA pada

pisang Raja Nangka (Musa AAB) dengan menggunakan eksplan nodul. Sultan et

al., (2011)  melaporkan pada medium MS dengan penambahan 1.0 BA + 0.5 IAA

+ 500 Caesin Hidrolysate (mg/l) memberikan respon jumlah tunas terbanyak

(11,05) pada pisang lokan Bangladesh (Musa sp. Cv. Sabri) selama 6 minggu

kultur dengan menggunakan eksplan bunga jantan (male flower).

Bhosale et al., (2011) juga melaporkan bahwa dengan munggunakan BAP

tunggal pada eksplan bonggol (sucker) Tunas Pisang lokal India (cv. Arddhapuri,

cv. Basrai dan cv. Shriminati) memberikan respon terbaik pada level 7 ppm

dengan rata-rata jumlah tunas 4,3/eksplan selama 5 MST. Jenis pisang dan jenis

eksplan yang berbeda serta,  penggunaan zat pengatur tumbuh yang berbeda akan
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memberikan respon yang berbeda terhadap keseimbangan sitokinin dan auksin.

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dicobakan kombinasi antara auksin

(NAA) dan Sitokinin (BAP) untuk mendapatkan formula terbaik dalam induksi

dan multipikasi tunas pisang Rotan, mengingat penelitian mengenai pisang Rotan

belum dipublikasikan sebanyak komoditas pisang-pisang lain.

1.2.Tujuan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui (1) pengaruh interaksi antara NAA

dan BAP terhadap pertumbuhan eksplan pisang Rotan yang berasal dari anakan

maupun dari meristem bunga, yang ditanam dengan teknik kultur jaringan, (in

vitro) (2) mengetahui pengaruh BAP tunggal tunggal yang terbaik untuk

pertumbuhan eksplan pisang Rotan yang berasal dari anakan maupun dari

meristem bunga. (3) mengetahui pengaruh NAA tunggal yang terbaik untuk

pertumbuhan eksplan pisang Rotan yang berasal dari anakan maupun dari

meristem bunga

1.3. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat konsentrasi:

a. NAA yang optimal pada induksi tunas eksplan yang berasal dari anakan

maupun dari meristem bunga pisang Rotan.

b. BAP yang optimal pada induksi tunas eksplan yang berasal dari anakan

maupun dari meristem bunga pisang Rotan.

c. Interaksi BAP dan NAA yang optimal pada induksi tunas eksplan yang

berasal dari anakan maupun dari meristem bunga pisang Rotan.
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1.4. Manfaat

a. Dapat menjadi salah satu sumber informasi  formula media terbaik dalam

perbanyakan  kultur jaringan pisang Rotan.

b. Konservasi pisang Rotan secara ex situ guna penyelamatan plasma nutfah

pisang Rotan.

c. Penyediaan klon pisang Rotan yang mempunyai daya simpan yang lama

menjadi dasar guna pemuliaan tanaman pisang secara in vitro.


