
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Nenas (Ananas comosus (L.) Merr.) merupakan produk hortikultura yang sangat

banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Menurut data BPS (2012), produksi buah-buahan

di Indonesia tahun 2012, produksi nenas mencapai 1.781.899 ton pertahun. Angka tersebut

menunjukan bahwa produksi nenas semakin tahun semakin meningkat.

Sentra produksi nenas di Indonesia terdapat di tujuh Provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa

Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan dan Riau (Kementan, 2005). Pada tahun

2012 Riau memproduksi nenas sebanyak 113.360 ton (BPS, 2013). Kabupaten Kampar

merupakan sentra produksi nenas di Riau. Potensi perkebunan nenas di Kecamatan Tambang

mencapai 1.550 ha, dengan jumlah pohon sekitar 4,3 juta yang produksinya mencapai 2.150

ton pertahun. Produk segar nenas biasanya di jual di pasar dan hotel-hotel di wilayah

Pekanbaru. Selain buah segar produk olahan lainnya adalah berupa keripik, wajik, sirup dan

minuman segar. Pemerintahan Kabupaten Kampar menjadikan produk kripik nenas sebagai

produk unggulan daerah (Pratomo, 2013).

Tingginya budidaya nenas di Kabupaten Kampar akan meningkatkan peluang

terserangnya hama dan penyakit, sehingga mampu menurunkan hasil panen. Salah satu hama

berbahaya dalam budidaya nenas adalah nematoda. Menurut NCFAP (2002), Rotylenchulus

reniformis merupakan nematoda parasit utama yang merugikan pertanaman nenas di Hawai.

Penurunan hasil panen mencapai 38% pada tanaman generasi pertama dan 60% pada tanaman

generasi kedua. Nematoda parasitik tanaman merupakan organisme pengganggu tanaman

(OPT) penting yang mampu menimbulkan kerugian besar mencapai 20-25% dan mampu

menyebabkan kegagalan panen pada daerah tropis maupun sub tropis (Luc et al., 1995).

Serangan yang ditimbulkan nematoda menyebabkan berkurangnya fungsi akar tanaman  yang

normal, sehingga pengangkutan unsur hara ke bagian tanaman makin berkurang (Dropkin,



1992). Nematoda mampu menginduksi datangnya penyakit yang berasal dari jamur, bakteri

dan virus. Penyakit layu nenas berinteraksi dengan spesies nematoda Meloidogyne javanica,

M. incognita, Pratylenchus brachyurus, dan Pratylenchus Coffeae.

Tingginya produksi nenas di Kabupaten Kampar membuat kekhawatiran akan bahaya

serangan nematoda parasitik. Penelitian tentang nematoda yang menyerang tanaman nenas

belum pernah dilakukan di lahan gambut Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, sehingga

perlu dilakukan penelitian kerapatan populasi nematoda yang  menyerang tanaman nenas di

lahan gambut kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tersebut.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi spesies dan mengetahui kerapatan

populasi nematoda parasitik yang ada di area pertanaman nenas di lahan gambut Kecamatan

Tambang Kabupaten Kampar.

1.3. Manfaat

Manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi awal tentang berbagai spesies dan

kerapatan nematoda parasit tumbuhan yang hidup dan berasosiasi dengan tanaman nenas di

lahan gambut Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.


