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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pisang adalah tanaman asli Indonesia yang menempati posisi pertama

dalam luas pertanaman dan produksi sebagai komoditas buah-buahan (Damayanti,

2007). Tanaman pisang secara umum terbagi menjadi dua bagian yaitu liar dan

dibudidayakan (Rozyandra, 2004). Pisang komersial (budidaya) saat ini diduga

berasal dari pisang liar Musa acuminata Colla dan Musa balbisiana Colla

(INIBAP, 2001; Siddiqah, 2002).

Suhartanto et al. (2009) menyatakan produksi pisang sangat potensial

dikembangkan dalam menunjang ketahanan pangan karena pisang memiliki

keunggulan preferensi, nutrisi, utiliti, produktifitas, dan adaptasi. Deptan (2004);

Yulianty et al. (2011) menyatakan bahwa di Asia, Indonesia termasuk penghasil

pisang terbesar karena 50% produksi pisang Asia diperoleh dari Indonesia. BPS

(2012) mencatat produksi pisang Indonesia tahun 2011 mencapai 6.132.695 ton

dan produksi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produksi buah-

buahan lain seperti mangga 2.131.339 ton.

Tingginya produksi pisang di Indonesia merupakan potensi untuk ekspor

yang memiliki nilai ekonomi. Pisang juga banyak disukai karena kandungan

gizinya yang cukup tinggi serta mudah didapat. Buah pisang mempunyai

kelebihan yaitu potensinya untuk diolah dalam keadaan kering ataupun segar.

Kandungan gizinya terdiri dari air, karbohidrat, protein, lemak dan vitamin A, B1,

B2 dan C (Berlis, 2012; Diennazola, 2008).

Permasalahan dalam produksi pisang merupakan buah klimakterik yang

dalam proses pemasakannya disertai peningkatan laju respirasi dan produksi etilen
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yang disertai dengan terjadinya perubahan fisik dan kimia buah sehingga

mempunyai sifat mudah rusak, meruah (bulky), dan tidak tahan disimpan lama

sehingga dapat merugikan petani, pedagang dan konsumen (Badan Agribisnis

Deptan, 1999; Rohmana, 2000). Di Kabupaten Kampar banyak sekali plasma

nutfah pisang yang merupakan kekayaan biodiversitas dan belum tergali secara

optimal kualitas dan pemanfa’atannya. Harapannya dengan mengetahui

keunggulan kualitas plasma nutfah lokal tersebut dapat untuk keperluan

pemuliaan tanaman bagi pengembangan varietas unggul pisang.

Sangat penting bagi Indonesia menjaga kelestarian pisang yang dapat

digunakan sebagai sumber untuk mendapatkan fenotipe dan genotipe yang

diinginkan serta potensi genetik yang dapat dimanfaatkan dalam pemuliaan

tanaman untuk perakitan varietas pisang unggul di masa yang akan datang

(Siddiqah, 2002). Langkah awal dalam pemuliaan tanaman adalah dengan

pengenalan karakter kualitatif pisang.

1.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

Melakukan identifikasi terhadap sifat kualitatif pada enam kultivar pisang

lokal Kampar.

1.3. Manfaat Penelitian

a. Sebagai informasi dasar program pemuliaan pisang.

b. Melengkapi database tentang tanaman pisang khususnya di Kab.Kampar

dalam hal ini mengenai keunggulan sifat kualitatif buah pisang.


