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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Klasifikasi Tanaman Pisang

Pisang (Musa spp.) merupakan tanaman yang berasal dari Asia Tenggara

dan kini sudah tersebar luas ke seluruh dunia termasuk Indonesia

(Prihatman,2000). Tanaman ini kemudian menyebar ke Afrika (Madagaskar),

Amerika Selatan dan Amerika Tengah (Rabani, 2009; Swennen & Ortiz, 1997).

Tanaman pisang dalam sistematika diklasifikasikan sebagai berikut:

Regnum: Plantae, Divisi: Spermatophyta, Sub divisi: Angiospermae, Class:

Monocotyledoneae, Ordo: Zingiberales, Family: Musaceae, Genus: Musa,

Species: Musa spp. (Tjitrosoepomo, 2001).

2.2. Morfologi Tanaman Pisang

Pisang merupakan tanaman monokotil dan herba perennial yang

dikembangbiakkan dengan cara vegetatif. Jenis-jenis pisang yang ada memiliki

perbedaan morfologi yang memberikan variasi dalam kultivar pisang sehingga

dari karakter tersebut dapat membedakan jenis pisang dari beberapa kultivar,

meskipun tanaman belum dewasa dan berbuah (UNCST, 2007).

Gambar 2.1. Tanaman pisang
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Variasi dalam kultivar pisang, diantaranya dari warna buah, warna batang,

bentuk daun, bentuk buah dan masih banyak lagi karakter yang membedakan

diantara kultivar pisang. Adapun morfologi dari tanaman pisang, antara lain:

1. Akar

Akar utama memiliki ketebalan sekitar 5-8 mm berwarna putih ketika baru

dan sehat. Akar pisang berakar rimpang dan tidak mempunyai akar tunggang.

Akar ini berpangkal pada umbi batang. Akar terbanyak berada dibagian bawah

tanah sampai kedalaman 75-150 cm, sedangkan akar yang berada di bagian

samping umbi batang tumbuh ke samping atau mendatar. Dalam

perkembangannya akar sampai mencapai 4-5 meter (Satuhu & Supriyadi, 1999).

2. Batang

Batang pisang merupakan batang semu yang ternyata berupa lembaran

daun yang saling tumpang tindih dengan daun baru dan akhirnya bunga muncul

dari bagian tengah (Mudita, 2012). Batang sejati pada tanaman pisang sebagian

atau keseluruhan ada di bawah tanah yang disebut rhizom yang akan muncul pada

saat bunga terbentuk. Rhizom merupakan organ penting yang mendukung

pertumbuhan tandan buah dan perkembangan anakan (Robinson & Walkers,

1999).
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3. Daun

Daun pisang tersusun spiral, berdasar tumpul, melingkar, berujung halus,

terpotong dan mudah tersobek. Tulang daun tengahnya nyata dengan urat yang

paralel. Stomata ada di kedua permukaan daun. Daun yang paling muda terbentuk

di bagian tengah tanaman dan daun yang paling tua terdesak keluar membentuk

mahkota daun (Rozyandra, 2004).

Gambar 2.2. Daun pisang (A) bagian-bagian daun pisang (B) tipe pertumbuhan daun (tegak,
intermediate, merunduk)

4. Bunga

Bunga terdiri dari kumpulan dua garis bunga yang terdiri dari gabungan

bunga betina dan jantan yang tersusun dalam kelompok, bunga tertutupi oleh

bractea merah kecoklatan. Braktea dan bunga tersusun secara spiral sehingga

membentuk bunga yang berukuran besar (UNCST, 2007). Sebagian besar dari

kultivar pisang, braktea memiliki warna yang bervariasi, warna permukaan luar

berwarna kuning kemerahan hingga merah dan warna permukaan dalam berwarna

kuning kemerahan hingga ungu (Javed et al., 2001; Siddiqah, 2002).

Gambar 2.3. Braktea (A) bentuk braktea (B) bentuk pangkal braktea (bahu kecil, bahu sedang,
bahu besar) (C) bentuk ujung braktea (runcing, agak runcing, intermediate, tumpul,
tumpul dan terbelah)
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Bunga betina berkembang secara normal, sedangkan bunga jantan tidak

berkembang. Bunga betina keluar lebih dulu, terletak paling dekat dengan

pangkal, sedangkan bunga-bunga yang terbentuk kemudian ke arah ujung bunga

tandan adalah bunga jantan. Tiap kelompok bunga disebut sisir. Ada sekitar 12-20

bunga tiap sisir dan sekitar 5-15 sisir dalam 1 tandan. Bunga betina panjangnya

sampai 10 cm dan bunga jantan panjangnya 6 cm (Rozyandra, 2004).

Gambar 2.4. Bunga pisang dan bagian-bagiannya

5. Buah

Pada umunya buah pisang berkembang tanpa pembuahan (partenokarpi)

dan tidak mengandung biji. Ukuran panjang dan lebarnya 6-35 cm x 2.5-5 cm.

Bentuk buah beranekaragam sesuai dengan jenisnya, ada yang bentuknya

membengkok, sedikit lurus dan lurus. Warna buah  hijau, kuning atau coklat

(Rozyandra, 2004). Buah pisang tersusun dalam tandan. Tiap tandan terdiri atas

beberapa sisir dan tiap sisir terdapat 6 - 22 buah pisang atau tergantung pada

varietasnya (Candra, 2003; Rukmana, 1999).

Buah pisang umumnya dipanen pada umur 18 bulan setelah tanam atau

80-110 hari setelah tanaman berbunga jika berada pada kondisi yang optimum.

Panen buah pisang pada umumnya dilakukan berdasarkan tujuan pemasaran. Buah

yang akan dipasarkan di daerah yang dapat dicapai dalam waktu kurang dari satu
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hari dari daerah prroduksi dipanen saat buah sudah matang penuh. Buah yang

akan dipasarkan untuk daerah yang dicapai dalam waktu lebih dari satu hari dari

daerah produksi  dipanen saat stadia kematangan tiga perempat penuh

(kematangan 75%), yaitu stadia kematangan dimana pada individu buah masih

terdapat siku-siku yang jelas dan masih terdapat warna hijau pada kulit buah

(Diennazola, 2008; Samson, 1986). Stadia kematangan ini berumur sekitar 70-98

hari setelah pembungaan seperti pada pisang raja bulu (Diennazola, 2008;

Nakasone & Paull, 1998).

6. Anakan pisang

Pertumbuhan anakan pisang dimulai dari mata tunas yang ada pada

bonggolnya. Bila kandungan air tanah mencukupi tunas akan tumbuh menjadi

dewasa. Pada umumnya tunas tumbuh dari bonggol bagian atas, sehingga anakan

pisang semakin lama semakin mendekati permukaan tanah akibatnya

pertumbuhan anakan lambat karena akar tidak dapat berfungsi sebagaimana

mestinya (Mudita, 2012; Rozyandra, 2004).

Gambar 2.5. Anakan pisang
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2.3. Karakter Kualitatif Pada Buah Pisang

Karakter kualitatif sangat penting dalam program pemuliaan tanaman.

Penting sekali mengetahui karakter kualitatif dari masing-masing kultivar pisang

sebagai pembeda antar kultivar pisang lainnya. Menurut Alif (2008); Nasir (2001)

bahwa karakter kualitatif merupakan wujud fenotipe yang saling berbeda tajam

antara satu dengan yang lain secara kualitatif dan masing-masing dapat

dikelompokkan dalam bentuk kategori. Karakter ini dikendalikan oleh sedikit gen.

2.4. Jenis-Jenis Pisang di Indonesia

Wiwaha (2007) mengatakan beberapa jenis pisang yang terdapat di

Indonesia antara lain:

a. Pisang yang dimakan buahnya tanpa di masak yaitu Pisang Cavendish,

Pisang Ambon, Pisang Susu, Pisang Raja, Pisang Cavendish, Pisang

Barangan dan Pisang Mas.

b. Pisang yang dimakan setelah buahnya dimasak yaitu Pisang Nangka,

Pisang Tanduk dan Pisang Kepok.

c. Pisang yang berbiji yaitu Pisang Batu dan Pisang Klutuk.

d. Pisang yang diambil seratnya yaitu Pisang Manila (abacca).

Pisang sudah dikenal sebagai buah yang lezat dan berkhasiat bagi

kesehatan karena pisang mengandung gizi yang baik antara lain menyediakan

energi cukup tinggi dibandingkan dengan buah-buahan lain dan harganya juga

relatif murah namun memiliki manfaat yang cukup besar.
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Adapun komponen-komponen zat gizi buah pisang seperti Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1. Komponen zat gizi buah pisang per 100 g

Senyawa Komposisi

Energi (Kkal) 91.00
Air (g) 63.00
Karbohidrat (g) 24.30
Protein (g) 0.80
Lemak (g) 0.10
Ca (mg) 7.00
Mg (mg) 33.00
P (mg) 35.00
Fe (mg) 0.50
Cu (mg) 0.16
β_ karoten ekuivalen (μg) 0.03 – 1.20
Vitamin B1 (mg) 0.05
Vitamin B2 (mg) 0.05
Vitamin B6 (mg) 0.07
Vitamin C (mg) 20.00
Asam pantotenat (mg) 0.37
Asam folat (mg) 0.16
Serotonin (mg) 45.00

Sumber : Aurore et al., (2009)

2.5. Perubahan Kualitas Buah Selama Pematangan

Perubahan fisik dan kimia buah yang terjadi setelah panen menentukan

kualitas buah yang dikonsumsi. Perubahan fisik yang terjadi diantaranya adalah

perubahan warna kulit buah, ukuran buah, morfologi dan struktur permukaan,

serta kekerasan buah. Proses pematangan juga menyebabkan perubahan kimia

seperti perubahan komposisi karbohidrat, asam organik serta aroma yang

disebabkan oleh senyawa volatil (Diennazola, 2008).

2.6. Mutu Buah

Mutu buah merupakan ukuran kelayakan buah tersebut untuk dikonsumsi

serta berhubungan dengan preferensi konsumen. Tingkat kesukaan konsumen

terhadap buah tersebut ditentukan oleh kandungan kimia buah yang dapat

mempengaruhi rasa buah, yaitu kadar kemanisan dan kemasaman buah, serta

jumlah bagian yang dapat dimakan pada buah (Santoso & Purwoko, 1995).
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Kemanisan buah terus meningkat selama pematangan dipengaruhi oleh

pemecahan polimer karbohidrat menjadi gula seperti sukrosa, fruktosa, dan

glukosa. Bagian buah yang dapat dimakan dipengaruhi oleh kandungan air buah.

Proses respirasi yang terjadi selama proses pematangan menyebabkan terjadinya

perpindahan air dari kulit buah ke daging buah secara osmosis sehingga

kandungan air pada daging buah menjadi meningkat (Diennazola, 2008).

Mutu buah juga dilihat dari daya tahan simpan buah yang dipengaruhi oleh

beberapa faktor, antara lain tingkat kemasakan, faktor genetik yang mencakup

ketebalan dan kelenturan kulit, tekstur daging buah, komponen penyusun kulit dan

daging buah (Antarlina, 2009). Kekerasan buah berkaitan dengan ketebalan dan

kelenturan kulit. Masing-masing buah mempunyai komposisi bahan pada kulit

dan daging buah yang berbeda dan dapat menyebabkan perbedaan kelenturannya.

Buah yang berkulit tipis dan tekstur daging lunak memiliki daya simpan yang

lebih pendek (Antarlina, 2009).


