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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Nenas (Ananas comosus L. Merr.) merupakan salah satu buah tropik yang

mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Tanaman nenas di tanam di seluruh

wilayah Indonesia dari Sumatera sampai Irian Jaya. Tanaman nenas dapat tumbuh

didaerah dengan agroklimat yang berbeda-beda mulai daratan tinggi sampai

daratan rendah (Surtiningsigh, 2008).

Buah nenas selain digemari masyarakat untuk konsumsi buah segar, juga

merupakan bahan baku industri buah kalengan dan olahan seperti selai, keripik,

sirup dan nata de pina nenas (Tahir et al., 2008). Produksi nenas olahan berupa

nenas kaleng dan jus nenas pada tahun 2004 diperdagangan dunia mencapai 5,6

juta ton dari sekitar 16 juta ton produksi dunia. Nenas olahan tersebut memiliki

masa simpan yang panjang sehingga dapat menjangkau konsumen yang lebih luas

dan juga dapat dijadikan alternatif pengolahan buah nenas apabila nenas

mengalami panen yang berlimpah (Harnanik, 2013).

Buah nenas merupakan sumber vitamin dan mineral yang sangat

diperlukan oleh tubuh. Vitamin dan mineral berfungsi untuk kelancaraan

metabolisme dalam pencernaan makanan dan menjaga kesehatan tubuh

(Lanoviadi et al., 2011). Didalam 100 g buah nenas segar, mengandung air 87%,

kalori 48 kkal, protein 0.54 g, lemak 0.12 g, karbohidrat 12.6 g, serat 1.4 g,

kalsium 12 mg, magnesium 12 mg, fospat 8 mg, kalium 115 mg, vitamin C 36 mg

dan vitamin A 56 IU (Nasution et al., 2012 ).
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Nenas merupakan komoditas andalan dalam perdagangan buah tropik yang

menempati urutan ketiga terbesar setelah pisang dan mangga. Indonesia

merupakan produsen ke lima setelah Brazil, Thailand, Filipina dan Cina (Sobir

dan Naekman, 2010). Sentral produksi nenas di Indonesia meliputi Sumatera

Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat dan Jawa Timur (Mulyati, 2008).

Menurut Badan Pusat Statistik (2013), produksi buah nanas di Indonesia

mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai 2013 yaitu 1.558.196 ton,

menjadi 1.781.899 ton.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi

besar untuk pengembangan perkebunan nenas di Riau dan merupakan plasma

nutfah yang cukup besar sehingga perlu diungkap untuk mendapatkan kualitas dan

pemanfaatan nenas yang ada. Harapannya dengan mengetahui keunggulan

kualitas nenas lokal Kampar dapat dijadikan sebagai program pemuliaan tanaman

dan pengembangan varietas unggul nenas. Program pemuliaan tanaman secara

konvensional biasanya menseleksi karakter-karakter fenotipe/morfologi baik

secara individu maupun populasi tanaman.

Langkah awal dalam pemuliaan tanaman adalah dengan pengenalan

karakter kualitatif dan kuantitatif tanaman. Karakterisasi buah yang dilakukan

meliputi fisik dan kimia buah, tujuan dari karakterisasi yang dilakukan untuk

mengetahui sifat-sifat penting yang terkandung didalam buah, untuk

mengidentifikasi buah dan digunakan untuk mempelajari keanekaragaman

tumbuhan (Hadiati dan Sukmadjaja, 2002).

Kurangnya informasi tentang karakter kualitatif, kuantitatif dan kandungan

kimia buah nenas di Kabupaten Kampar maka perlu dilakukan penelitian tentang
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karakter kualitatif, kuantitatif dan kandungan kimia buah. Berdasarkan alasan

tersebut maka penulis telah melakukan penelitian tentang karakter kualitatif,

kuantitatif dan kimia buah nenas Kampar diharapkan dapat memberikan informasi

tentang karakter kualitatif, kuantitatif dan kandungan kimia buah nenas di

Kabupaten Kampar dan dapat dijadikan pelepasan varietas nenas.

1.2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakter kualitatif, kuantitatif

dan kimia buah nenas serta tingkat kesukaan konsumen dari tiga genotipe nenas di

Desa Rimbo panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

1.3. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai informasi dasar program

pemuliaan nenas dan dapat memberikan informasi tentang karakterisasi dan

kualitas buah nenas di Desa Rimbo Panjang

1.4. Hipotesis

Hipotesis penelitian ini terdapat perbedaan karakter kuaitatif, kuantitatif dan

kimia buah nenas dari tiga genotipe nenas di Desa Rimbo panjang Kecamatan

Tambang Kabupaten Kampar.


