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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara penghasil buah-buahan yang

cukup mempunyai potensi di pasar luar negeri, salah satu komoditi buah konsumsi

segar yang mampu bersaing yaitu buah pisang sehingga diharapkan dapat

menambah devisa Negara dan meningkatkan ekspor komoditi non migas. Buah

pisang yang memiliki banyak ragam dari segi rasa serta karakter fisik dan kimia

merupakan nilai gizi yang tinggi. Pisang merupakan komoditi hortikultura yang

mendapat prioritas dari pemerintah untuk dikembangkan sebagai komoditas yang

memiliki potensi ekspor dan nilai ekonomi tinggi (Ashari, 1995).

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.

Hampir seluruh wilayah Indonesia cocok dijadikan perkebunan pisang

(Jumari et al. 2002; Prihatman 2000; Satyantari et al. 1999), termasuk Provinsi

Riau. Di Provinsi ini, Kabupaten Kampar memiliki keanekaragaman pisang yang

cukup tinggi. Kecamatan Kampar Timur dan Kecamatan Kampar merupakan

daerah yang paling banyak dijumpai pisang dan diikuti oleh Kecamatan Rumbio

Jaya dan Kecamatan Tambang. Berdasarkan survei yang dilakukan, di Kabupaten

Kampar masih ditemukan berbagai variasi pisang Batu yang di daerah lain sudah

sulit dijumpai dan varietas lain juga masih ditemukan seperti pisang Batu Abu,
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Serawak, pisang Kapas, Rotan, Sirandah, Tanduk dan lain-lain. Hal ini

menunjukkan bahwa keanekaragaman plasma nutfah pisang di daerah ini masih

tinggi, sehingga perlu dilakukan karakterisasi kualitatif pisang di Kabupaten

Kampar (Manurung, 2012).

Pisang merupakan buah klimaterik yang dalam proses pemasakannya

disertai peningkatan laju respirasi dan produksi etilen 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). Masalah yang dihadapi dalam penyimpanan hasil pertanian sangat

bervariasi tergantung pada tingkat teknologi yang dimiliki oleh suatu Negara.

Meskipun demikian masalah susut atau kehilangan hasil panen, baik susut

kuantitatif maupun kualitataif merupakan problematika yang utama.

Karakterisasi adalah salah satu kegiatan yang penting dalam tahapan

pemuliaan tanaman. Karakterisasi dilakukan untuk mengetahui sifat morfologis

dan agronomis, fisik, kimia sehingga dapat dilihat keunggulan dari masing-

masing karakter yang dimiliki setiap tanaman, selain itu karakterisasi bertujuan

untuk meniadakan duplikasi pada koleksi plasma nutfah. Tanaman pisang

memiliki keanekaragaman tinggi, maka kemungkinan terjadinya permasalahan

adanya nama yang sama, tetapi genom berbeda ataupun sebaliknya sangat

mungkin terjadi. Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman pisang,

yang bila dijelajahi akan ditemukan banyak sekali sumber maupun potensi genetik

pisang, tetapi tidak diimbangi dengan koleksi, karakterisasi yang memadai,

sehingga potensi genetiknya tidak diketahui dengan pasti. Mengenali sifat
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morfologi, respon fisiologi, respon terhadap penyakit dari suatu spesies tanaman

yang penting untuk adaptasi, daya hasil dan kualitas, sifat fisik, kimia serta untuk

meniadakan duplikasi pada koleksi plasma nutfah tersebut dapat dikatakan

sebagai karakterisasi. Mengingat kurangnya karakterisasi tanaman pisang,

terutama Indonesia. Karakterisasi terhadap tanaman biasanya disusun dalam suatu

deskripsi varietas.

1.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

Melakukan karakterisasi terhadap sifat kualitatif pada enam kultivar

pisang lokal Kampar.

1.3. Manfaat Penelitian

a. Sebagai informasi dasar program pemuliaan pisang.

b. Melengkapi data base tentang tanaman pisang khususnya di Kabupaten

Kampar dalam hal ini mengenai keunggulan sifat kualitatif buah pisang.


