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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pisang merupakan tanaman asli Indonesia yang tumbuh subur dan

menempati peringkat pertama dalam luas penanaman dan produksi komoditas

buah-buahan (Damayanti, 2007), di dunia, pisang dijadikan sebagai sumber

pendapatan dan makanan pokok terutama di negara berkembang (Jesus et al.,

2009). Selain itu hampir setengah produk pisang meja dunia dibudidaya di Asia

sedangkan sebagian besar produk pisang olahan (plantain) terdapat di Afrika

(Robi’ah, 2004). Tahun 2009 Indonesia menduduki urutan ke-empat  produksi

pisang setelah China, produksinya berkisar 63.740.000 ton (FAO, 2012).

Prospek pengembangan pisang sangat besar potensinya bagi Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS, 2012) menyebutkan produksi pisang menduduki

peringkat pertama dalam produksi buah-buahan di Indonesia. Produksi pisang dari

tahun 2005 sampai tahun 2009 mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2011

terjadi penurunanan produksi yang tajam, penurunan ini diduga karena adanya

penurunan luas area dan serangan hama penyakit seperti fusarium (Hermantoet

al., 2009).

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang memiliki sumber

keragaman plasma nutfah pisang yang cukup tinggi (Syahza, 2002), akan tetapi

keragaman pisang ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah dan pengawasan

terkait aspek budidaya, kegiatan pemuliaan maupun konservasi mengenai

kelestarian plasma nutfah pisang, sehingga produksi pisang di propinsi Riau

mengalami penurunan yang cenderung mengalami penururnan dari tahun ke

tahun. Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang memiliki plasma nutfah

yang tinggi ada dilahan masyarakat di propinsi Riau tetapi sampai saat ini belum

ada data yang akurat yang menunjukkan berapa banyak jenis pisang dan

keragaman pisang yang ada di kabupaten Rokan Hulu, disisi lain alih fungsi

kebun masyarakat yang ditanami pisang sementara dialihkan menjadi perumahan,

perkantoran dan industry, tanaman pisang hanya di budidayakan dilahan-lahan

masyarakat.
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Mengatasi ancaman terhadap plasma nutfah ini maka perlu dilakukan

pendataan terhadap plasma nutfah pisang yang ada di kabupaten Rokan Hulu,

sebagai langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan

eksplorasi dan mengidentifikasi pisang-pisang yang ada dengan menggunakan

penanda morfologi. Hasil identifikasi ini diharapkan dapat disamakan sebagai

informasi awal dalam kegiatan pemuliaan tanaman pisang di masa yang akan

datang ( Sukartini, 2008). Identifikasi morfologi melakukan karakterisasi terhadap

tanaman pisang tersebut. Dalan penelitian ini genom pada tiap-tiap jenis pisang

yang dijumpai di tiga kecamatan dan untuk pengolahan data morfologinya

menggunakan Mvsp versi 3.22. (Mvsp).

1.2. Tujuan

Dari peneltitian yang dilakukan dapat tujuan sebagai berikut :

1.  Mengetahui jenis-jenis pisang dan morfologi pisang yang ada di Tiga

kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu

2.   Mengetahui genom dan hubungan kekerabatan antar pisang yang  ditemukan

melalui pengelompokam dendogram.

1.3. Manfaat

Manfaat dari hasil penelitian nya adalah :

1. Sebagai langkah awal konservasi pisang untuk Kabupaten Rokan Hulu

2. Sebagai informasi dalam penyusunan program pemuliaan tanaman pisang di

Kabupaten Rokan Hulu

3. Menambah wawasan tentang pembudidayaan pisang yang dilakukan oleh

masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.


