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I. PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Pisang barangan (Musa acuminata L.) termasuk Famili Musaceae, yang

berasal dari Asia Tenggara dan tersebar di seluruh dunia. Pisang barangan sangat

digemari masyarakat karena rasanya enak dan harga yang terjangkau. Secara

konvensional pisang barangan diperbanyak dengan anakan (sucker) dan bonggol

(bit), hal ini dapat menghasilkan 1-10 anakan dalam satu tahun (Meina, 1992).

Permasalahan yang dihadapi pada tanaman pisang adalah meluasnya serangan

penyakit layu pada pisang yang disebabkan oleh cendawan Fusarium oxysporum f.sp

yang belum dapat dikendalikan secara tuntas. Menurut Dohroo (1989) lebih dari 87%

penyakit Fusarium oxysporum ditularkan melalui bonggol (corm). Bibit pisang yang

bebas penyakit dalam jumlah banyak, seragam dan tersedia dalam waktu yang singkat

juga belum dapat dipenuhi. Karena pada saat ini bibit yang umum digunakan adalah

anakan yang mudah terserang penyakit, pertumbuhannya tidak seragam,

membutuhkan ruang yang luas dan biaya transportasi yang tinggi serta dapat

menularkan penyakit di daerah pertanaman yang baru. Upaya untuk mendapatkan

bibit pisang yang bebas penyakit dalam jumlah besar dan seragam dengan waktu

yang relatif lebih singkat adalah dengan melakukan perbanyakan bibit secara in-vitro

(kultur jaringan) (Mariska dan Syahid, 1992; Sharma & Singh, 1997; Gunawan,

1998).

Keberhasilan teknik kultur jaringan salah satunya dipengaruhi oleh jenis dan

komposisi media. Komposisi media juga sangat menentukan biaya produksi
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perbanyakan tanaman secara in-vitro. Biaya produksi bibit pisang dengan teknik

kultur jaringan harganya relatif mahal. Pada umumnya perbanyakan pisang secara

kultur jaringan menggunakan media Murashige dan Skoog (MS), seperti yang telah

dilakukan oleh sitohang (2005) dalam perbanyakan pisang barangan. Media MS

merupakan media pertumbuhan dengan bahan pemadat yang diperkaya dengan

berbagai senyawa organik, vitamin dan Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) (Mariska et al.,

1998). Media MS mengandung hara makro dan mikro seperti NH4NO3, CaCl2.H20,

KH2PO4, FeSO4 dll (Murashige & Skoog, 1962). Untuk penyediaan bahan-bahan

media tersebut diperlukan biaya mahal, waktu pemesanan yang lama, dan

ketersediaan bahan yang terbatas (sulit diperoleh).

Menurut Balai Penelitian Tanaman Hias (2009) bahwa perbanyakan tanaman

hias secara in-vitro, diperoleh tiap liter media MS memerlukan biaya sebesar Rp

6.561, nilai tersebut relatif mahal, terlebih jika diaplikasikan ditingkat petani terkait

dengan penyediaan benih berkualitas. Daftar harga MS basal medium tahun 2014

dengan Netto 230 gram seharga Rp 880.000 dapat menggasilkan 50 liter media,

dengan kakulasi harga per liter sebesar Rp 17.600.

Harga terkini dari Phyto Technology Laboratories® harga medium MS

pertanggal 2014, perliternya adalah $ 1,15 atau Rp. 14.505,5. Sedangkan di  Balai

Esha Flora Kultur Jaringan perbandingan dengan membeli media siap pakai atau

media kultur steril perbotolnya adalah Rp. 3.000 yang berisi 25 ml media MS. Harga

ini relatif mahal dibandingkan dengan menggunakan media pengganti MS yang akan

dilakukan dalam penelitian ini. Media yang digunakan yaitu pupuk gandasil dengan

Netto 500 gram seharga Rp 30.000 dapat menghasilkan 166 liter media dan pupuk
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cair lengkap dengan Netto 250 ml seharga Rp 15.000 dan menghasilkan 83 liter

media, dengan kakulasi kombinasi keduanya sebesar Rp 2.160 per liter media, harga

ini relatif lebih murah. Oleh karena itu perlu dilakukan pencarian media alternatif

untuk menggantikan atau mensubtitusi media MS tersebut. Dalam penelitian ini

dicobakan menggunakan komponen media yang murah seperti Pupuk Daun dan

Pupuk Lengkap yang berpotensi sebagai media mengganti media MS karena

memiliki kandungan unsur hara makro dan mikro yang berguna bagi pertumbuhan

dan perkembangan tanaman (Nadapdap, 2000).

Penelitian mengenai media murah yang digunakan dalam kultur jaringan

sudah dilakukan oleh Shintiavira et al. (2012) mengenai  studi pengaruh subtitusi

hara makro dan mikro media MS dengan pupuk majemuk dalam kultur in-vitro

krisan. Afriani (2006) mengenai penggunaan pupuk daun, air kelapa dan ekstrak

pisang pada perbanyakan Tunas dan perbesaran plantlet anggrek dendrobium

(Dendrobium kanayao) secara in-vitro. Laisiana (2010) mengenai perbanyakan ubi

jalar secara in-vitro dengan menggunakan Media yang murah dengan memanfaatkan

pupuk daun. Rachmatullah (2009) penggunaan hiponex dan bubur papaya dalam

perbesaran planlet anggrek Dendrobium kanayao secara in-vitro dan perlakuan media

aklimatisasi. Penggunaan media alternative pada kultur jahe dengan memanfaatkan

pupuk lengkap cair juga dilaporkan oleh Sutarto et al. (2003) serta perbanyakan

krisan secara in-vitro menghasilkan perbedaan yang nyata.

Selain pupuk daun, dapat juga ditambahkan pupuk Terra Novalgro ini

mengandung asam-asam humik (humic acids). Kegunaan asam-asam humik dalam

pertumbuhan dan perkembangan tanaman adalah mengkelat unsur hara mikro (Fe,
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Zn, Mg) dan beberapa hara makro (K, Ca, P), untuk memacu pertumbuhan akar,

meningkatkan respirasi akar, memacu kerja enzim tanaman yaitu sebagai katalis

organik (Andalasari, 1997).

1.2. Tujuan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konsentrasi Pupuk Daun dan

Pupuk Cair Lengkap sebagai media substitusi untuk pertumbuhan eksplan pisang

barangan secara in-vitro.

1.3. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah media Pupuk Daun dan Pupuk Cair

Lengkap dapat dijadikan sebagai media substitusi untuk pertumbuhan pisang

barangan secara in-vitro.

1.4. Manfaat

a. Diperolehnya media pengganti MS dalam kultur jaringan tanaman

b. Penyelamatan plasma nutfah pisang barangan secara ex-situ.

c. Tersedianya klon pisang barangan dalam perbanyakan secara in-vitro.


