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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pisang mas kirana (Musa acuminata L.) adalah salah satu buah tropis yang 

sudah populer di masyarakat, potensial dikembangkan di Indonesia.  Pisang mas 

kirana merupakan salah satu varietas pisang unggulan asal daerah Lumajang, Jawa 

Timur.  Pisang mas kirana memiliki keunggulan dibandingkan pisang lain yakni 

bentuk buah bulat berisi (gilig), lingir buah hampir tidak tampak, kulit buah 

berwarna kuning bersih, dan daging buah berwarna kuning cerah dengan rasa 

manis legit.  Bentuk buah cukup menarik dan manis memberikan daya tarik 

tersendiri bagi para konsumen, sehingga wajar bila varietas pisang tersebut telah 

dipasarkan ke luar daerah Lumajang, bahkan pernah diekspor ke mancanegara 

seperti Singapura, China, Jepang, dan Taiwan.  Pada tahun 2011 diketahui bahwa 

luas areal penanaman pisang mas kirana di Kecamatan Senduro adalah 529 ha 

dengan total produksi 2.955.600 ton.  Di Kecamatan Pronojiwo dengan luas lahan 

53 ha mampu  memproduksi 26.156 ton.  Dapat dikatakan bahwa di Kecamatan 

Senduro mampu menghasilkan 5.587 ton per hektar, sedangkan Kecamatan 

Pronojiwo mampu menghasilkan 493 ton per hektar (Dinas Pertanian Kabupaten 

Lumajang, 2012).   

Data di Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian di 

Kementerian Pertanian mencatat bahwa ekspor pisang mas kirana Indonesia dari 

tahun 2005 sudah mencapai 77.472,68 ton dengan nilai 14.073.670 dolar AS dan 

tahun 2007 volume ekspor menurun sebesar 53.174,93 sedangkan volume ekspor 
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pada tahun 2010 sebesar 512,27 ton senilai 979.730 dolar AS.  Kementerian 

Pertanian juga menyebutkan bahwa beberapa jenis pisang yang mempunyai 

peluang untuk dikembangkan menjadi komoditas ekspor yakni jenis pisang mas, 

pisang raja, pisang ambon dan pisang raja bulu. 

Kendala dan masalah utama yang berkaitan dengan penanganan pasca 

panen pisang segar adalah umur simpan yang singkat yaitu 3 – 5 hari dan 

kurangnya penanganan pasca panen yang tepat, hal ini disebabkan oleh tingginya 

tingkat respirasi buah dan produksi etilen endogen selama proses pematangan 

buah (Pradhana dkk, 2013). Oleh sebab itu, untuk tujuan pengawetan senyawa ini 

perlu disingkirkan dari atmosfir ruang penyimpan dengan cara menyemprotkan 

enzim penghambat produksi  etilen pada produk, atau mengoksidasi etilen dengan 

KMnO4 atau ozon.  Penggunaan KMnO4 dianggap mempunyai potensi yang 

paling besar karena KMnO4 bersifat tidak menguap sehingga dapat disimpan 

berdekatan dengan buah tanpa menimbulkan kerusakan buah (Santoso dkk, 2006). 

Kendala lain didalam pasca panen buah pisang mas kirana adalah adanya 

serangan penyakit antraknosa yang disebabkan patogen jamur Colletrotrichum 

musae atau Gloeosporium musarum. Serangan utama patogen penyakit antraknosa 

adalah bagian tanaman yang bernilai ekonomis yaitu pada buah, penyakit ini 

berakibat menurunkan kualitas buah, serangan pada buah ditandai dengan adanya 

bercak coklat atau hitam, agak cekung kedalamannya, seringkali bercak tersebut 

dapat merusak daging buah (Robinson dkk, 2009).  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menangani masalah tersebut 

dengan pelapisan menggunakan gel lidah buaya. Lidah buaya telah dilaporkan 
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mengandung beberapa senyawa bioaktif yang bersifat antimikroba serta mampu 

menyembuhkan luka pada jaringan, sehingga berpeluang untuk dijadikan bahan 

untuk aplikasi pelapisan (Kismaryanti, 2007). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pisang mas kirana merupakan salah satu varietas unggulan di Indonesia, 

bahkan pernah diekspor ke mancanegara seperti Singapura, Cina, Jepang dan 

Taiwan.  Namun kendala dalam hal pemasaran adalah daya simpan pisang, karena 

pisang hanya bisa bertahan 3 sampai 5 hari pada suhu ruang.  Selain itu pisang 

juga berpotensi terserang penyakit antraknosa yang disebabkan patogen jamur.  

Oleh sebab itu, perlu upaya untuk mengatasi masalah tersebut.  Dalam hal ini 

penggunaan KMnO4 dan gel lidah buaya diharapkan mampu memperpanjang daya 

simpan dan menekan munculnya antraknosa pada pisang mas kirana. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan dosis pemberian 

KMnO4 dan pelapisan gel lidah buaya yang efektif untuk menjaga kualitas dan 

memperpanjang daya simpan buah pisang mas kirana. 

 
1.4 Hipotesis 

1. Diduga kombinasi pemberian KMnO4 0,3 g dan gel lidah buaya 20 % 

mampu memperpanjang daya simpan dan mencegah timbulnya penyakit 

antraknosa pada buah pisang mas kirana.  

2. Diduga pemberian KMnO4 0,3 g mampu memperpanjang masa simpan 

buah pisang mas kirana. 
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3. Diduga pelapisan gel lidah buaya 20 % mampu mencegah penyakit 

antraknosa pada buah pisang mas kirana. 

 

 


