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I.  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Nanas (Ananas comosus L.) yang kerap dikonsumsi sebagai buah segar dapat 

tumbuh dan berbuah di dataran tinggi hingga 1.000 meter dpl. Tanaman nanas tidak 

menyukai air yang menggenang, kini ditanam luas di Indonesia. Sentra produksinya 

terdapat di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jawa 

Barat, dan Jawa Timur. Nanas adalah salah satu jenis tanaman yang banyak digemari 

orang karena rasanya enak, segar, dan sedikit asam. Secara umum, nanas memiliki 

kandungan gizi dan vitamin, diantaranya kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium 

vitamin A, vitamin C dan sedikit vitamin B, dan salah satu hasil pertanian yang nilai 

ekonomisnya cukup tinggi. (Soedarya, 2009). 

Nanas umumnya diperbanyak secara vegetative mengunakan anakan atau tunas 

mahkota, karena tanaman tersebut bersifat partenokapri (tidak menghasilkan biji) 

akan tetapi perbanyakan tanaman secara vegetative menggunakan anakan atau 

mahkota buah dihadapkan pada kendala berupa terbatasnya jumlah propagula yang 

dihasilkan. mahkota buah selalu terbawa bersama sama dengan buah pada waktu 

dipasarkan, sedangkan anakan sering kali jumlahnya terbatas. Disamping itu, 

umumya ukuran anakan yang diperoleh sangatlah beragam, sehingga menimbulkan 

keragaman yang tinggi dalam hal waktu berbunga dan pembentukan buah. Oleh 

karena itu dalam perbanyakan nanas perlu dilakuakan  dengan pemotongan mahkota  

sehingga nanti didapatkan bahan tanaman yang lebih  banyak. 
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Apabila ketersediaan bibit dari bagian vegetatif tanaman nanas terbatas, maka 

diperlukan metode perbanyakan bibit yang dapat menghasilakan bahan tanam dalam 

jumlah besar. Pemotongan ialah salah satu metode yang dapat menghasilkan bibit 

dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat. Pembotongan yang umum 

dilakukan pada tanaman nanas ialah pemotongan mahkota (Bartholomew et al., 

2003). Pemotongan bibit yang umum dilakukan ialah dengan pemotongan makro, 

dimana hanya akan dihasilkan bibit dengan jumlah yang terbatas akibat hasil 

pembelahan makro. Pada kondisi ketersediaan bibit yang terbatas maka pada 

penelitian ini akan dilakukan pembelahan mikro. Pemotogan makro pada mahkota 

buah dilakukan dengan cara bahan tanam dibelah melintang menjadi 2 dan 4 bagian 

yang sama besar kemudian setiap belahan menjadi 2 dan 4 bagian. 

Buah nanas yang diperbanyak dengan tunas mahkota memiliki kemampuan 

berakar yang rendah sehingga perlu adanya perlakuan pemberian zat pengatur 

tumbuh (ZPT) untuk memacu pertumbuhan akar. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan perkembangan akar adalah pemebrian zat pengatur 

tumbuh auksin. Menurut Wudianto (1999), IBA (Indole Butyric Acid) mempunyai 

sifat yang lebih baik dan efektif dibandingkan IAA (Indole Asetic Acid) dan NAA 

(Naphthaleneacettic Acid). Pemberian zpt pada penyetekan bertujuan untuk 

manambah persentase setek berakar, mempercepat pertumbuhan akar, menambah 

jumlah akar, dan meningkatkan mutu akar (Hartmann, Kester, Davies, dan Geneve, 

1997). Pengaruh auksin pada akar tanaman tergantung pada konsentrasi, cara 

pemberian (aplikasi), waktu pemberian, bagian tanaman, dan umur jaringan tanaman. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana respon bibit mahkota bunga (crown) nanas dalam pemotongan dan 

pemberian auksin dengan lama perendaman yang berbeda. 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini tujuan untuk mempelajari pengaruh pemotongan mahkota 

(crwon) dan pemberian auksin dengan bebagai tingkat konsentrasi dan lama 

perendaman terhadap pertumbuhan mahkota nanas (crown). 

1.4 Hipotesis 

1. Di duga terjadi interaksi antara pemotongan dan pemberian zat pengatur 

tumbuh pada mahkota nanas (crown). 

2. Di duga pada pemotogan mahkota yang berbeda maka menambahkan  

pertumbuhan dan hasil yang berbeda pada mahkota nanas (crown) 

3. Diduga pada konsentrasi auksin dan lama perendaman yang berbeda maka  

4. didapat pertumbuhan dan hasil yang berbeda pada mahkota nanas 

 

 


