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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pisang merupakan komoditas buah-buahan prioritas disamping jeruk, mangga, 

manggis, nenas, pepaya dan durian dengan produktivitas yang lebih tinggi 

dibandingkan komoditas buah lainnya yaitu sebesar 6.373.533 ton pada tahun 

2009 (BPS, 2010).  Pisang juga merupakan komoditas buah tropika yang 

dicanangkan oleh Kementrian Riset dan Teknologi untuk dikembangkan di 

Indonesia. Pisang sebagai produk ekspor segar, kualitas produknya masih perlu 

ditingkatkan untuk memenuhi standar konsumen, agar diterima luas di pasar 

domestik, dan memiliki potensi di pasar dunia (Kasutjianingat, 2013). 

Salah satu kultivar unggul pisang adalah pisang Mas Kirana (Musa 

acuminata) dari kabupaten Lumajang sebagai buah konsumsi segar. Pisang Mas 

Kirana tersebut tumbuh pada ketinggian 450 – 650 m dpl. Pemerintah pusat 

melalui Menteri Pertanian sudah mengeluarkan keputusan dengan Nomor: 

516/Kpts/SR.120/12/2005 menyatakan bahwa pisang Mas Kirana merupakan 

varitas unggul Kabupaten Lumajang dan sudah disertifikasi. Pisang Mas Kirana 

bukan saja telah beredar di kota-kota besar di Indonesia tetapi mulai merambah 

manca negara termasuk Singapura dan Hongkong (Prahardini, Yuniarti, dan 

A.Krismawati, 2010). 

Varitas Mas Kirana tersebut mempunyai beberapa keunggulan, antara lain 

ukuran buah termasuk sangat sesuai tidak terlalu besar untuk konsumsi setelah 

makan.  Hal tersebut menyebabkan buah pisang Mas Kirana menjadi pilihan bagi 

para pengelola catering, restoran maupun hotel (Prahardini et al., 2010). 

Permasalah dalam budidayanya,  secara genetis pisang Mas Kirana mempunyai 
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anakan yang relatif sedikit, 2-3 anakan per rumpun (Prahardini et al., 2010) 

sehingga dapat menurunkan produktivitasnya.   

Pisang membutuhkan jumlah nutrisi yang besar untuk pertumbuhan dan 

produksi buahnya. Nutrisi atau unsur hara ini sebagian besar diperoleh dari tanah 

dan bahan tanaman yang membusuk, sedangkan sisanya diperoleh dari pemberian 

bahan organik dan pemupukan (Amir dkk, 2014). Unsur hara merupakan salah 

satu faktor yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman pisang. 

Penggunaan pupuk sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan produksi sudah 

sangat membudaya dan para petani telah menganggap bahwa pupuk dan cara 

pemupukan sebagai salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan 

usaha taninya (Anonymous, 2015). 

Pupuk organik menjadi alternatif pengganti pupuk anorganik karena 

merupakan pupuk yang lengkap terkait dengan kandungan unsur makro dan mikro 

meskipun dalam jumlah sedikit. Penggunaan pupuk organik baik pupuk kandang 

maupun kompos selama ini diyakini dapat mengatasi permasalahan yang 

ditimbulkan oleh pupuk anorganik. Dampak dari penggunaan pupuk anorganik 

menghasilkan peningkatan produktivitas tanaman yang cukup tinggi. Namun 

penggunaan pupuk anorganik dalam jangka yang relatif lama berakibat buruk 

pada kondisi tanah. Tanah menjadi cepat mengeras, kurang mampu menyimpan 

air dan cepat menjadi asam yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas 

tanaman (Anonymous, 2015). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis dan saat pemberian 

pupuk organik untuk meningkatkan pertumbuhan dan karakteristiknya tanaman 

pisang Mas Kirana (Musa acummunata L.). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditemukan rumusan yaitu 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh dosis dan saat pemberian pupuk kandang kambing 

terhadap pertumbuhan pisang mas kirana? 

2. Bagaimana pengaruh dosis pupuk kandang kambing pada pertumbuhan pisang 

Mas Kirana? 

3. Bagaimana pengaruh saat pemberian pupuk kandang kambing terhadap 

pertumbuhan pisang Mas Kirana? 

4. Bagaimana karakterisik morfologi tanaman Pisang Mas Kirana? 

 

1.3 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh dosis dan saat pemberian pupuk kandang kambing 

terhadap pertumbuhan pisang mas kirana? 

2. Mengetahui pengaruh dosis pupuk kandang kambing pada pertumbuhan 

pisang Mas Kirana? 

3. Mengetahui pengaruh saat pemberian pupuk kandang kambing terhadap 

pertumbuhan pisang Mas Kirana? 

4. Mengetahui karakterisik morfologi tanaman Pisang Mas Kirana? 
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1.4 Hipotesis  

1. Diduga adanya pengaruh dosis dan saat pemberian pupuk kandang kambing 

terhadap pertumbuhan pisang mas kirana? 

2. Diduga adanya pengaruh dosis pupuk kandang kambing pada pertumbuhan 

pisang Mas Kirana?  

3. Diduga adanya pengaruh saat pemberian pupuk kandang kambing terhadap 

pertumbuhan pisang Mas Kirana? 

4. Didapatkan karakterisik morfologi tanaman Pisang Mas Kirana? 

 


