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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sekilas Tentang Tanaman Pisang 

2.1.1 Taksonomi Tanaman Pisang  

Kedudukan tanaman pisang dalam sistematika (taksonomi) tumbuhan 

adalah sebagai berikut: 

Divisi         : Spermatophyta 

Sub Devisi : Angiospermae 

Kelas          : Monocotyledonae 

Famili         : Musaceae 

Genus         : Musa 

Spesies       : Musa paradisiaca L. 

Pisang termasuk famili Musaceae dari ordo Scitaminae dan terdiri dari dua genus, 

yaitu genus Musa dan Ensete. Genus Musa terbagi dalam empat golongan, yaitu 

Rhodochlamys, Callimusa, Australimusa dan Eumusa. Golongan Australimusa 

dan Eumusa merupakan jenis pisang yang dapat dikonsumsi, baik segar maupun 

olahan. Buah pisang yang dimakan segar sebagian besar berasal dari golongan 

Emusa, yaitu Musa acuminata dan Musa balbisiana (Setyawan, 2012 dalam 

Tjitrosoepomo, 1993:60). 

2.1.2 Morfologi Tanaman Pisang 

Morfologi anaman pisang dalam dunia pertanian, kultivar diartikan 

sebagai sekelompok tumbuhan yang telah dipilih/diseleksi untuk suatu atau 

beberapa ciri tertentu yang khas dan dapat dibedakan secara jelas dari kelompok 

lainnya, serta tetap mempertahankan ciri-ciri khas ini jika diperbanyak dengan 
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cara tertentu, baik secara seksual maupun aseksual (Setyawan, 2012 dalam 

Tjitrosoepomo, 1993:60). 

Sistem perakaran tanaman pisang berupa akar adventif yang lunak. Akar 

primer muncul secara berkelompok tiga atau empat, dari permukaan silinder pusat 

sepanjang rhizome. Akar primer memiliki ketebalan 5-8 mm serta berwarna putih 

saat masih muda dan sehat. Rhizome yang sehat dapat menghasilkan 200 hingga 

500 akar primer. Dari akar-akar primer berkembang sistem perakaran sekunder 

dan tersier, yang lebih tebal dan pendek daripada akar primer. Di dekat ujung akar 

dari akar primer dan lateral tumbuh rambut akar. Rambut akar ini bertanggung 

jawab dalam sebagian besar pengangkutan air dan mineral untuk tanaman. 

Efektivitas dari daya serap tanaman ditentukan oleh jumlah akar primer dan daya 

tembus akar dalam tanah (Purseglove, 1972; Robinson, 1999). Distribusi akar 

sangat dipengaruhi oleh jenis, kerapatan dan drainase tanah. Sistem perakaran 

adventif pisang secara horizontal dapat mencapai jarak 5 m, walaupun pada 

umumnya hanya sekitar 1–2 m. Zona perakaran vertikal pisang sangat dangkal 

dengan hanya 40% volume akar pada kedalaman 100 mm dan 85% pada 

kedalaman di atas 300 mm. Perakaran primer pisang jarang menembus tanah 

hingga di bawah 600 mm (Robinson, 1999). 

 Batang tanaman pisang yang sesungguhnya berada sebagian atau 

seluruhnya di dalam tanah yang dikenal sebagai „tuberous rhizome‟. Rhizome 

yang telah dewasa memiliki diameter dan tinggi sekitar 300 mm walaupun akan 

berbeda menurut vigor dan kondisi tanaman. Rhizome pisang memiliki ruas yang 

sangat pendek dan tertutup oleh daun. Rhizome merupakan organ penyimpanan 

penting untuk mendukung pertumbuhan buah dan perkembangan anakan 
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(Purseglove, 1972; Robinson, 1999). Setelah panen, bagian atas tanaman pisang 

umumnya ditebang atau mereka akan roboh secara alami. Tanaman akan 

berkembang biak dengan memproduksi anakan yang merupakan perkembangan 

dari tunas vegetatif pada rhizome selama pembentukan daun. Secara morfologi 

terdapat dua tipe anakan, yaitu anakan 6  pedang yang memiliki daun yang sempit 

dan dasar rhizome yang lebar, dan anakan air yang memiliki daun yang lebar dan 

dasar rhizome yang sempit. Anakan pedang memiliki hubungan yang kuat dengan 

tanaman induk dan biasanya terbentuk dari tunas aksilar bagian bawah rhizome 

induk. Anakan air berkembang dari tunas yang dangkal dekat dengan permukaan 

tanah atau bahkan di atas permukaan tanah, dan juga berasal dari rhizome yang 

sudah tua. Anakan air ini memiliki hubungan yang lemah dengan tanaman induk 

sehingga tidak dapat berkembang menjadi tanaman yang kuat dan vigor 

(Robinson, 1999).  

Daun pertama yang dihasilkan oleh meristem tengah dari anakan yang 

berkembang ialah scale leaves, diikuti oleh daun pedang yang ramping dan daun 

yang lebih lebar dengan lamina yang semakin lebar secara bertahap hingga 

tanaman dewasa, daun berukuran penuh dihasilkan setelah sekitar enam bulan. 

Daun terbesar dihasilkan saat menjelang pembungaan. Lapisan daun akan menjadi 

rapat dan tebal untuk membentuk „batang‟ atau batang semu tanaman pisang, 

yang akan memanjang seiring dengan bertambahnya jumlah daun yang muncul, 

mencapai tinggi maksimal saat munculnya bunga. Walaupun batang semu dewasa 

cukup kokoh dan mampu menyangga bobot tandan hingga lebih dari 50 kg, 

namun sangat berair mengingat 95% bagiannya berupa air (Purseglove, 1972; 
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Robinson, 1999). Daun pisang yang sudah dewasa dapat memiliki panjang 1.5 - 

2.8 m dan lebar 0.7 – 1.0 m pada kultivar Cavendish.(Robinson, 1999). 

2.1.3 Syarat Tumbuh Tanaman Pisang 

Tanaman pisang dapat ditanam dan tumbuh dengan baik pada berbagai 

macam topografi tanah, baik tanah datar atau pun tanah miring. Produktivitas 

pisang yang optimum akan dihasilkan pisang yang ditanam pada tanah datar pada 

ketinggian di bawah 500 m di atas permukaan laut (dpl) dan keasaman tanah pada 

pH 4,5 - 7,5. Suhu harian berkisar antara 250 ºC - 270 ºC dengan curah hujan 

2000-3000 mm/tahun. Pisang merupakan tanaman yang berbuah hanya sekali, 

kemudian mati. Tingginya antara 2-9 m, berakar serabut denganbatang bawah 

tanah (bongol) yang pendek. Dari mata tunas yang ada pada bonggol inilah bisa 

tumbuh tanaman baru. Pisang mempunyai batang semu yang tersusun atas 

tumpukan pelepah daun yang tumbuh dari batang bawah tanah sehingga mencapai 

ketebalan 20-50 cm (Cahyono, 2002). 

Syarat tumbuh tanaman pisang pertumbuhan pisang sangat di pengaruhi 

oleh berbagai hal, diantaranya adalah sebagai berikut :  

1) Iklim  

Iklim tropis basah, lembab dan panas mendukung pertumbuhan pisang. 

Namun demikian pisang masih dapat tumbuh di daerah subtropis. Pada kondisi 

tanpa air, pisang masih tetap tumbuh karena air disuplai dari batangnya yang 

berair tetapi produksinya tidak dapat diharapkan.  

2) Media Tanam 

 Tanah sangat berperan penting bagi tumbuhan yaitu sebagai media 

tumbuh tanaman darat. Tanah menyediakan berbagai macam mineral yang 
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digunakan oleh tumbuhan untuk tumbuh. Namun tanah juga dapat menjadi salah 

satu faktor pembatas bagi tanaman. Hal ini dapat disebabkan karena adanya 

bermacam kondisi fisik maupun kimiawi tanah yang berbeda-beda dimana setiap 

tumbuhan memiliki persyaratan tumbuh yang berbeda-beda pula. Tanah yang 

subur akan berpengaruh baik pada besar dan panjangnya tandan pisang, 

sedangkan tanah yang tidak subur akan mengakibatkan tandan pisang kecil dan 

pedek (Suyanti dan Supriyadi, 2008). 

3) Ketiggian Tempat  

Tanaman ini toleran akan ketinggian dan kekeringan. Tanaman pisang 

dapat tumbuh di dataran rendah sampai pegunungan setinggi 1000 m dpl. 

Produktivitas pisang yang optimum akan dihasilkan pisang yang ditanam pada 

tanah datar pada ketinggian di bawah 500 m (Cahyono, 2002 : 28). Tanaman 

pisang umumnya tumbuh dan berproduksi secara optimal di daerah yang memiliki 

ketinggian antara 400 m- 600 m dpl. Di dataran tinggi umur tanaman hingga 

berbuah menjadi lama dan kulitnya tebal. 

Ketinggian tempat menentukan jenis organisme yang hidup di tempat 

tersebut, karena ketinggian yang berbeda akan menghasilkan kondisi fisik dan 

kimia yang berbeda. Semakin tinggi suatu daerah semakin dingin suhu di daerah 

tersebut. Demikian juga sebaliknya bila lebih rendah berarti suhu udara di daerah 

tersebut lebih panas. Semakin tinggi suatu tempat, maka suhu dan intensitas 

cahaya di tempat tersebut juga akan semakin berkurang (Sudarsono dkk, 2003). 

2.2  Tanaman Pisang Mas Kirana 

Pisang Mas Kirana dapat beradaptasi dengan baik di dataran sedang yang 

memiliki ketinggian sekitar 650 m.dpl., dengan tekstur tanah lempung berpasir 
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dan regim kelembaban lembab.  Pisang Mas Kirana dari wilayah Kecamatan 

Senduro, telah  dikenal   masyarakat luar daerah hingga manca negara. Ratusan 

ton pisang Mas Kirana, baik kualitas A, B maupun C secara rutin dikirim ke luar 

daerah, untuk memenuhi permintaan pasar yang demikian besar (Ibrahim, 2009). 

Produktivitas tanaman ditentukan oleh interaksi antara lingkungan dan 

faktor genetik. Faktor lingkungan dapat dimodif ikasi dengan memperhitungkan 

efisiensi pengelolaannya dengan pengaturan jarak tanam, penggunaan bibit, dan 

pemupukan yang sesuai, sehingga tanaman dapat berproduksi dengan optimal. 

Faktor genetis pisang bergantung pada varietas yang ditanam dengan karakter 

masing-masing. Salah satu  varietas pisang yang cukup potensial adalah Mas 

Kirana (Ibrahim, 2009). 

Pisang tersebut memiliki keunggulan dibandingkan pisang lain yakni 

produktivitas tinggi, 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 yang cukup menarik dan rasa manis 

yang dimiliki pisang Mas Kirana, memberikan daya tarik tersendiri bagi para 

konsumen. Sehingga wajar bila varietas pisang Mas Kirana telah dipasarkan ke 

luar daerah Lumajang, bahkan pernah diekspor ke mancanegara seperti Singapura, 

China, Jepang, dan Taiwan. Produksi pisang di Kabupaten Lumajang, telah 

memberikan keuntungan besar bagi masyarakat setempat, dan berhasil 

mengantarkan kabupaten Lumajang dikenal dunia karena potensi pisang (Halim, 

2009). 
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2.3 Potensi Pisang Mas Kirana 

Menurut Direktorat Budidaya Tanaman Buah (2006), Indonesia  dikenal 

sebagai negara agraris yang memiliki tingkat kesuburan tanah cukup potensial. 

Hampir setiap daerah di nusantara memiliki sentra produksi buah lokal yang 

kualitasnya tidak kalah bersaing dengan buah-buahan import yang banyak beredar 

di pasaran Indonesia. Salah satunya adalah potensi pisang di Kabupaten Lumajang 

yang kualitasnya tidak hanya diakui konsumen dalam negeri, namun juga berhasil 

menembus pasar ekspor hingga tersebar di mancanegara.  

Pisang Mas Kirana memiliki keunggulan dibandingkan pisang lain yakni 

produktivitas tinggi, 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. 

Permintaan pasar lokal dan internasional yang tinggi belum dapat dipenuhi, 

peluang pengembangan usaha budidaya pisang Mas Kirana masih terbuka 

(Direktorat Budidaya Tanaman Buah, 2006). 

Menurut Badan Pusat Statistik Jakarta (2012) produksi pisang Indonesia 

tahun 2011sebesar 5,79 juta ton, tetapi volume ekspor pisang segar hanya 

sebesar0,03 persen dari total produksi pisang Indonesia, sedangkan konsumsi 

pisang dunia sebesar 2,25 juta ton. Kecilnya volume ekspor ini disebabkan karena 

Indonesia hanya mengekspor jenispisang cavendis yang sangat kecil produksinya. 

Sedangkan sebagian besar produksi pisang Indonesia terdiri dari berbagai jenis 
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pisang lokal, bukan mengkhususkan jenis pisang cavendis yang umumnya disukai 

negara-negara pengimpor pisang. Kondisi seperti ini merupakan suatu peluang 

dan tantangan bagi Indonesia untuk mengembangkan dan memproduksi pisang 

yang disukai negara-negara importir. Selain itu,perlu digalakkan promosi untuk 

memperkenalkan berbagai jenis pisang  

Indonesia kepada konsumen dunia.  

 

2.4 Pupuk Organik Pada Tanaman Pisang 

Perbaikan dari struktur tanah juga akan berpengaruh langsung terhadap 

perkembangan akar tanaman. Pada lahan kering dengan makin baiknya 

perkembangan akar tanaman, akan lebih mempermudah tanaman untuk 

mendapatkan unsur hara dan air, karena memang pada lahan kering faktor 

pembatas utama dalam peningkatan produktivitasnya adalah kahat unsur hara dan 

kekurangan air. Akibat lain dari kurangnya ketersediaan air pada lahan kering 

adalah kurang atau miskin bahan organik. Kemiskinan bahan organik akan akan 

memburukkan struktur tanah, terlebih pada tanah yang bertekstur kasar 

sehubungan dengan taraf pelapukan rendah (Bugiesta, 2012). 

Pupuk adalah bahan yang diberikan pada tanaman baik langsung maupun 

tidak langsung, untuk mendorong pertumbuhan tanaman, meningkatkan produksi 

atau memperbaiki kualitasnya, sebagai akibat perbaikan nutrisi tanaman. 

Sedangkan pemupukan artinya 6 pemberian pupuk pada tanaman atau tanah dan 

substrat lainnya. Pemupukan bertujuan untuk memperoleh produksi yang tinggi 

dan bernilai dengan memperbaiki penyediaan hara sambil mempertahankan atau 

memperbaiki kesuburan tanah tanpa merusak lingkungan (Bugiesta, 2012). 
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Bahan organik berfungsi sebagai penyimpan unsur hara yang secara 

perlahan dan akan dilepaskan kedalam larutan tanah dan disediakan bagi tanah. 

Bahan organik yang berada di dalam atau di atas permukaan tanah juga akan 

melindungi dan membantu mengatur suhu dan kelembaban tanah (Eka, 2012). 

2.5 Kelebihan Aplikasi Pupuk Organik  

Bahan organik adalah bahan pemantap agregat tanah. Melalui penambahan 

bahan organik, tanah yang tadinya berat menjadi berstruktur remah yang relatif 

lebih ringan. Pergerakan air secara 7 vertikal atau infiltrasi dapat diperbaiki dan 

tanah dapat menyerap air lebih cepat sehingga aliran permukaan dan erosi 

diperkecil. Demikian pula dengan aerasi tanah yang menjadi lebih baik karena 

ruang pori tanah (porositas) bertambah akibat terbentuknya agregat (Eka, 2012). 

Penambahan bahan organik ke dalam tanah liat berat dapat memperbaiki 

drainase, dan pada tanah berpasir dapat memperbaiki daya simpan air. Bahan 

organik juga dapat berfungsi sebagai stabilisator dengan jalan merangsang jasad 

mikro mampu menghasilkan bahan yang dapat mengikat partikel-partikel tanah. 

Bahan organik memberikan beberapa keuntungan meliputi pengurangan toksisitas 

Al dan Mn dengan membentuk kompleks bahan organik yang tidak beracun, 

menyediakan dan menambah unsur hara N, P, K dan S melalui mineralisasi, 

menurunkan fiksasi P, meningkatkan kapasitas tukar kation tanah, meningkatkan 

sifat-sifat fisik tanah termasuk kapasitas ikat air dan stabilitas agregat, 

meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah, mengurangi aliran permukaan dan 

erosi tanah (Erawati dkk, 2007). 

Bahan organik yang diberikan akan meningkatkan nilai kapasitas tukar 

kation sehingga dari peningkatan nilai KTK yang akan semakin memudahkan 
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tanaman dalam menyerap unsur hara. Sedangkan peningkatan N-total di dalam 

tanah akan bertambah melalui proses dekomposisi bahan organik dan juga berasal 

dari suplai N melalui pemupukan N, P, K yang berada dalam bentuk tersedia. 

Bahan organik berperan penting untuk menciptakan kesuburan tanah. Peranan 

bahan organik bagi tanah adalah dalam kaitannya dengan perubahan sifat-sifat 

tanah, yaitu sifat fisik, biologis, dan sifat kimia tanah. Bahan organik merupakan 

pembentuk granulasi dalam tanah dan sangat penting dalam pembentukan agregat 

tanah yang stabil (Erawati dkk, 2007). 

2.6 Pupuk Kandang Kambing 

Pupuk kandang dapat menambah tersedianya bahan makanan (unsur hara) 

bagi tanaman yang dapat diserapnya dari dalam tanah. Kandungan hara pada 

pupuk kandang kambing dengan komposisi unsur hara 0,95% N, 0,35% P2O5 dan 

1,00% K2O. Keadaan demikian merangsang jasad renik melakukan perubahan-

perubahan aktif, sehingga berlangsung dengan cepat.  Pemakaian pupuk ini 

sebaiknya dilakukan 1 atau 2 minggu sebelum masa tanam (Kartasapoetra. A.G, 

Sutejo.M, 1987), karena unsur- unsur yang terkandung didalamnya membutuhkan 

waktu untuk melarut dan terurai. Pupuk kandang merupakan pupuk organik dari 

hasil fermentasi kotoran padat dan cair hewan ternak.  Jumlah kotoran padat dan 

cair yang dihasilkan ternak dalam sehari sangat banyak  dan berbeda-beda sesuai 

dengan kondisi dan jenis hewan serta jumlah dan jenis pakan hewan tersebut. 

Produksi kotoran ternak kambing untuk sehari yaitu kotoran padat 1,13 kg dan 

cair 0,68 kg. Pupuk kandang mengandung unsur hara lengkap yang dibutuhkan 

tanaman untuk pertumbuhannya. Disamping mengandung unsur makro seperti 

nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K), pupuk kandang pun mengandung unsur 
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mikro seperti kalsium (Ca), magnesium (Mg) dan sulfur (S).  Unsur fosfor dalam 

pupuk kandang sebagian besar berasal dari kotoran padat, sedangkan nitrogen dan 

kalium berasal dari kotoran cair ( Musnamar, 2009). 




