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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Pisang kepok merupakan salah satu buah pisang yang enak dimakan setelah 

setelah diolah terlebih dahulu.  Pisang kepok memiliki buah yang sedikit pipih dan 

kulit yang tebal, jika sudah matang warna kulit buahnya akan menjadi kuning. 

Pisang kepok memiliki banyak jenis, namun yang lebih dikenal adalah pisang 

kepok putih dan pisang kepok kuning.  Warna buahnya sesuai dengan nama jenis 

pisangnya, yaitu putih dan kuning.  Pisang kepok kuning memiliki rasa yang lebih 

enak, sehingga lebih disukai masyarakat (Prabawati dkk, 2008). 

 Pisang kepok kulitnya sangat tebal berwarna hijau kekuningan. Apabila sudah 

matang dagingnya kuning kemerahan dan teksturnya agak keras. Rasanya yang 

manis, tetapi aromanya tidak harum. Satu tandan pisang berisi 7 sisir atau 109 buah 

(Lailiyana, 2012). Semua jenis buah pisang memiliki kandungan gizi yang berbeda-

beda. Rata-rata dalam setiap 100 g daging buah pisang mengandung air sebanyak 

70 g, protein 1,2 g, lemak 0,3 g, pati 2,7 g, dan serat 0,5 g. Buah pisang juga kaya 

akan potassium, sebanyak 400 mg/100 g.  Potassium merupakan bahan makanan 

untuk diet karena mengandung nilai kolestrol, lemak dan garam yang rendah.  

Pisang kaya akan vitamin C, B6, vitamin A, thiamin, ribaflavin, dan niacin.  Energi 

yang terkandung dalam setiap 100 g daging buah pisang sebesar 275 kJ – 465 kJ 

(Ashari, 2006). 

 Pisang kepok banyak dikonsumsi dalam bentuk olahan.  Pisang kepok di 

Filipina lebih dikenal dengan nama pisang saba, sedangkan di Malaysia dikenal 

dengan nama pisang nipah.  Bentuk pisang kepok agak pipih sehingga pisang ini
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sering disebut pisang gepeng.  Berat pisang pertandan bisa mencapai 14 – 22 kg 

dengan jumlah sisir 10 – 16 sisir, setiap sisir 12 – 20 buah.  Apabila sudah matang 

warna kulitnya kuning menyeluruh (Satuhu dan Suyanti, 1992). Prabawati dkk 

(2008) menyebutkan bahwa kandungan karbohidrat buah pisang merupakan 

karbohidrat kompleks tingkat sedang yang tersedia secara bertahap sehingga dapat 

menyediakan energi dengan waktu yang tidak terlalu cepat. Dibandingkan dengan 

karbohidrat yang ada pada gula pasir dan sirup, karbohidrat dalam buah pisang 

menyediakan energi yang sedikit lambat, namun lebih cepat dari pada nasi, biskuit 

dan sebagainya. 

  Pisang kepok merupakan jenis pisang yang enak apabila telah diolah 

terlebih dahulu. Keistimewaan pada pisang kepok terletak pada bentuk buah yang 

bersegi dan agak gepeng. Pisang ini memiliki ukuran buah yang kecil dengan 

panjang buah 10 – 12 cm dengan berat per buah 80 – 120 g. kulit buah pisan kepok 

sangat tebal dengan warna kulitnya kuning kehijauan, sering bernoda cokelat, dan 

rasa daging buahnya mannis (Sugiharto, 2004). 

 Petani masih melakukan usahatani pisang sesuai dengan tingkat pengetahuan 

dan kemampuan ekonomi terutama mengenai pemupukan. Pemberian pupuk 

ditingkat petani masih sangat bervariasi dan belum menggunakan pemupukan yang 

seimbang yaitu penggunaan  pupuk organik dan anorganik. Pengunaan pupuk 

organik dapat memberikan tambahan bahan organik, hara, memperbaiki sifat fisik 

tanah, serta mengembalikan hara yang teangkut hasil panen.  Selain itu juga dapat 

mencegah kehilangan air dalam anah dan laju infiltrasi air (Soemarno, 1993). 
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1.2. Rumusan Masalah 

 Bagaimana pengaruh dosis pupuk organik dan anorganik terhadap 

pertumbuhan vegetatif tanaman pisang kepok (Musa paradisiaca L.). 

1.3. Tujuan 

 Untuk mengkaji pengaruh dosis pupuk organik dan anorganik terhadap 

pertumbuhan vegetatif tanaman pisang kepok (Musa paradisiaca L.). 

1.4. Hipotesis 

 Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah diduga pemberian dosis pupuk 

organik dan anorganik yang berbeda memberikan pengaruh berbeda terhadap 

pertumbuhan bibit tanaman pisang kepok (Musa paradisiaca L.). 

 


