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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Pisang Kepok (Musa paradisiaca L.) 

 Pisang kepok (Musa paradisiaca L.) merupakan jenis pisang olahan yang 

paling sering diolah terutama dalam olahan pisang goreng dalam berbagai variasi, 

sangat cocok diolah menjadi keripik, buah dalam sirup, aneka olahan tradisional, 

dan tepung. Pisang dapat digunakan sebagai alternatif pangan pokok karena 

mengandung karbohidrat yang tinggi, sehingga dapat menggantikan sebagian 

konsumsi beras dan terigu (Prabawati dkk., 2008). 

 Menurut Prabawati dkk., (2008), pisang kepok memiliki kulit yang sangat 

tebal dengan warna kuning kehijauan dan kadang bernoda cokelat, serta daging 

buahnya manis. Pisang kepok tumbuh pada suhu optimum untuk pertumbuhannya 

sekitar 27 0C dan suhu maksimum 38 0C. Bentuk buah pisang kepok agak gepeng 

dan bersegi. Ukuran buahnya kecil, panjangnya 10-12 cm dan beratnya 80-120 

gram. Pisang kepok memiliki warna daging buah putih dan kuning.  

 Berdasarkan klasifikasi taksonomi pisang kepok termasuk ke dalam family 

Musaceae yang berasal dari India Selatan. Kedudukan taksonomi, tanaman pisang 

kepok adalah sebagai berikut (Satuhu dan Supriyadi, 2008):  

Kingdom  : Plantae  

Divisi   : Magnoliophyta  

Kelas   : Liliopsida  

Ordo   : Zingiberales  

Famili   : Musaceae  
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Genus   : Musa  

Spesies   : Musa paradisiaca forma typica  

Sewaktu pisang masih mentah asam organik utamanya adalah asam oksalat, 

tetapi setelah tua dan matang asam organik yang utama adalah asam malat. 

Perubahan tersebut mengakibatkan pH menurun dari 5,4 (mentah) menjadi 4,5 

ketika pisang menjadi matang. 

2.1.1.Morfologi 

 Tanaman pisang kepok (Musa paradisiaca L.) merupakan tanaman dalam 

golongan terna monokotil tahunan berbentuk pohon yang tersusun atas batang 

semu. Batang semu ini merupakan tumpukan pelepah daun yang tersusun secara 

rapat dan teratur. Percabangan tanaman bertipe simpodial dengan meristem ujung 

memanjang dan membentuk bunga lalu buah. Bagian bawah batang pisang 23 

menggembung berupa umbi yang disebut bonggol. Pucuk lateral (sucker) muncul 

dari kuncup pada bonggol yang selanjutnya tumbuh menjadi tanaman pisang. Buah 

pisang umumnya tidak berbiji atau bersifat partenokarpi.  

 Daun pisang letaknya tersebar, helaian daun berbentuk lanset memanjang 

yang panjangnya antara 30-40 cm. Daun yang paling muda terbentuk di bagian 

tengah tanaman, keluarnya menggulung dan terus tumbuh memanjang. Kemudian 

secara progesif membuka. Helaian daun bentuknya lanset memanjang, mudah 

koyak, panjang1,5-3m, lebar 30-70 cm, permukaan bawah daun berlilin, tulang 

tengah penopang jelas disertai tulang daun yang nyata, tersusun sejajar dan 

menyirip (Suyanti dan Satuhu, 1992). 
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 Pisang mempunyai bunga majemuk yang tiap kuncup bunga dibungkus oleh 

seludang berwarna merah kecoklatan. Seludang akan lepas dan jatuh ke tanah jika 

bunga telah membuka. Bunga betina akan berkembang secara normal, sedang 

bunga jantan yang berada diujung tandan tidak berkembang dan tetap tertutup oleh 

seludang dan disebut sebagai jantung pisang. Tiap kelompok bunga disebut sisir, 

yang tersusun dalam tandan. Jumlah sisir betina 5-15 buah, buahnya merupakan 

buah buni, bulat memanjang dan membengkok, tersusun seperti sisir dua baris, 

dengan kulit berwarna hijau, kuning, dan coklat. Tiap kelompok buah atau sisir 

terdiri dari beberapa buah pisang. Berbiji atau tanpa biji, bijinya kecil, bulat, dan 

warna hitam Bentuk buah pisang kepok agak gepeng dan bersegi. Karena 

bentuknya gepeng, ada yang menyebutnya pisang gepeng. Ukuran buahnya kecil, 

panjangnya 10-12 cm dan beratnya 80-120 g. Kulit buahnya sangat 24 tebal dengan 

warna kuning kehijauan dan kadang bernoda cokelat (Suhardiman, 1997). 

2.1.2.Syarat Tumbuh 

 Iklim tropis yang cenderung basah dan lembab adalah kondisi yang ideal 

untuk pertumbuhan pisang. Selain kelembaban udara, faktor angin juga perlu 

diperhatikan. Pohon pisang kepok sebaiknya tidak ditanam di wilayah yang sering 

terkena angin kumbang. Jika tidak maka daunnya akan rusak dan akan 

mempengaruhi perkembagan dan pertumbuhannya. 

 Tanaman pisang dapat ditanam dan tumbuh dengan baik pada berbagai 

macam topografi tanah, baik tanah datar ataupun 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 
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pH 4,5-7,5. Suhu harian berkisar antara 25 o - 27 o C dengan curah hujan 2000-

3000 mm/tahun. 

 Curah hujan juga perlu diperhatikan dalam budidaya pisang ini. Paling 

optimal curah hujannya berkisar antara 1.520-3.800 mm per tahun, dengan syarat 

dua bulan kering. Selain itu, perhatikan juga variasi curah hujan, harus seimbang 

dengan ketinggian medium tanam. Jika medium tanamnya kurang, maka air akan 

mudah tergenang sehingga dapat merusak kualitas batang pisang. 

 Pisang kepok akan tumbuh subur pada tanah yang gembur dan banyak 

terdapat humus. Lebih baik lagi kalau tanah tersebut mengandung kapur atau biasa 

disebut tanah berat. Pohon pisang termasuk tanaman yang cukup rakus, sebaiknya 

ditanam pada tanah memiliki kandungan humus yang tinggi, lebih baik lagi jika 

secara rutin diberi pupuk. Harus tersedia juga air yang berada dalam tanah, tapi 

perlu diingat jangan sampai menggenangi pohon pisang. 

 Untuk ketinggian tanah saat menanam di area basah, tingginya antara 50-200 

cm. Jika ditanam di wilayah setengah basah, ketinggiannya antara 100-200 cm. 

Sedangkan jika ditanam di daerah yang cenderung kering, sebaiknya ketinggian 

tempat antara 50-150 cm. Perlu diperhatikan jika akan menanam pisang kepok, 

jangan menanam di tanah yang pernah mengalami erosi. Sebab nanti hasil panen 

akan tergangggu. Pastikan, tanah yang digunakan untuk menanam memiliki 

resapan air yang tinggi. Sebab pohon pisang sulit hidup di tanah yang kandungan 

garamnya sekitar 0,07%. Pohon pisang bisa tumbuh di daerah kering yang 

ketinggiannya sekitar 1000-2000 mdpl. 
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2.2. Pupuk 

Menurut Barbarick (2006) pupuk organik tidak mengandung unsur hara dalam 

jumlah yang besar namun penambahan bahan organik kedalam tanah dapat 

berpengaruh positif terhadap defisiensi Nitrogen pada tanaman. Dengan 

berkurangnya defisiensi Nitrogen, maka serapan Nitrogen akan lebih efektif, 

sehingga kebutuhan Nitrogen pada fase vegetatif akan tercukupi dan hasil tanaman 

akan meningkat. Pemberian pupuk organik juga diharapkan dapat meningkatkan 

kadar bahan organik tanah. 

Menurut Achmad (1993) dalam melakukan pemupukan, beberapa hal yang 

perlu diperhatikan adalah tanaman yang dipupuk, jenis tanah, jenis pupuk yang 

digunakan, dosis yang diberikan, waktu pemupukan dan cara pemupukan. Nitrogen 

(N) merupakan salah satu unsur hara makro bagi pertumbuhan tanaman, yang pada 

umumnya sangat diperlukan untuk pertumbuhan vegetatif tanaman seperti akar, 

batang dan daun (Sutejo, 1992). 

2.2.1. Urea 

 Fageria & Virupax (1999) menyatakan bahwa nitrogen merupakan faktor 

kunci dan masukan produksi yang termahal apabila penggunaannya tidak tepat akan 

mencemari air tanah. Berdasarkan anjuran, N cukup diberikan 90-120 kg ha-1 

setara dengan 200-260 kg Urea ha-1 . Penyebab kahat N adalah rendahnya daya 

pasok N tanah, pupuk N anorganik yang diberikan tidak cukup, efisiensi pemakaian 

pupuk N rendah (kehilangan akibat volatilisasi, denitrifikasi, waktu pemberian dan 

penempatan pupuk yang salah, pencucian, dan aliran permukaan). 
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 Salah satu sumber N yang banyak digunakan adalah Urea dengan kandungan 

45% N, sehingga baik untuk proses pertumbuhan tanaman. Selain itu pupuk Urea 

mempunyai sifat higroskopis mudah larut dalam air dan bereaksi cepat sehingga, 

cepat pula diserap oleh akar tanaman. Dosis Urea yang diaplikasikan pada tanaman 

akan menentukan pertumbuhan tanaman (Lingga, 2007). 

 Pupuk urea adalah salah satu jenis pupuk sumber N (45 - 46 %), bersifat 

mudah larut dalam air, rnudah tercuci, mudah menarik air dari dalam udara, dan 

mempunyai pengaruh yang cepat terhadap pertumbuhan tanaman. Cara 

pemakaiamya adalah dengaun ciibenamkan di dalam tanah (Dwidjoseputro, 1981). 

 Menurut penelitian Kariada (2003) bahwa pemberian urea dengan dosis 180 

kg/ha menyebabkan penurunan pada tinggi tanaman, panjang malai, berat 100 biji 

dan % berat gabah isi pada tanaman. Penggunaan pupuk yang berlebihan, selain 

akan memperbesar biaya produksi juga akan membuat tanaman menjadi rebah, 

serta mengakibatkan meningkatnya serangan hama dan penyakit. 

2.2.2. ZA 

 Pupuk ZA memberikan unsur N yang mudah tersedia dalam waktu yang 

cukup cepat bagi tanaman. Unsur lain yang terkandung dalam pupuk ZA adalah 

sulfur (S) yang dipergunakan dalam pembentukan umbi. Menurut Soepardi (1977) 

bahwa nitrogen merupakan salah satu unsur makro yang dibutuhkan dalam jumlah 

yang cukup banyak untuk pertumbuhan tanaman. 

 Pemupukan merupakan salah satu faktor penentu dalam upaya meningkatkan 

hasil tanaman. Pupuk yang digunakan sesuai anjuran diharapkan dapat memberikan 

hasil yang secara ekonomis menguntungkan. Dengan demikian dampak yang 
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diharapkan dari pemupukan tidak hanya meningkatkan hasil per satuan luas tetapi 

juga efisien dalam penggunaan pupuk. Hal ini mengingat penggunaan pupuk di 

tingkat petani cukup tinggi, sehingga dapat menimbulkan masalah terutama 

defisiensi unsur mikro, pemadatan tanah dan pencemaran lingkungan (Bangun et 

al. 2000). 

 Pupuk anorganik yang banyak mengandung unsur Nitrogen dan sering 

dijumpai antara lain adalah pupuk Urea dan pupuk ZA. Dengan pemberian pupuk 

anorganik atau pupuk buatan, khususnya pupuk ZA, diharapkan akan mampu 

menambah kandungan N tanah dan juga dapat mengatasi sifat alkalis tanah Litosol, 

dimana pupuk ZA bersifat sangat masam yang diharapkan dapat menurunkan pH 

tanah, sehingga dapat meningkatkan kadar N tanah, serapan N dan hasil tanaman. 

Sedangkan pupuk Urea merupakan pupuk amina yang mengandung senyawa 

organik yang mempunyai sifat higroskopis dan tidak mudah terdenitrifikasi 

(Tisdale et al, 1990). 

2.2.3. SP36 

 Untuk menghitung efisiensi pemupukan, Dobermann (2007) memberikan 

beberapa pendekatan, di antaranya : Efisiensi serapan, efisiensi fisiologis, dan 

efisiensi agronomis. Efisiensi serapan merupakan perbandingan antara hara yang 

diserap dari pupuk dengan jumlah pupuk yang diberikan, dinyatakan dalam satuan 

persen. Angka efisiensi serapan berguna sebagai faktor koreksi dalam rekomendasi 

pemupukan. Efisiensi fisiologis berguna untuk menilai respon tanaman dalam 

mengoptimalkan hara yang berasal dari pupuk untuk menghasilkan produk. 
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Sedangkan efisiensi agronomis berguna untuk menilai seberapa besar peningkatan 

produksi yang dicapai dari tiap jumlah pupuk yang ditambahkan. 

 Di dalam tanah P berbentuk organik dan anorganik. P organik dan P 

anorganik merupakan sumber utama P bagi partumbuhan tanaman. P organik dapat 

ditemukan pada humus atau materi organik lainnya (Pasaribu, 2008).  

2.2.4. KCl 

 Mengingat sifat K yang mudah hilang dari dalam tanah, sehingga pemberian 

pupuk K perlu diberikan dalam dua jenis yaitu pupuk KCl dalam bentuk anorganik 

dan kompos jerami dalam bentuk organik (Hartatik, 2009). 

 Menurut Taufiq (2002), pada lahan kering telah terjadi defisiensi P dan K, 

disebabkan unsur P dan K cenderung terkonsentrasi pada lapisan tanah atas 

sehingga sangat mudah tercuci. Brunizem merupakan salah satu jenis tanah lahan 

kering yang memiliki sifat fisik yang baik, tetapi kimia yang kurang baik seperti 

pH masam, tingkat kesuburan P dan K rendah. Pupuk KCl (Kalium) mengandung 

satu unsur pokok yang dibutuhkan oleh tanaman.  

2.2.5. Kompos 

 Pengomposan adalah proses perombakan (dekomposisi) bahan-bahan organik 

dengan memanfaatkan peran atau aktivitas mikroorganisme. Melalui proses 

tersebut, bahan-bahan organik akan diubah menjadi pupuk kompos yang kaya 

dengan unsur-unsur hara baik makro ataupun mikro yang sangat diperlukan oleh 

tanaman (Yurmiati, 2008). 

 Kotoran kambing mengandung bahan organik yang dapat menyediakan zat 

hara bagi tanaman melalui proses penguraian (dekomposisi), proses ini terjadi 
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secara bertahap dengan melepaskan bahan organik yang sederhana untuk 

pertumbuhan tanaman, kotoran kambing mengandung sedikit air sehingga mudah 

di urai. Penggunaan kotoran ternak dalam bentuk kompos sebagai pupuk organik 

akan memperbaiki struktur dan komposisi hara tanah. Tanah olahan yang diberi 

kompos menjadi lebih gembur, mengandung cukup hara, serta mampu 

meningkatkan dan menyimpan air. Produksi tanaman juga lebih tinggi disbanding 

yang tidak mendapat tambahan bahan organik, baik pada lahan basah maupun lahan 

kering. Pengelolaan secara terpadu dapat meningkatkan efisiensi pupuk, 

produktivitas tanah dan menjamin kemantapan produksi tinggi (Ludgate dan 

Patrick, 1989). 

 Pupuk kandang dapat menyediakan unsur hara makro (N, P, K) dan mikro 

(Ca, Mg, S, Na, Fe, Cu, Mo). Daya ikat ionnya tinggi, sehingga akan 

mengefektifkan penggunaan pupuk anorganik dengan meminimalkan kehilangan 

pupuk anorganik akibat penguapan atau tercuci oleh hujan. Selain itu, penggunaan 

pupuk kandang dapat mendukung pertumbuhan tanaman karena struktur tanah 

sebagai media tumbuh tanaman dapat diperbaiki (Rosmarkam dan Yuwono, 2002). 

 Pembuatan pupuk kompos menggunakan 10 ml EM4, 10 ml Molases, 1000 

liter air, dan 10 kg kotoran kambing. Mencampur kotoran kambing dengan bakteri 

starter EM4. Sebelumyna, aktifkan terlebih dahulu EM4 dengan cara 

mencampurkan EM4 dengan molases dan air. Siramkan secara merata larutan ke 

kotoran kambing yang akan di buat kompos. Kemudian di ditutup rapat selama 7-

14 hari.  

  


