
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang dan Masalah 

 

 

Pisang raja bulu (Musa paradisiaca L var. sapientum) merupakan salah 

satu tanaman buah tropis yang dapat tumbuh baik pada dataran tinggi 

dengan kisaran ketinggian 1600 meter di atas permukaan laut (dpl) 

maupun pada dataran rendah.  Buah pisang di Indonesia menduduki 

peringkat pertama diantara buah-buahan lainnya baik dari segi produksi, 

penyebaran maupun luas pertanamannya (Anonymous, 2008). 

 

Indonesia merupakan salah satu negara sentral primer keragaman varietas 

pisang.  Pisang sebagai tanaman buah unggul di Indonesia masih memiliki 

kualitas yang terbatas.  Komunitas produksi pisang perlu upaya 

penanganan serius agar mampu berkompetisi dengan produk luar negeri. 

Langkah strategis untuk mengembangkan tanaman pisang dalam 

menentukan varietas pisang mampu dikembangkan dalam skala luas 

maupun sempit secara agronomis (Anonymous, 2007). 

 

Jenis tanaman pisang yang terdapat di Indonesia kurang lebih 230 varietas 

pisang, tetapi tidak semua varietas pisang tersebut mampu ditemukan di 

pasaran.  Terdapat dua kelompok varietas pisang yang dapat dikonsumsi 

dalam penyajiannya yakni jenis pisang yang dapat dimakan dalam keadaan 
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segar atau masak sebagai buah meja dan jenis pisang yang harus terlebih 

dahulu diolah dalam penyajiannya.  Kedua jenis pisang tersebut 

merupakan anggota familia Musaceae.  Terdapat pula jenis pisang hanya 

dimanfaatkan daunnya saja seperti pisang batu (Prabawati et al., 2008). 

 

Salah satu permasalahan dalam pertanian budidaya pisang adalah adanya 

gangguan penyakit serta kurangnya ketersedian air yang menyebabkan 

kekeringan.  Gangguan penyakit pada tanaman pisang biasanya 

disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah penyakit layu fusarium 

yang disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum.  Tanda-tanda 

terserangnya pisang oleh layu fusarium ditandai dengan adanya kerusakan 

pada akar yang dapat mengakibatkan tersumbatnya saluran makanan dan 

mengganggu pengaliran air dan zat makanan.  Selain itu dicirikan dengan 

menggulungnya pucuk daun yang kelihatan layu dan mati  

(Anonymous, 2000). 

 

Selain penyakit, ketersediaan air yang tidak memadai menjadi 

permasalahan bagi para petani pisang.  Kekeringan hampir terjadi di setiap 

tahun, sehingga mampu menjadi pembatas utama pertumbuhan tanaman 

yang diakibatkan oleh tingkat kekeringan.  Cekaman kekeringan pada 

tanaman dapat mengakibatkan lambatnya pertambahan luas daun dan 

berpengaruh pada stomata ataupun fotosintesis pada daun.  Selain 

mempengaruhi pelebaran daun dan laju fotosintesis, kekeringan pada 

tingkat ringan sampai menengah mampu menurunkan produktivitas 

tanaman (Nio et al., 2006). 
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Upaya dalam mengatasi kendala kekeringan perlu adanya pemuliaan 

tanaman pisang sebagai prioritas untuk mendapatkan genotip yang resisten 

terhadap cekaman kekeringan.  Hal ini perlu dilakukan supaya dapat 

diandalkan dalam peningkatan pendapatan petani produksi pisang.  

 

Poly Ethylene Glycol (PEG) merupakan suatu senyawa kimia yang 

mengandung aktivitas matriks sub unit etilen oksida yang mampu 

menurunkan pontensial osmotik dengan mengikat molekul air 

menggunakan ikatan hidrogen. Pemberian PEG pada planlet bertujuan 

untuk menghasilkan kondisi cekaman kekeringan karena ketersedian air 

pada tanaman menjadi berkurang. Besar kecilnya potensial osmotik yang 

terjadi sangat dipengaruhi oleh ukuran molekul dan konsenterasi PEG 

yang diberikan (Rahayu et al., 2005). 

 

Seleksi planlet yang toleran PEG 6000 menggunakan teknik in vitro 

dilakukan sebagai upaya untuk mendeteksi secara dini genotip planlet 

yang resisten terhadap cekaman kekeringan. Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan PEG 6000 pada medium sebagai upaya 

untuk mendeteksi siklus seleksi dalam program perbaikan atau perakitan 

varietas yang memiliki toleransi kekeringan. Seleksi in vitro telah diteliti 

dalam menghasilkan tanaman tahan terhadap cekaman kekeringan 

diantaranya tanaman padi hibrida menggunakan konsenterasi PEG 5%, 

10%, 15%, 20% dan 25%  (Afa et al., 2012) ; kacang tanah pada 

konsentrasi PEG  10% (Adisyahputra et al., 2004) dan tomat dengan 

konsenterasi PEG 5%, 10%, 15% 20%  (Harahap et al., 2013).  

https://en.wikipedia.org/?title=Polyethylene_glycol
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Menurut Afa et al. (2012) menyatakan bahwa PEG 6000 digunakan 

sebagai upaya dalam mendeteksi secara dini genotip dari varietas tanaman 

yang toleransi terhadap cekaman kekeringan.  Pada tanaman padi hibrida 

penggunaan PEG 6000 dengan konsentrasi 25% cukup efektif untuk 

menduga varietas padi yang resisten terhadap kekeringan. 

 

Sejauh ini belum pernah dilakukan penelitian tanaman pisang raja bulu 

terhadap cekaman kekeringan menggunakan PEG 6000 sehingga 

penelitian ini menarik untuk dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk 

mendapatkan kandidat planlet pisang raja bulu (Musa paradisiaca L var. 

sapientum) yang toleran terhadap kekeringan secara in vitro.  Planlet yang 

mampu bertahan terhadap cekaman kekeringan nantinya diharapkan 

mampu diaplikasikan dalam meningkatkan produksi pisang yang unggul di 

Indonesia. 

 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

 

1. Mengetahui konsentrasi toleran PEG 6000 untuk seleksi planlet pisang 

raja bulu (Musa paradisiaca L var. sapientum) yang resisten terhadap 

cekaman kekeringan secara in vitro. 

 

2. Mengetahui dan menganalisis karakter ekspresi spesifik pada planlet 

pisang raja bulu yang toleran terhadap cekaman kekeringan meliputi 

kandungan prolin, kandungan klorofil dan indeks stomata. 
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C. Manfaat Penelitian 

 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi ilmiah 

mengenai penggunaan PEG 6000 untuk menghasilkan planlet pisang raja 

bulu (Musa paradisiaca L var. sapientum) yang toleran terhadap cekaman 

kekeringan secara in vitro.  Secara ilmiah diharapkan dapat memberikan 

suatu kontribusi dalam ilmu pengetahuan terutama bidang pemuliaan 

tanaman dan bioteknologi dalam membudidayakan tanaman pisang. 

 

D. Kerangka Pikir 

 

 

Pisang raja bulu (Musa paradisiaca L var. sapientum) merupakan salah 

satu tanaman buah primadona yang memiliki nilai ekonomi yang cukup 

tinggi di Indonesia.  Produksi pisang menurun salah satunya diakibatkan 

karena kekeringan yang dipengaruhi oleh iklim ataupun kondisi tanah, hal 

ini dapat menjadi suatu permasalahan bagi para petani pisang. 

 

Kekeringan pada tanaman dapat terjadi hampir setiap tahun.  Indonesia  

merupakan salah satu negara tropis yang memiliki dua musim yaitu musim 

hujan dan musim kemarau.  Pada musim kemarau yang panjang 

ketersediaan air yang tidak memadai menjadi pembatas utama dalam 

pertumbuhan tanaman.  Hal tersebut dapat menjadi tingkat kerugian bagi 

para petani. 

 

Upaya perbaikkan karakter pemuliaan tanaman dapat dilakukakan secara 

in vitro.  Teknik in vitro merupakan teknik yang digunakan sebagai upaya 
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dalam memperbaiki karakter tanaman dan ketahanan tanaman.  

Keragaman genetik pada tanaman hasil kultur jaringan memungkinkan 

untuk mendapatkan planlet dengan karakteristik tertentu.  Senyawa 

biokimia yang dihasilkan planlet sebagai respon terhadap kekeringan 

diantaranya prolin, asam absisat, gula, glisin, dan sorbitol.   

 

Poly Ethylene Glycol (PEG) 6000 mampu mempengaruhi ketahanan 

tanaman terhadap kekeringan.  Beberapa penelitian menyatakan 

penggunaan PEG 6000 pada medium sebagai agen seleksi dalam seleksi in 

vitro mempunyai tingkat resistensi terhadap kekeringan pada tingkat 

lapangan. Pendekatan seleksi in vitro yang telah menghasilkan varietas 

tanaman yang tahan terhadap kekeringan diantaranya tanaman padi hibrida 

(Wani et al., 2010; Afa et al., 2012); kalus gatang (Zulhilmi et al., 2012); 

tanaman jagung (Efendi et al., 2009) serta tanaman sorghum (Tsago et al., 

2013). 

 

E. Hipotesis 

 

 

1. Terdapat konsentrasi toleran PEG 6000 yang mampu menyeleksi 

planlet pisang raja bulu (Musa paradisiaca L var. sapientum) yang 

resisten terhadap cekaman kekeringan secara in vitro. 

2. Adanya karakter ekspresi yang spesifik pada planlet pisang raja bulu 

toleran terhadap cekaman kekeringan meliputi: peningkatan 

kandungan prolin, indeks stomata dan penurunan kandungan klorofil. 

 

https://en.wikipedia.org/?title=Polyethylene_glycol

