
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pisang merupakan salah satu komoditas yang memiliki berbagai keunggulan

dibandingkan dengan komoditas buah lainnya.  Keunggulan tersebut antara lain: dapat

diusahakan pada berbagai agroekosistem yang tersebar di seluruh Indonesia,

permintaan pasar yang cukup tinggi, varietas yang beragam dan multi guna, dapat

dikonsumsi sebagai buah segar maupun olahan, serta keuntungan yang diperoleh

dalam usaha tani pisang cukup besar dan relatif singkat yaitu 1—2 tahun (Kuntarsih,

2012).

Pisang termasuk komoditi buah penting di Indonesia baik dalam luasan lahan maupun

produksinya. Buah pisang kaya akan kandungan gizi antara lain gula, vitamin A, Bl,

B2, B6, B12, dan C (Purwoko dan Suryana, 2000),  kaya mineral seperti kalium,

magnesium, besi, fosfor, dan kalsium, juga mengandung serotonin yang aktif sebagai

neutransmitter dalam kelancaran fungsi otak (Prabawati et al., 2008). Selain itu

pisang juga mengandung antioksida galocatechin dalam jumlah besar (Mokbel dan

Hashinaga, 2005 dalam Widiandani et al., 2009).
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Buah pisang dapat dikonsumsi sebagai buah segar atau diolah menjadi makanan

ringan atau produk lainnya (Purwoko dan Suryana, 2000). Produk olahan tanaman

pisang antara lain: gaplek dan tepung pisang, keripik pisang, dodol pisang, sale

pisang, sari buah, sirup pisang, buah pisang dalam sirup, saus sambal pisang, dan jam

pisang coklat (Prabawati et al., 2008). Menurut Ratna (2013), buah pisang dapat

dibuat sambel goreng pisang, kremes pisang, dan tepung pisang, kulit pisang dapat

dibuat kerupuk pisang dan pangsit kulit pisang, daun pisang dapat dibuat sirup dan es

daun pisang, batang pisang dapat dibuat abon, dan  bonggol pisang dapat dibuat

manisan, kerupuk, dan sirup.

Pisang dapat digunakan sebagai alternatif pangan pokok karena mengandung

karbohidrat yang tinggi, sehingga dapat menggantikan sebagian konsumsi beras dan

terigu. Untuk keperluan tersebut, digunakan buah pisang mentah yang kemudian

diolah menjadi berbagai produk, baik melalui pembuatan gaplek dan tepungnya

maupun olahan langsung dari buahnya. Karbohidrat buah pisang merupakan

karbohidrat kompleks tingkat sedang dan tersedia secara bertahap sehingga dapat

menyediakan energi dalam waktu tidak terlalu cepat. Dibandingkan dengan gula

pasir, sirup, karbohidrat pisang menyediakan energi sedikit lebih lambat, tetapi lebih

cepat dari nasi, biscuit dan sejenis roti (Prabawati et al., 2008).

Pisang merupakan salah satu jenis buah tropikaa yang berpotensi sebagai sumber

devisa. Tanaman pisang mempunyai potensi cukup tinggi untuk dikelola secara

intensif dengan berorientasi agribisnis, karena telah menjadi usaha dagang ekspor dan

impor di pasar internasional (Rukmana 1999 dalam Yanti et al., 2009). Direktorat

Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian di Kementerian Pertanian
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mencatat bahwa ekspor pisang Indonesia ke Negara Hongkong, China, Singapura,

Malaysia, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Netherlands, dan Switzerland dari bulan

Januari hingga Juni 2013 mencapai 1.358.908 kg dengan nilai 856.201 dolar AS

dengan rincian seperti yang tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1.  Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Komoditi Pisang dari Januari
hingga Juni 2013

Bulan Volume (kg) Nilai (US$)
Januari 273.036 158.016
Pebruari 164.646 101.878
Maret 445.891 293.006
April 463.135 280.225
Mei 6.836 14.339
Juni 5.364 8.737

Total 1.358.908 856.201
Sumber: Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (2013)

Salah satu jenis pisang yang memiliki nilai ekonomi tinggi terutama untuk komoditas

ekspor adalah pisang Cavendish (Musa cavendishii) (Purwoko dan Juniarti, 1998).

Pisang ini merupakan salah satu jenis pisang yang dikonsumsi oleh 80% total

konsumen luar negeri. Pisang Cavendish  sudah dibudidayakan di Indonesia,

walaupun bukan merupakan jenis pisang asli Indonesia.  Pisang Cavendish berasal

dari Negara Brazil dan masuk ke Indonesia pada tahun 1990 (Wiwaha, 2007).

Salah satu perusahaan yang memproduksi pisang Cavendish di Indonesia adalah PT

Nusantara Tropical Fruit (NTF) yang berada di daerah Lampung.  Perusahaan ini

berdiri Sejak tahun 1992 di Way Kambas Kabupaten Lampung Timur dengan lahan

peruntukan seluas 3.700 hektar yang dikelola secara intensif.  Produksi pisang

bertujuan untuk ekspor dan domestik (Ansyori, 2009). Dengan adanya penggunaan
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lahan yang semakin beragam maka pada tahun 2011 kepanjangan NTF yang semula

adalah Nusantara Tropical Fruit berubah menjadi Nusantara Tropical Farm.

Produksi dan pengembangan komoditas pisang pada suatu wilayah ditentukan oleh

banyak hal (Jumjunidang et al., 2012), diantaranya adalah teknik budidaya, kesuburan

tanah, iklim, dan organisme pengganggu tanaman (OPT).  Salah satu OPT yang

menyerang tanaman pisang adalah nematoda parasit tumbuhan.  Nematoda parasit

tumbuhan merupakan OPT penting pada tanaman pisang.  Namun demikian peranan

OPT ini masih belum disadari baik oleh para pembuat kebijakan maupun oleh petani

di Indonesia. Secara umum serangan nematoda menyebabkan kerusakan pada akar,

karena nematoda mengisap cairan sel akar, sehingga pembuluh jaringan terganggu,

akibatnya translokasi air dan hara terhambat (Mustika, 2005).

Umumnya serangan nematoda pada tanaman dapat menyebabkan penyakit kompleks

(complex diseases).  Patogen lain seperti jamur, bakteri, dan virus mudah masuk ke

dalam jaringan akar melalui luka yang disebabkan oleh nematoda, sehingga gejala

serangan nematoda tersebut semakin parah (Webster, 1985 dalam Mustika, 2005).

Kehadiran sejumlah jamur pada luka yang disebabkan oleh nematoda parasit

tumbuhan mempercepat kerusakan akar dan membantu terjadinya penyakit rebah,

karena jamur tersebut membentuk koloni di dalam stele yang tidak dipenetrasi oleh

nematoda parasit tumbuhan (Stover, 1972 dalam Gowen dan Queneherve, 1995).

Kerusakan akibat serangan nematoda parasit di seluruh dunia dapat menimbulkan

kerugian mencapai US$80 milyar tiap tahun. Kerugian ekonomi akibat serangan

nematoda pada tanaman di Indonesia belum dapat diperkirakan, mengingat sampai
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saat ini data kerusakan yang ada masih bersifat parsial, hanya berdasarkan hasil-hasil

penelitian di rumah kaca dan lapang dalam luasan yang sangat terbatas. Masalah

nematoda parasit di Indonesia baru mendapat perhatian serius pada tahun 2003, sejak

ditemukannya nematoda Globodera rostochiensis (nematoda sista kuning atau NSK)

yang menyerang tanaman kentang di dusun Sumber Brantas, Kota Baru, Jawa Timur

(Mustika, 2005).

Pertanaman pisang berasosiasi dengan banyak jenis nematoda. Menurut Jumjunidang

(2009), nematoda Radopholus similis merupakan salah satu spesies yang sangat

merugikan bagi tanaman pisang.  Nematoda ini penyebarannya sangat luas di

Indonesia dan telah dilaporkan menimbulkan kerugian pada beberapa negara

penghasil pisang seperti Afrika dan Amerika Latin. Nematoda parasit tumbuhan

R. similis merupakan salah satu faktor pembatas dalam meningkatkan produksi

pisang. Serangan nematoda ini dapat merusak sistem perakaran yang mengganggu

penyerapan air dan nutrisi tanaman, dan juga dapat bersinergi dengan organisme

pengganggu tanaman lainnya (Jumjunidang, 2010).

Selain Radopholus similis, diketahui nematoda jenis lain juga menyerang pisang.

Srinivasan et al. (2011) melaporkan bahwa pada pertanaman pisang di Kabupaten

Thanjavur, Tamilnadu, India ditemukan beberapa jenis nematoda parasit tumbuhan

yang dominan selain R. similis, yaitu: Pratylenchus coffeae, Helicotylenchus

multicintus, dan Meloidogyne incognita. Hasil survey Wang dan Hooks (2009) pada

dua puluh tujuh pertanaman pisang di kepulauan Hawaii menunjukkan, spesies

nematoda yang paling sering ditemukan pada tanah dan jaringan akar pisang adalah

Meloidogyne spp., Helicotylenchus sp., dan Rotylenchulus reniformis.
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Pisang komersial seperti Cavendish dilaporkan rentan terhadap serangan nematoda.

Pengendalian nematoda dapat dilakukan dengan penanaman kultivar/klon tahan dan

toleran (Jumjunidang, 2010), menggunakan Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA)

sebagai agensia hayati (Jumjunidang, 2009), atau menggunakan nematisida kimia,

bahan organik, dan kultur teknik (Kloepper et al., 1992 dalam Lingga, 2009).

Serangan nematoda dapat diantisipasi sebelum mengakibatkan kerugian yang lebih

besar melalui tindakan pencegahan. Dalam rangka tindakan pencegahan, maka

informasi tentang berbagai spesies dan populasi nematoda pada suatu daerah menjadi

suatu faktor yang sangat penting (Panggeso, 2010).  Luc et al. (1995a) juga

menyatakan bahwa dengan mengetahui adanya genus dan spesies nematoda pada

suatu daerah  merupakan langkah pertama yang sangat penting dalam mengantisipasi

kerugian karena nematoda.

Tanaman pisang yang ditanam secara terus menerus dalam waktu lama di tempat yang

sama dapat menimbulkan masalah.  Semakin lama lahan digunakan untuk menanam

pisang maka diduga semakin berlimpah nematoda yang ada pada tanah di sekitar

perakaran dan akar tanaman pisang.

Nematoda parasit tumbuhan hidup di tanah sekitar perakaran dan dalam akar tanaman.

Sistem perakaran pada tanaman pisang berkembang sesuai dengan pertambahan umur

tanaman pisang sehingga semakin tua umur tanaman pisang semakin banyak sistem

perakarannya yang diduga dapat memicu kelimpahan nematoda parasit tumbuhan.
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PT NTF memiliki lahan yang umurnya berbeda dan ditanami berbagai jenis klon

pisang Cavendish dengan umur tanaman yang berbeda dan belum pernah

dipublikasikan tentang komunitas nematoda parasit tumbuhan yang mungkin ada.

Oleh karena itu, maka dipandang perlu melakukan penelitian guna mengetahui jenis

dan kelimpahan nematoda yang hidup dan berasosiasi dengan tanaman pisang

Cavendish pada berbagai umur penggunaan lahan dengan umur tanaman dan klon

pisang yang berbeda  di PT NTF Lampung Timur.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui kelimpahan nematoda parasit tumbuhan pada berbagai umur

penggunaan lahan pisang Cavendish dengan umur tanaman dan klon pisang yang

berbeda  di PT NTF Lampung Timur.

2. Mengetahui beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi kelimpahan

nematoda parasit tumbuhan.

1.3 Kerangka Pemikiran

Produksi tanaman pisang dipengaruhi oleh keberadaan OPT.  Salah satu OPT penting

yang menyerang pertanaman pisang adalah nematoda parasit tumbuhan.  Pengetahuan

yang benar terhadap komunitas nematoda parasit tumbuhan diperlukan untuk

mencapai keberhasilan pengelolaan OPT nematoda.  Hasil identifikasi yang akurat

akan menunjang penentuan strategi pengendalian nematoda yang akurat juga, karena
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antar jenis nematoda umumnya memerlukan pengelolaan serta penanggulangan yang

berbeda satu sama lainnya (Budiman, 2008).  Dalam pengelolaan nematoda, selain

memperhatikan nematoda parasit tumbuhan penting juga memperhatikan nematoda

hidup bebas yang bermanfaat.

Lebih dari satu juta spesies nematoda terdapat di seluruh permukaan bumi.  Dari satu

juta spesies ini ada yang menguntungkan dan ada pula yang merugikan.  Nematoda

yang menguntungkan adalah nematoda hidup bebas di antaranya adalah: (a) nematoda

patogen serangga yang dapat menekan populasi serangga hama, (b) nematoda

predator terhadap nematoda parasit tumbuhan, dan (c) nematoda pemakan bakteri dan

jamur pengurai bahan organik.  Nematoda yang merugikan adalah nematoda parasit

tumbuhan (Budiman, 2008).

Di Indonesia sudah diidentifikasi sebanyak 26 spesies nematoda parasit tumbuhan

yang menyerang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Diantara nematoda

tersebut, Radopholus, Meloidogyne, Pratylenchus, dan Globodera merupakan

nematoda parasit yang paling merusak (Mustika, 2005).

Gowen dan Queneherve (1995) menyatakan bahwa jenis nematoda parasit tumbuhan

yang diketahui paling merusak terhadap tanaman pisang, yaitu nematoda yang dapat

merusak akar primer, sehingga dapat mengganggu batang tanaman pisang untuk dapat

berdiri tegak serta dapat mengakibatkan robohnya tanaman pisang.  Nematoda yang

penting pada tanaman pisang adalah Radopholus similis, beberapa spesies

Pratylenchus, Helicotylenchus multicintus,  beberapa nematoda endoparasit yang

menetap seperti Meloidogyne spp. dan Rotylenchulus reniformis.  Selain lima
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nematoda tersebut, ada jenis nematoda lain yang dapat menjadi hama penting jika

kerapatan populasinya tinggi, yaitu Hoplolaimus pararobustus, Helicotylenchus

microcephalus, H. mucronatus, dan Caphalenchus emarginatus.

Menurut Afifah et al. (2013) kerapatan populasi nematoda dapat dipengaruhi oleh

beberapa faktor, diantaranya tekstur tanah, kelembaban tanah, bahan organik tanah,

keasaman tanah, dan jenis tanaman yang dibudidayakan. Tanah bertekstur lempung

berdebu yang membuat kondisi tanah remah dapat memudahkan nematoda untuk

bergerak di dalam tanah dan kandungan oksigen yang tinggi mendukung pernapasan

nematoda. Sebaliknya pada tanah bertekstur liat sehingga kondisi tanahnya padat

dengan pori-pori tanah yang berukuran kecil dan mempunyai kandungan oksigen

yang rendah dapat membatasi pergerakan, perkembangan, dan reproduksi nematoda

di dalam tanah.

Luc et al. (1995b) menyatakan bahwa kandungan air tanah merupakan faktor ekologi

yang utama bagi nematoda parasit tumbuhan, karena nematoda tersebut memerlukan

film air meskipun sedikit untuk memudahkan nematoda bergerak di dalam tanah,

bahkan nematoda juga mampu menyerang bagian tanaman di atas permukaan tanah

yang kelembabannya cukup tinggi sebagai sarana nematoda untuk bergerak.

Keasaman tanah juga dapat berpengaruh terhadap nematoda, tetapi data tentang

pengaruh keasaman tanah masih sangat sedikit.

Nematoda adalah hewan yang tidak bergerak dalam jarak yang jauh, jika tidak ada

inang yang hidup, nematoda dapat tetap hidup di dalam tanah atau di dalam sisa

jaringan tumbuhan. Pada sejumlah genus nematoda, telur merupakan stadium yang
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tahan hidup dan dilindungi oleh massa gelatin (Meloidogyne, Tylenchulus,

Rotylenchulus) atau berada di dalam badan nematoda betina yang berbentuk seperti

siste yang menebal (Heterodera, Globodera) (Luc et al., 1995b).  Hal tersebut

menyebabkan populasi nematoda dapat terakumulasi dalam suatu tempat berbanding

lurus dengan waktu jika berada pada tanaman inang yang cocok bila ditanam terus

menerus dalam waktu yang lama, sehingga dapat menyebabkan kelimpahan nematoda

parasit tumbuhan genus tertentu menjadi tinggi.

Tanaman pisang merupakan tanaman tahunan yang bersifat herbasius yang

mempunyai rizoma pendek di bawah tanah, dari rizoma tersebut tumbuh sistem akar

adventif. Kebanyakan akar tumbuh ke arah lateral dari rizoma yang terdapat pada

lapisan tanah yang dangkal (Champion & Sioussaram, 1970 dalam Gowen dan

Queneherve, 1995).  Akar-akar baru selalu terbentuk terus menerus sampai tanaman

pisang berbunga, yaitu pada umur tanaman 7--9 bulan setelah tanam.  Kebanyakan

nematoda parasit tumbuhan yang berpindah-pindah dapat diperoleh dari tanah sekitar

akar tumbuhan inang dan sampel akar.   Tumbuhan yang mempunyai sistem

perakaran terlalu sedikit menyebabkan sampel yang diambil dari sekitarnya akan

memberikan jumlah nematoda hanya sedikit (Hooper, 1995).

Salah satu OPT yang mempengaruhi produksi tanaman pisang adalah nematoda

parasit tumbuhan.  Populasi nematoda parasit tumbuhan dipengaruhi oleh lamanya

lahan digunakan atau umur penggunaan lahan.  Semakin lama lahan digunakan akan

mempengaruhi sifat fisika, kimia, dan biologi tanah yang dapat mempengaruhi

kelimpahan nematoda parasit tumbuhan dan nematoda hidup bebas serta sistem

perakaran tanaman pisang.  Nematoda hidup bebas seperti kelompok nematoda
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predator juga dapat mempengaruhi nematoda parasit tumbuhan.  Umur dan klon

tanaman pisang mempengaruhi sistem perakaran tanaman,  biomassa akar tanaman

pisang akan mempengaruhi sifat fisik, kimia, dan biologi  tanah, sedangkan eksudat

akar tanaman pisang akan mempengaruhi nematoda parasit tumbuhan.  Keberadaan

nematoda parasit tumbuhan akan mempengaruhi kerusakan akar tanaman pisang yang

pada akhirnya juga akan mempengaruhi produksi tanaman pisang.  Diagram alur

hubungan umur penggunaan lahan, umur, klon, dan produksi tanaman pisang dengan

nematoda parasit tumbuhan dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1.  Diagram Alur Hubungan Umur Lahan, Umur, Klon, dan Produksi
Tanaman dengan Nematoda Parasit Tumbuhan

Umur penggunaan lahan dan umur serta klon tanaman pisang Cavendish yang

berbeda diduga akan mempengaruhi kelimpahan nematoda yang hidup di dalam tanah
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sekitar perakaran dan dalam akar tanaman pisang Cavendish yang akan

mempengaruhi produksinya.  Semakin lama umur lahan yang digunakan dan semakin

tua umur tanaman pisang hingga berbunga diduga akan semakin berlimpah pula

nematoda yang hidup pada tanah di sekitar perakaran dan dalam jaringan akar

tanaman pisang.

1.4 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Kelimpahan nematoda parasit tumbuhan dipengaruhi oleh umur lahan yang

digunakan, umur tanaman, dan klon pisang Cavendish.

2. Kelimpahan nematoda parasit tumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor

lingkungan tanah.


