
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Klasifikasi Tanaman Pisang 

Kedudukan pisang dalam taksonomi tumbuhan menurut Suprapti  

(2005) adalah sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae (Tumbuhan)  

Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Divisi  : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas  : Liliopsida (berkeping satu / monokotil) 

Sub Kelas : Commelinidae 

Ordo  : Zingiberales 

Famili  : Musaceae (suku pisang-pisangan) 

Genus  : Musa 

Spesies : Musa paradisiacaL. 

2.2 Morfologi Tanaman Pisang (Musa paradisiaca L.)  

Pisang merupakan salah satu dari berbagai jenis buah-buahan tropis yang 

berada dan banyak dikembangkan di Indonesia. Syarat tumbuh yang toleran 
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dalam lingkungan yang luas dan juga teknik budidaya yang relatif mudah 

membuat pisang banyak dibudidayakan (Satuhu dan Supriyadi, 2000). 

Menurut Suyanti dan Supriyadi, (2008) morfologi tanaman pisang yaitu:  

1. Akar  

Sistem perakaran yang berada pada tanaman pisang umumnya keluar dan 

tumbuh dari bonggol (corm) bagian samping dan bagian bawah, berakar serabut, 

dan tidak berakar tunggang. Pertumbuhan akar pada umumnya berkelompok 

menuju arah samping di bawah permukaan tanah dan mengarah ke dalam tanah 

mencapai sepanjang 4-5 meter. Walaupun demikian, daya jangkau akar hanya 

menembus pada kedalaman tanah antara 150-200 cm. 

2. Batang  

Batang pisang dibedakan menjadi dua macam yaitu batang asli yang 

disebut bongol dan batang semu atau juga batang palsu. Bongol berada di pangkal 

batang semu dan berada di bawah permukaan tanah serta memiliki banyak mata 

tunas yang merupakan calon anakan tanaman pisang dan merupakan tempat 

tumbuhnya akar. Batang semu tersusun atas pelepah-pelapah daun yang saling 

menutupi, tumbuh tegak dan kokoh, serta berada di atas permukaan tanah.  

3. Daun  

Bentuk daun pisang pada umumnya panjang, lonjong, dengan lebar yang 

tidak sama, bagian ujung daun tumpul, dan tepinya tersusun rata. Letak daun 

terpencar dan tersusun dalam tangkai yang berukuran relatif panjang dengan helai 

daun yang mudah robek.  
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4. Bunga  

Bunga pisang atau yang sering disebut dengan jantung pisang keluar dari 

ujung batang. Susunan bunga tersusun atas daun-daun pelindung yang saling 

menutupi dan bunga-bunganya terletak pada tiap ketiak di antara daun pelindng 

dan membentuk sisir. Bunga pisang termasuk bunga berumah satu. letak bunga 

betina di bagian pangkal, sedangkan letak bunga jantan berada di tengah. Bunga 

sempurna yang terdiri atas bunga jantan dan bunga betina berada di bagian ujung.  

5. Buah  

Buah pisang tersusun dalam tandan tiap tandan terdiri atas beberapa sisir 

dan tiap sisir terdapat 6-22 buah pisang tergantung varietasnya. Buah pisang 

umumnya tidak berbiji dan bersifat triploid. Kecuali pada pisang kluthuk yang 

bersifat diploid dan memiliki biji. Proses pembuahan tanpa adanya biji disebut 

dengan partenokarpi.  

Ukuran buah pisang bervariasi tergantung pada varietasnya. Panjang 

antara 10-18 cm dengan ukuran diameter sekitar 2,5-4,5 cm. Buah berlinggir 3-5 

alur, bengkok dengan ujung meruncing atau membentuk leher botol. Daging buah 

tebal dan lunak, kulit buah yang masih muda berwarna hijau dan ketika tua 

berubah menjadi kuning dan strukturnya bisa tebal dan tipis juga tergantung dari 

varietas pisangnya.  
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2.3 Ekologi  dan Adaptasi Tanaman Pisang  

Menurut Rismunandar, (1990) Persebaran tanaman pisang sangat 

dipengaruhi 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. 

       a.    Curah hujan 

Curah hujan optimal adalah 2000–3000 mm/tahun dengan 2 bulan kering. 

Variasi curah hujan harus diimbangi dengan ketinggian air tanah agar tanah tidak 

tergenang. 

       b.    Suhu 

          Pisang dapat tumbuh dengan baik pada kisaran suhu harian antara 25°C-

38°C, dengan suhu optimum untuk pertumbuhan adalah sekitar 27°C dan suhu 

maksimumnya 38°C (Cahyono 2002). Pada sentra produksi tanaman pisang, suhu 

udara tidak pernah turun sampai di bawah 15°C dalam jangka waktu yang lama. 

          Suhu adalah derajat panas atau dingin yang diukur berdasarkan skala   

tertentu dengan menggunakan termometer. Pengaruh suhu terhadap tumbuhan 

sangat besar sehingga pertumbuhanya sangat bergantung padanya. Tanaman 
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memerlukan suhu tertentu agar dapat tumbuh dengan baik. Untuk pertumbuhan  

tanaman diperlukan suhu antara 15°C sampai 40°C, jika suhu berada di bawah 

15°C atau di atas 40°C maka pertumbuhan tanaman akan menurun secara drastis 

(Basri, 1992). 

c.  Cahaya 

          Cahaya adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman   

pisang. Kebanyakan pisang akan tumbuh dengan baik pada lahan yang terbuka,   

tetapi jika memperoleh penyinaran yang berlebihan maka akan menyebabkannya 

terbakar oleh sinar matahari (sunburn) (Rukmana, 1999). 

       d.    Angin 

          Angin yang bertiup kencang dapat mengganggu pertumbuhan pisang, 

karena dapat menyebabkan daun pisang menjadi sobek. Daun pisang yang sobek 

ini dapat mengganggu proses fotosintesis. Selain itu, angin dengan kecepatan  

lebih dari 4m/detik dapat merobohkan pohon pisang, terutama pisang yang sedang 

berbuah sehingga diperlukan penyangga agar tidak roboh dan tanaman pelindung 

untuk menghindari angin (Cahyono, 2002). 

       e.    Air 

          Pisang membutuhkan cukup banyak air dalam pertumbuhanya. Untuk 

pertumbuhan optimalnya curah hujan yang dibutuhkan adalah berkisar antara 

2000-3000 mm/tahun, dan kelembaban tanahnya tidak boleh kurang dari 60-70% 

dari luas lahan. Pada daerah yang kurang air, pisang memperoleh pasokan air dari 
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batangnya, tetapi tingkat produktivitas buahnya menjadi rendah (Satuhu dan 

Supriyadi,  2000). 

2.    Edafik 

              Tanah sangat berperan penting bagi tumbuhan yaitu sebagai media 

tumbuh tanaman darat. Tanah menyediakan berbagai macam mineral yang 

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 

pendek (Satuhu dan Supriyadi, 2000). 

Selain kondisi kimia tanah, kondisi fisik tanah juga sangat berpengaruh  

pada pertumbuhan tanaman yang hidup di tanah tersebut. Beberapa sifat fisik  

tanah di antaranya adalah struktur tanah, tekstur tanah,  warna tanah, temperatur   

tanah, tata air dalam tanah dan sebagainya, namun yang terpenting adalah struktur  

dan teksturnya. Tekstur tanah adalah kandungan partikel primer berupa fraksi liat, 

debu dan pasir dalam suatu massa tanah, sedangkan struktur tanah adalah susunan 

butir-butir tanah primer dan agregat primer tanah yang secara alami menjadi 

bentuk tertentu yang dibatasi oleh bidang-bidang yang disebut agregat 

(Darmawijaya,1997). 
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2.a Sifat Kimia Tanah 

Tanah yang mempunyai pH 7 disebut netral, lebih kecil dari 7 masam, dan 

lebih besar dari 7 basis atau alkalis. Pada keadaan netral konsentrasi ion H
+
 sama 

besar dengan konsentrasi ion OH
-
 dan pada keadaan alkalis sebaliknya. Reaksi 

tanah menunjukkan tentang keadaan atau status kimia tanah. Status kimia tanah 

mempengaruhi proses-proses biologik, seperti pertumbuhan tanaman. Reaksi atau 

pH yang ekstrim menunjukkan keadaan kimia tanah yang dapat mengganggu 

proses biologik. Kelas kemasaman tanah ada 6 macam, yaitu <4,5 sangat masam, 

4,5-5,5 masam, 5,6-6,5 agak masam, 6,6-7,5 netral, 7,6-8,5 agak alkalis, dan <8,5 

alkalis (Pairunan, dkk. 1985). Komponen kimia tanah sangat berperan dalam 

menentukan sifat dan ciri tanah pada umumnya dan kesuburan tanah pada 

khususnya. Uraian kimia tanah banyak menjelaskan tentang reaksi-reaksi kimia 

yang menyangkut masalah-masalah ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Hal-hal 

yang banyak berkaitan dengan masalah tersebut di atas adalah penyerapan dan 

pertukaran kation, sifat dari tanah, reaksi tanah, dan pengelolaannya. (Foth, 1994). 

Pentingnya pH tanah adalah menentukan mudah tidaknya unsur-unsur hara 

diserap tanaman, menunjukkan kemungkinan adanya unsur-unsur beracun, dan 

mempengaruhi perkembangan mikroorganisme. Tanah yang terlalu masam dapat 

dinaikkan pH-nya dengan menambahkan kapur ke dalam tanah, sedang tanah 

yang terlalu alkalis dapat diturunkan pH-nya dengan penambahan belerang  

(Hardjowigeno, 2003).  
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2.b Sifat Fisik Tanah 

Struktur tanah merupakan suatu sifat fisik yang penting karena dapat 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman serta tidak langsung berupa perbaikan 

peredaran air, udara dan panas, aktivitas jasad hidup tanah, tersedianya unsur hara 

bagi tanaman, perombakan bahan organik, dan mudah tidaknya akar dapat 

menembus tanah lebih dalam. Tanah yang berstruktur baik akan membantu 

berfungsinya faktor-faktor pertumbuhan tanaman secara optimal, sedangkan tanah 

yang berstruktur jelek akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan tanaman. 

Struktur tanah dapat dikatakan baik apabila di dalamnya terdapat penyebaran 

ruang pori-pori yang baik, yaitu terdapat ruang pori di dalam dan di antara agregat 

yang dapat diisi air dan udara dan sekaligus mantap keadaannya. Agregat tanah 

sebaiknya mantap agar tidak mudah hancur oleh adanya gaya dari luar, seperti 

pukulan butiran air hujan. Dengan demikian tahan erosi sehingga pori-pori tanah 

tidak gampang tertutup oleh partikel-partikel tanah halus, sehingga infiltrasi 

tertahan dan run-off menjadi besar. Struktur tanah yang jelek tentunya sebaliknya 

dengan keadaan diatas. Dan kegiatan yang berupa pengolahan tanah, pembajakan, 

pemupukan termasuk pengapuran dan pupuk organik, lebih berhubungan dengan 

aspek struktur daripada aspek tekstur tanah (Sarief, 1986). 

2.c Sifat Biologi Tanah 

Sifat biologi tanah adalah keadaan mahkluk hidup baik tumbuhan maupun 

hewan dari yang besar sampai yang sangat kecil (mikroorganisme). Beberapa 

mikroorganisme menyebabkan gangguan pada pertumbuhan tanaman misalnya 

Pythium (penyebab penyakit akar) dan Fusarium penyebab penyakit layu pada 
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sayur dan buah-buahan. Selanjutnya Anas (1989), menyatakan bahwa jumlah total 

mikroorganisme yang terdapat didalam tanah digunakan sebagai indeks kesuburan 

tanah (fertility indeks), tanpa mempertimbangkan hal-hal lain. Tanah yang subur 

mengandung sejumlah mikroorganisme, populasi yang tinggi ini menggambarkan 

adanya suplai makanan atau energi yang cukup ditambah lagi dengan temperatur 

yang sesuai, ketersediaan air yang cukup, kondisi ekologi lain yang mendukung 

perkembangan mikroorganisme pada tanah tersebut.Jumlah mikroorganisme 

sangat berguna dalam menentukan tempat organisme dalam hubungannya dengan 

sistem perakaran, sisa bahan organik dan kedalaman profil tanah. Data ini juga 

berguna dalam membandingkan keragaman iklim dan pengelolaan tanah terhadap 

aktifitas organisme didalam tanah (Anas 1989). 

2.d Kebutuhan Nutrisi Tanaman Pisang  

Pisang membutuhkan jumlah nutrisi yang besar untuk pertumbuhan dan 

produksi buahnya. Nutrisi atau unsur hara ini sebagian besar diperoleh dari tanah  

dan bahan tanaman yang membusuk, sedangkan sisanya diperoleh dari pemberian 

bahan organik dan pemupukan. Menurut Purseglove (1972), jumlah hara yang 

terambil oleh tanaman pisang dengan produktivitas 25 ton/ha ialah 17-28 kg N/ha; 

6-7 kg P 2O5/ha dan 56-78 kg K2O/ha. Menurut Nakasone dan Paull (1998), 

kebutuhan nitrogen tanaman pisang sekitar 388 kg/ha/tahun; fosfor 52 kg/ha/ 

tahun; kalium 1438 kg/ha/tahun; kalsium 227 kg/ha/tahun dan magnesium 125 

kg/ha/tahun.  
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3.    Ketiggian Tempat 

Tanaman pisang 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 dibawah  500 m (Cahyono,2002).  

        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 berubah menjadi lama dan kulitnya tebal. Hal ini dikarenakan 

secara biologis tanaman akan menyesuaikan kondisi lingkungan yang ada. 

Ketinggian tempat mempengaruhi jenis organisme yang hidup di tempat tersebut, 

karena  ketinggian yang berbeda akan menyebabkan 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  (Goldsworthy  dan  Fisher,  1992).  

Kondisi lain pada daerah yang memiliki elevasi tinggi adalah jumlah 

konsentrasi CO
2
  yang relatif lebih kecil bila dibandingkan pada daerah yang lebih 

rendah. Padahal CO
2
 adalah bahan baku dalam proses fotosintesis untuk diubah 

menjadi karbohidrat, sehingga tumbuhan yang tumbuh pada dataran tinggi 

cenderung memiliki jumlah klorofil yang lebih banyak dari pada tumbuhan yang 

hidup di dataran rendah, agar dapat menangkap  CO
2
 lebih banyak. Sedangkan 

tumbuhan daerah dataran rendah, dengan kondisi iklim umumnya bertemperatur 
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tinggi, kelembaban rendah dan intensitas sinar matahari besar,  memiliki kepekaan 

menangkap sinar matahari lebih rendah (Goldsworthy  dan  Fisher,  1992). 

 

2.4. Pengelompokkan Tanaman Pisang  

 Tanaman pisang pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, 

yaitu: 

1. Pisang yang buahnya enak dimakan (Musaparadisiaca L.). 

2. Pisang hutan atau pisang liar atau dijadikan sebagai tanaman hias misalnya   

pisang lilin (Musa zebrina va hautte), pisang  pisangan (Heliconia indica L). 

3. Pisang diambil pelepahnya sebagai bahan serat seperti pisang manila atau 

disebut pisang abaka (Musa textilis nee). 

Menurut jenisnya, tanaman pisang yang selama ini dikenal oleh 

masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu Musa acuminatae,  

Musa balbisiana dan hasil persilangan alami maupun buatan antara Musa 

acuminatae dan Musa balbisiana. 

1.    Musa acuminata 

 Jenis tanaman pisang dari kelompok ini memiliki ciri umum yang mudah 

dikenali yaitu tidak ada biji dalam buahnya, batang semunya memiliki banyak 

bercak melebar kecoklatan atau kehitaman, saluran pelepah  daunnya  membuka, 

tangkai daun ditutupi lapisan lilin, tangkai buah pendek, kelopak bunga sedikit 

melengkung ke arah bahu setelah membuka, bentuk daun bunga meruncing 

seperti tombak, warna bunga jantan putih krem. Musa acuminata disandikan 
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dengan AA,   sedangkan  untuk triploid disandikan AAA (Suhardiman,  1997). 

Contoh kultivar pisang yang termasuk dalam kelompok pisang ini adalah pisang 

Ambon (AAA), Barangan (AAA), dan Mas (AA). Jenis pisang liar Musa 

acuminata banyak mengandung biji yang berwarna hitam dalam buahnya, 

misalnya Musa acuminata ssp, malacensi. 

2.    Musa balbisiana 

Contoh dari jenis ini yang cukup populer di masyarakat diantaranya adalah 

pisang Kluthuk Awu dan pisang Kluthuk Wulung. Pisang jenis ini mengandung 

banyak biji dalam buahnya, ciri umum lain yang mudah dikenali yaitu pada 

batang semu bercak melebar sangat jarang dan tidak tampak jelas, saluran  

pelepah daunnya menutup, tangkai buah panjang, bentuk daun bunga membulat 

agak meruncing, ujung daun bunga membulat, kelopak bunga tidak melengkung 

ke arah punggung setelah membuka, warna bunga jantan bersemu pink  

bervariasi, tangkai buah tidak berbulu. Musa balbisiana disandikan dengan genom 

B, dan dibedakan menjadi BB yang diploid, BBB yang triploid dan BBBB 

tetraploid. (Suhardiman, 1997) 

3.    Persilangan  alami  maupun  buatan  dari Musa  acuminata dengan  Musa 

balbisiana 

 

 

  Ciri dari kelompok pisang ini adalah gabungan dari Musa acuminata dan 

Musa balbisiana atau bisa disebut Musa paradisiaca. Karena merupakan pisang 

persilangan, jadi ciri yang mudah dikenali terdapat ciri dari Musa acuminata dan 

Musa balbisiana. Kelompok pisang jenis ini biasanya dimanfaatkan sebagai 

pisang yang dikonsumsi segar dan pisang olahan. Kultivar pisang yang dapat 
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langsung dikonsumsi segar misalnya pisang Raja Sere (AAB), sedangkan yang 

termasuk pisang olahan misalnya pisang Nangka (AAB), Kepok (AAB) Awak 

atau Siam. Jenis pisang olahan yang secara internasional dikelompokkan dalam 

plantain adalah yang termasuk dalam genom AAB mempunyai bentuk buah yang 

ramping, tidak beraturan dan rasany renyah. Pisang yang termasuk dalam 

kelompok ini adalah pisang Tanduk atau pisang Candi (Sutanto dan Edison,2001). 

     Menurut Rukmana (1999), penggolongan varietas atau kultivar pisang 

berdasarkan sifat buah dan pemanfaatannya dibedakan menjadi : 

a) Kelompok Pisang Raja 

Kelompok pisang ini umumnya dikonsumsi segar dengan karakteristik 

morfologi yaitu : 

1. Tinggi pohon 2,6-3 m dengan lingkar batang 0,4-0,5 m (kecuali pisang 

raja sere) berwarna hijau dengan bercak coklat kehitaman. 

2. Panjang daun 2,4-2,8 m, lebar 40-60 cm berwarna hijau. 

3. Tandan buah mencapai panjang 40-60 cm, merunduk, berbulu halus. 

4. Daging buah berwarna putih kekuningan, kuning muda atau kemerah- 

merahan, tidak berbiji, rasa agak manis sampai manis, agak keras, 

kurang beraroma. 

5. Berbunga pada umur 14 bulan dan masak sekitar 150-160 hari setelah 

berbunga. 

6. Termasuk dalam kelompok pisang Raja adalah pisang Songit, Raja 

Bulu, Raja Sere, Udang Potho dan Pulo. 
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b) Kelompok Pisang Mas 

        Karakteristik morfologi pisang Mas yaitu : 

1. Tinggi pohon 2 m dengan lingkar batang 20-28 m dengan bercak 

coklat tua kemerah-merahan. 

2. Panjang daun 90-110 cm, lebar 20-27 cm berwarna hijau. 

3. Tandan buah mencapai panjang 20-30 cm, merunduk, berbulu halus. 

4. Jantung berbentuk bulat telur, kelopak luar berwarna ungu dan sebelah 

dalam berwarna merah. 

5. Berbunga pada umur 12 bulan dan masak sekitar 3,5 bulan setelah 

berbunga. 

6. Termasuk dalam kelompok pisang mas adalah pisang Lampung, Susu, 

Empat Puluh Hari, Muli dan pisang Seribu. 

c) Kelompok Pisang Kepok 

       Karakteristik morfologi pisang Kepok adalah sebagai berikut : 

1. Tinggi pohon 3 m dengan lingkar batang 40-50 m berwarna hijau 

dengan sedikit atau tanpa coklat kehitaman. 

2. Panjang daun 180 cm, lebar 50-60 cm berlapis lilin pada permukaan 

sebelah bawah. 

3. Tandan buah mencapai panjang 30-60 cm, merunduk,  tidak berbulu 

halus. 

4. Sisir buah berjumlah 5-9 sisir dan tiap sisir berjumlah 10-14 buah 

berpenampang segi tiga atau segi empat atau bulat. 
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5. Termasuk dalam kelompok pisang kepok adalah pisang Kepok 

Kuning, Gajih Putih, Gajih Kuning, Saba, Siem, Cangklong dan pisang 

Kates. 

 

2.5 Aklimatisasi Pisang 

Perbanyakan tanaman dengan teknik kultur jaringan terbagi atas beberapa 

tahapan, yaitu: inisiasi kultur eksplan, multiplikasi, perakaran dan terakhir adalah 

aklimatisasi planlet. Zat pengatur tumbuh baik eksogen dan endogen sangat 

bepengaruh pada tahap multiplikasi. Pada tahap multiplikasi zat pengatur tumbuh 

eksogen yang ditambahkan pada media dari golongan sitokinin, seperti BA, 2-iP, 

kinetin (N6-furfuril adenine) atau thiadiazuron. 

Aklimatisasi merupakan kegiatan memindahkan tanaman dari lingkungan 

heterotrof ke lingkungan autotrof, atau lebih sederhananya tanaman kultur yang 

telah dibiakkan dalam botol kultur dengan nutrisi yang terjamin, diberi perlakuan 

hormon pertumbuhan serta dengan suhu terjaga, lalu kemudian tanaman tersebut 

dipindahkan ke media tanah. Perlakuan ini dimaksudkan agar tanaman mampu 

membuat makanan sendiri tanpa bergantung lagi pada nutrisi dalam media 

(Muhit, 2007) 

Teknik yang paling baik untuk aklimatisasi adalah dengan mengacu pada 

perubahan suhu dan kelembaban yang lebih rendah, tingkat pencahayaan yang 

lebih tinggi dan adaptasi terhadap lingkungan yang tidak aseptik. Proses 
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aklimatisasi dapat dimulai ketika planlet masih dalam  kondisi in vitro yang 

ditunjukkan dengan telah keluarnya akar atau akar serabut (Yusnita, 2003). 

Plantlet yang akan diaklimatisasi khususnya bagian akarnya harus dicuci; 

dibersihkan  dari media tumbuh (agar) dan zat-zat hara yang terdapat pada media; 

selanjutnya direndam  dengan larutan fungisida selama 2-3 menit, sehingga 

diharapkan dapat menekan pertumbuhan organisme penyebab cendawan/jamur 

(Yusnita, 2003). 

2.6. Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) 

FMA merupakan jenis fungi yang hidup berkoloni pada beberapa jenis 

tanaman pertanian, termasuk tanaman hortikultura dan Kehutanan. Beberapa jenis 

yang dapat diidentifikasi yang termasuk kedalam genus Glomus, Gigaspora, 

Acaulospora, Sclerocytis. FMA hidup bersimbiosis dengan tanaman inang dan 

tidak dapat ditumbuhkan pada media buatan di laboratorium. FMA membantu 

pertumbuhan tanaman dengan memperbaiki ketersediaan hara fosfor dan 

melindungi perakaran dari serangan patogen (Trappe dan Schneck, 1982). 

 

2.6.1. Endomikoriza  

FMA adalah fungi yang berasosiasi dengan perakaran tanaman tingkat 

tinggi dengan sebagian besar tumbuhan termasuk Angiospermae, Gymnospermae, 

Plevidovila dan Bryopita atau suatu bentuk hubungan simbiosis mutualistik antara 

jamur (mykes) dan perakaran (rhiza) tumbuhan tingkat tinggi. FMA dapat 

meningkatkan kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara dan air yang 
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tidak tersedia lagi bagi tanaman juga berfungsi sebagai kontrol biologi dan 

meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan (Parnata dan Ayub, 2010). 

FMA memiliki struktur berupa vesikel dan arbuskula. Vesikel merupakan 

penggelembungan hifa FMA yang berbentuk bulat dan berfungsi sebagai tempat 

penyimpan cadangan makanan. Sedangkan arbuskula merupakan sistem 

percabangan hifa yang kompleks, bentuknya seperti akar halus dan berfungsi 

sebagai tempat pertukaran nutrisi antara jamur dan tanaman. FMA berpotensi 

untuk dikembangkan sebagai pupuk hayati (biofertilizer) (Simangkurait, 2003). 

Jamur endomikoriza masuk ke dalam sel korteks dari akar serabut (feeder 

roots). Jamur ini tidak membentuk selubung yang padat, namun membentuk 

miselium yang tersusun longgar pada permukaan akar. Jamur juga membentuk 

vesikula dan arbuskular yang besar di dalam sel korteks, sehingga sering disebut 

dengan FMA, sebagai contoh jenis Globus dan Acaulospora (Thorn, 1997). 

Menurut  Bonfante dan Bianciotto (1998), fase kontak dan proseinfeksi FMA 

dengan akar tanaman dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada keadaan tidak ada 

tanaman inang, hifa yang terbentuk  dari spora sebelum simbiosis (presimbiotik) 

berhenti tumbuh dan akhirnya mati. Adanya akar tanaman inang, jamur melalui 

hifanya akan kontak dengan tanaman inang dan mulai proses simbiotik. Fase 

kontak dimulai dengan kejadian seperti pertentangan pertumbuhan jamur dengan 

akar tanaman, pola percabangan akar baru, dan kemudian terbentuk apresorium. 

Apresorium merupakan struktur penting dalam siklus hidup FMA. Hal ini 

diinterpretasikan sebagai kejadian kunci bagi pengenalan interaksi yang berhasil 

dengan bakal calon tanaman inang. Fase kontak akan diikuti dengan fase 
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simbiotik. Sejak fase itu, jamur menyempurnakan proses morfogenesis kompleks 

dengan memproduksi hifa interseluler dan  intraseluler, vesikula, dan arbuskula. 

Menurut Smith dkk (2010), simbiosis cendawan endomikoriza dengan akar  

tanaman dapat meningkatkan absorbsi air dan mineral seperti P, N, K, Cu, Mo, 

Zn, menstimulasi pertumbuhan, meningkatkan resistensi tanaman terhadap 

kekeringan dan serangan/infeksi mikroba patogen di tanah. 

Arbuskula adalah struktur hifa yang bercabang-cabang seperti pohon-

pohon kecil yang mirip haustorium (membentuk pola dikotom), berfungsi sebagai 

tempat pertukaran nutrisi antara tanaman inang dengan jamur. Struktur ini mulai 

terbentuk 2-3 hari setelah infeksi, diawali dengan penetrasi cabang hifa lateral 

yang dibentuk oleh hifa ekstraseluler dan intraseluler ke dalamdinding sel 

inang.Arbuskula dengan cepat mengalami desintegrasi atau terjadi lisis/pecah dan 

membebaskan P ke tanaman inang. Luas permukaan arbuskula aktif secara 

metabolik permeter akar berkurang dengan waktu, sedangkan hifa mempunyai 

area permukaan lebih  besar sesudah 63 hari setelah tanam (Subramanian dkk, 

1995). 

Arbuskula menyediakan area permukaan yang lebih luas untuk pertukaran 

metabolik. Arbuskula merupakan struktur FMA yang bersifat labil di dalam akar 

tanaman. Sifat kelabilan tersebut sangat tergantung pada metabolisme tanaman, 

bahan makanan dan intensitas radiasi matahari. Pembentukan struktur tersebut  

dipengaruhi jenis tanaman, umur tanaman, dan morfologi akar tanaman (Dixson 

dkk, 1999).   

Aklimatisasi Pisang..., Kiki Anggoro, Fakultas Pertanian UMP, 2016



 

 
 

2.6.2. Peran FMA (FMA) 

1. Peningkatan ketahanan terhadap kekeringan  

Tanaman yang bermikoriza lebih tahan terhadap kekeringan dari pada 

yang tidak bermikoriza. Rusaknya jaringan korteks akibat kekeringan dan matinya 

akar tidak akan permanaen pengaruhnya pada akar yang bermikoriza. Setelah 

periode kekurangan air, akar yang bermikoriza akan cepat kembali normal. Hal ini 

disebabkan karena hifa cendawan mampu menyerap air yang pada pori-pori tanah 

saat akar tanaman tidak mampu lagi menyerap air. Penyebaran hifa yang sangat 

luas di dalam tanah menyebabkan jumlah air yang diambil meningkat (Anjani, 

2013). 

2. Lebih tahan terhadap serangan patogen akar 

FMA dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman melalui perlindungan 

tanaman dari patogen akar dan unsur toksik. Terbungkusnya pemukaan akar oleh 

mikoriza menyebabkan akan terhindar dari serangan hama dan penyakit. Infeksi 

patogen akan terhambat. Tambahan lagi mikoriza menggunakan semua kelebihan 

karbohidrat dan eksudat akar lainnya, sehingga tercipta lingkungan yang tidak 

cocok bagi patogen. Dilain pihak, cendawan mikoriza ada yang dapat melepaskan 

antibiotik yang dapat mematikan pathogen (Anjani, 2013). 

3. Produksi hormon dan zat pengatur tumbuh 

Telah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa cendawan mikoriza 

dapat menghasilkan hormon seperti sitokinin dan giberalin. Zat pengatur tumbuh 

seperti vitamin juga pernah dilaporkan sebagai hasil metabolisme cendawan 

mikoriza. Cendawan mikoriza bisa membentuk hormon seperti auksin,sitokinin 
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dan giberalin yang berfungsi sebagai perangsang pertumbuhan tanaman (Anjani, 

2013). 

4. Perbaikan struktur tanah 

  Sekresi senyawa-senyawa polisakarida, asam organik dan lendir oleh 

jaringan hifa eksternal yang mampu mengikat butir-butir primer menjadi agrigat 

mikro. Kemudian agregat mikro melalui proses mechanical binding action oleh 

hifa eksternal akan membentuk agregat makro yang mantap. FMA menghasilkan 

senyawa glycoprotein glomalin yang sangat berkolerasi dengan peningkatan 

kemantapan agregat. Faktor-faktor yang terlibat dalam pembentukan struktur 

adalah organisme seperti benang-benang jamur yang dapat mengikat satu partikel 

lainnya selain akibat perpanjangan dan hifa-hifa eksternal pada jamur FMA, 

sekresi dari senyawa-senyawa polysakarida, asam organik dan lendir yang 

diproduksi juga oleh hifa-hifa eksternal, akan mampu mengikat butir-butir 

primer/agregat mikro tanah menjadi butir sekunder/agregat makro. Agen organik 

ini sangat penting dalam menstabilkan agregat mikro dan melalui kekuatan 

perekat (Anjani, 2013). 

5. Meningkatkan serapan hara P 

  Hal yang sangat penting yaitu mikoriza juga diketahui berinteraksi sinergis 

dengan bakteri pelarut fosfat atau bakteri pengikat N. Inokulasi bakteri pelarut 

fosfat dan mikoriza dapat meningkatkan serapan P oleh tanaman tomat dan pada 

tanaman gandum (Anjani, 2013). 

Menurut Sasli (2004), FMA berperan dalam meningkatkan ketahanan 

hidup tanaman terhadap penyakit, kekeringan atau kondisi ekstrim lainnya dan 
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meningkatkan pertumbuhan tanaman dengan bertambahnya kemampuan akar 

dalam menyerap unsur hara yang dibutuhkan. Akar tanaman yang pendek dan 

serabut atau akar tanaman yang tidak dapat tumbuh dengan baik akibat sifat fisik 

dan kimia tanah yang rusak dapat terbantu perannya dalam menyerap air dan 

unsur hara. Hifa mikoriza yang telah menginfeksi akar tanaman dapat menjulur 

sampai 10 meter sehingga mampu menyerap unsur hara dan air pada daerah yang 

tidak dapat terjangkau oleh akar. Tanaman yang yang akarnya telah terinfeksi 

FMA, dapat memberikan respon tanaman untuk mengalami cekaman kekeringan 

cenderung lebih dapat bertahan dari kerusakan korteks dibandingkan tanaman 

tanpa FMA. Gangguan perakaran ini tidak akan berpengaruh permanen pada akar-

akar bermikoriza. Peranan langsung mikoriza adalah membantu akar dalam 

meningkatkan penyerapan air karena hifa cendawan masih mampu menyerap air 

dari pori-pori tanah pada saat akar tanaman sudah mengalami kesulitan untuk 

mengabsorbsi air, hal ini dikarenakan hifa utama cendawan mikoriza di luar akar 

membentuk percabangan hifa yang lebih kecil dan halus dari rambut akar dengan 

diameter kira-kira 2μ m. 

Menurut Marx (1982), akar tanaman yang terbungkus oleh FMA 

menyebabkan akar tersebut terhindar dari serangan penyakit dan hama. Infeksi 

patogen terhambat, disamping itu FMA menggunakan semua kelebihan dan 

eksudat akar lainnya, sehingga tercipta lingkungan yang tidak cocok bagi 

pertumbuhan patogen.  

Pemanfaatan FMA sebagai pupuk hayati akhir-akhir ini mulai mendapat 

perhatian, hal ini tidak saja karena kemampuannya meningkatkan penyerapan air 
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dan unsur hara dari dalam tanah, menghasilkan hormon pemacu tumbuh serta 

sebagai barier terhadap serangan patogen tular tanah, tetapi di sisi lain FMA juga 

berperan dalam menjaga kelestarian tanah baik secara fisik, kimia maupun  

biologi sehingga keseimbangan biologis selalu terjaga (Hartoyo dkk., 2011). 

Darihasil penelitian Tesnawati (2010) didapatkan bahwa inokulasi 

inokulan FMA pada beberapa dosis 0-75 gram/polibag, dosis 75 gram/polibag 

paling baik untuk pertambahan tinggi batang, jumlah daun dan bobot kering 

tanaman. 
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