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ABSTRAK 

Karakterisasi plasma nutfah pisang di Indonesia perlu terus diupayakan untuk mengembangkan informasi 

dasar bagi pemanfaatan dan perbaikan varietas, mengingat Indonesia merupakan salah satu pusat 
keragaman pisang. Berbagai karakter pada tanaman dapat dijadikan sebagai parameter dalam 

karakterisasi. Karakter fisiologis yang merupakan indikator proses-proses metabolisme yang berlangsung 

dalam tanaman dapat melengkapi karakter-karakter dasar yang bersifat morfologis. Korelasi antar sifat 

dapat digunakan dalam pendugaan seleksi. Penelitian ini bertujuan mengetahui keragaman aktivitas nitrat 
reduktase (ANR) dan kandungan klorofil beberapa kultivar pisang di wilayah Banyumas, serta mengetahui 

korelasi antara karakter-karakter fisiologis tersebut dengan beberapa karakter morfologis. Materi yang 

digunakan berupa sampel daun pisang dari beberapa kultivar pisang di wilayah Banyumas, diperoleh dari 
koleksi Laboratorium Pemuliaan Tanaman, Fakultas Pertanian, UNSOED. Adapun aksesi tersebut 

meliputi Putri Nguling, Urlin/Sasi, Mas, Jambe, Gabu, Enthog, Ampyang, Kluthuk Wulung, Soblem, Raja 

Bandung, Lugut, Rayap, Lempeneng, Ambon Wulan, Raja Ijo, Kidang, Ambon Lumut, Kapas, Longok, 

dan Raja Nangka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas nitrat reduktase (ANR) berbeda sangat 
nyata antar kultivar berdasarkan sidik ragam. Nilai ANR tertinggi ditunjukkan oleh kultivar Putri Nguling, 

dan terendah ditunjukkan oleh kultivar Enthog. Terdapat perbedaan sangat nyata antar kultivar pada 

kandungan klorofil a maupun klorofil b. Urutan kisaran kandungan klorofil a dan b berdasarkan hasil uji 
jarak berganda Duncan, menunjukkan bahwa kultivar Jambe memiliki kandungan klorofil a tertinggi, 

sedangkan kandungan klorofil terendah ditunjukkan oleh kultivar Longok. Hasil analisis korelasi 

menunjukkan bahwa korelasi positif tertinggi terhadap ANR ditunjukkan oleh lebar tajuk. Korelasi dengan 
umur panen, diameter batang, lebar tajuk, jumlah helai daun dan klorofil a dan b bernilai negatif. Nilai 

korelasi tertinggi antara klorofil a dan b dengan karakter morfologi ditunjukkan oleh karakter umur panen, 

akan tetapi berupa korelasi negatif.  

Kata Kunci : Pisang, karakterisasi, ANR, kandungan klorofil, korelasi antar sifat 

 

PENDAHULUAN 

Pisang merupakan salah satu buah tropis yang memiliki nilai gizi tinggi, peran sosial, dan 

peran ekonomi penting bagi masyarakat Indonesia (Megia, et al., 2000). Sumarno (2003) 

mengatakan, produksi pisang Indonesia saat ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam 

negeri. Beberapa daerah di Indonesia seperti Bali, memiliki tingkat kebutuhan yang tinggi 

terhadap ketersediaan pisang, karena selain digunakan sebagai konsumsi buah juga diperlukan 

dalam prosesi adat sehari-hari. Tahun 1996 Indonesia mampu mengekspor pisang sebesar 101 

495 ton dengan tujuan utama pasar Jepang. Produksi pisang menurun drastis karena adanya 

kerusuhan di Halmahera, Maluku Utara, yang menjadi salah satu sentra produksi pisang tahun 

1999. Meski demikian, dalam jumlah kecil Indonesia masih mengekspor beberapa jenis pisang, 

seperti pisang raja, pisang barangan, dan pisang ambon. Oleh karena itu untuk memenuhi 

kebutuhan dalam dan luar negeri, produksi buah-buahan di Indonesia masih perlu ditingkatkan 

minimal 36 % dalam empat tahun mendatang (Bali Post, 2003). Peningkatan produksi dapat 

dilakukan dengan pengembangan budidaya di lahan kering yang banyak tersedia di daerah-daerah 

di wilayah Indonesia, salah satunya di Banyumas, sebagai salah satu sentra pisang di Jawa 

Tengah.  

Peningkatan produksi pisang di daerah mengalami kendala berupa belum tersedianya 

informasi yang cukup tentang kultivar yang berpotensi untuk dibudidayakan. Selama ini kultivar  

yang dibudidayakan hanya berkisar pada kultivar-kultivar tertentu, diantaranya Kapok/Kepok, 

Raja, Emas, Susu, Ambon, dan Raja Nangka. Keterbatasan kultivar yang dibudidayakan dapat 

berakibat pada terjadinya erosi genetik, jika dibiarkan terus berlanjut. Indonesia sebagai salah 

satu pusat keragaman pisang (Megia et al., 2000) perlu mengupayakan ketersediaan informasi 

plasma nutfah pisang. Penggalian kembali plasma nutfah yang ada di daerah diharapkan mampu 

mencegah hilangnya kultivar lokal dan menyediakan materi genetik bagi penelitian ke arah 

pemuliaan dan perbaikan kultivar pisang di Indonesia, yang salah satu arahnya adalah 

peningkatan potensi hasil (Wardiyati, 1997). Karakterisasi terhadap sifat-sifat morfologis, 

fisiologis, serta biologi molekuler diperlukan guna memberikan informasi dasar bagi program 

perbaikan tanaman. Hal tersebut ditegaskan oleh Megia et al. (2000) bahwa informasi genetik 

plasma nutfah yang tersedia masih terbatas, padahal Indonesia merupakan salah satu pusat 
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keragaman pisang. Adapun arah program pemuliaan yang diharapkan dapat terus dikembangkan 

adalah dimilikinya ketahanan terhadap penyakit, terutama layu yang disebabkan oleh Fusarium 

(Sulistyowati, 2000) dan adanya serangan nematoda parasit akar (Jumjunidang, et al., 2001) serta 

hama, ketahanan terhadap cekaman lingkungan dan peningkatan hasil (Wardiyati, 1997). 

Diperlukan suatu upaya inventarisasi dan identifikasi dalam penyediaan materi bagi penelitian ke 

arah pemuliaan.  

Berdasarkan rangkaian kegiatan penelitian terdahulu yang bertujuan mempelajari 

keragaman plasma nutfah beserta deskripsi morfologis kultivar-kultivar pisang yang ada di 

wilayah Banyumas, telah diperoleh dua puluh satu kultivar, yaitu Putri Nguling, Urlin/Sasi, Mas, 

Jambe, Gabu, Enthog, Ampyang, Kluthuk Wulung, Soblem, Raja Bandung, Lugut, Rayap, 

Lempeneng, Ambon Wulan, Raja Ijo, Kidang, Ambon Lumut, Kapas, Longok, dan Raja Nangka. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mempelajari keragaman aktivitas nitrat reduktase (ANR), (2) 

mempelajari keragaman kandungan klorofil kultivar-kultivar pisang lokal di Banyumas, serta (2) 

mengetahui korelasi antar sifat. Selain diperolehnya informasi morfologi dan fisiologi plasma 

nutfah pisang yang ada di wilayah Banyumas, dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh 

materi sebagai bahan perintisan koleksi kultivar-kultivar pisang yang ada di wilayah Banyumas, 

yang dapat dimanfaatkan bagi penelitian-penelitian lebih lanjut.  

 

METODOLOGI 

 Penelitian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Banyumas, pengambilan sampel dilakukan 

di kecamatan-kecamatan yang merupakan sentra komoditas pisang (di lapang) dan di 

Laboratorium Pemuliaan Tanaman Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman antara 

bulan Juni 2005 sampai dengan Februari 2006. Materi yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa daun dari 21 (dua puluh satu) kultivar, yaitu Putri Nguling, Urlin/Sasi, Mas, Jambe, Gabu, 

Enthog, Ampyang, Kluthuk Wulung, Soblem, Raja Bandung, Lugut, Rayap, Lempeneng, Ambon 

Wulan, Raja Ijo, Kidang, Ambon Lumut, Kapas, Longok, dan Raja Nangka. Karakter yang 

diamati meliputi aktivitas nitrat reduktase (ANR) dan kandungan klorofil a, klorofil b, dan 

kandungan klorofil total masing-masing kultivar. Pengukuran kandungan ANR dan klorofil, 

didasarkan pada nilai absorbansi pada spektrofotometer.  

 Analisis ANR : penyiapan materi (penimbangan 1 gr daun dewasa, dipotong-potong tipis, 

dimasukkan dalam tabung gelap);  inkubasi dalam larutan buffer Na-Phospat selama 24 jam; 

penggantian buffef dengan KNO3/NaNO3 dan NED, diinkubasi selama 3 jam; pengambilan 

larutan dengan pipet injeksi, dimasukkan ke tabung reaksi; ditambahkan SA pada larutan, amati 

perubnahan warna; dimasukkan dalam cuvet, dan diukur absorbansinya pada spektrofotometer.  

 Analisis klorofil : penyiapan materi (penimbangan 5 g daun dewasa, diekstrak 

menggunakan mortar porselin); ekstrak dilarutkan dalam aceton; dilakukan penyaringan dengan 

kertas saring, hingga terpisah substrat dengan filtrat; penumbukan dan pelarutan ulang substrat 

dalam aceton; penyaringan, filtrat disatukan dengan filtrat hasil penyaringan pertama; 

dimasukkan dalam cuvet sampai batas larutan; pembacaan absorbansi pada panjang gelombang 

660 nm dan 642,5 nm pada spektrofotometer. 

 Data ANR dan klorofil yang diperoleh dari hasil analisis diuji dengan sidik ragam. 

Hubungan antar karakter dianalisis dengan analisis korelasi menggunakan program COSTAT. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.  Keragaman Aktivitas Nitrat Reduktase (ANR) Kultivar-Kultivar Pisang Lokal 

      di Wilayah Banyumas 

Hasil analisis terhadap karakter fisiologi, yaitu aktivitas nitrat reduktase (ANR) 

menunjukkan adanya keragaman. Pada penelitian ini, nilai ANR tertinggi ditunjukkan oleh 

kultivar Putri Nguling dan Enthog, sedangkan nilai terendah ditunjukkan oleh kultivar Gabu dan 

Kluthuk Wulung. Pengkajian terhadap korelasi ANR dengan karakter-karakter morfologis perlu 

dilakukan lebih lanjut, karena dari pengamatan yang dilakukan ada kecenderungan kultivar 

dengan umur panen yang lebih pendek menunjukkan nilai ANR yang lebih tinggi. Sedangkan 

kultivar dengan umur panen yang panjang sebagian besar menunjukkan nilai ANR dengan 

kisaran yang lebih rendah.  Demikian pula dengan tinggi tanaman. Kultivar-kultivar yang cepat 

berproduksi (umur panen pendek) yang diperoleh dalam penelitian ini sebagian besar memiliki 

karakter morfologis yang hampir sama, yaitu tinggi tanaman yang rendah (pendek). Sedangkan 

tanaman yang lama berproduksi (umur panen panjang), sebagian besar memiliki penampilan 

tinggi.  
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Pada beberapa jenis tanaman, ANR menunjukkan korelasi dengan pertumbuhan dan hasil, 

sehingga dapat digunakan dalam pendugaan hasil tanaman (Budisantoso dan Hartiko, 2001). 

Berdasarkan hasil analisis korelasi, diketahui bahwa korelasi positif tertinggi terhadap ANR 

ditunjukkan oleh lebar tajuk. Tanaman dengan tajuk yang lebih lebar, biasanya memiliki nilai 

ANR yang lebih tinggi. Korelasi positif yang lain ditunjukkan oleh hubungan antara ANR dengan 

tinggi tanaman. Tanaman yang tinggi, biasanya memiliki nilai ANR yang lebih tinggi pula. 

Korelasi dengan umur panen, diameter batang, lebar tajuk, jumlah helai daun bernilai negatif, 

yang berarti pada tanaman dengan nilai lebih tinggi pada karakter-karakter tersebut, justru 

memiliki nilai ANR yang lebih rendah.  

B. Keragaman Kandungan Klorofil Kultivar-Kultivar Pisang Lokal  

      di Wilayah Banyumas  

Kandungan klorofil dapat menggambarkan tingkat aktivitas fotosintesis pada tanaman. 

Hasil analisis data menunjukkan adanya keragaman antar kultivar. Hasil sidik ragam (program 

Costat) untuk kandungan klorofil a menunjukkan adanya perbedaan sangat nyata antar kultivar, 

demikian pula untuk klorofil b. Adapun urutan kultivar berdasarkan kandungan klorofil tertinggi 

sampai yang terendah, tersaji pada Tabel 1. 

Tabel 1. Urutan Kandungan Klorofil a dan b dari 21 Kultivar Pisang di Wilayah Banyumas 

Urutan Kandungan klorofil a Kandungan klorofil b 

1 Kapas  Kapas 

2 Ambon Wulan Ambon Wulan 

3 Urlin Kluthuk Wulung 

4 Kluthuk Wulung Urlin 

5 Lempeneng Lempeneng 

6 Ampyang Putri Nguling 

7 Raja Ijo Ampyang  

8 Putri Nguling Raja Ijo 

9 Jambe Raja Bandung 

10 Belitung  Jambe 

11 Raja Bandung Belitung  

12 Gebrot Gebrot 

13 Rayap  Lugut 

14 Ambon Lumut Ambon Lumut 

15 Lugut Rayap 

16 Gabu Gabu 

17 Mas Mas 

18 Soblem Soblem 

19 Enthog Enthog 

20 Raja Nangka Raja Nangka 

21 Longok Longok 

Urutan kisaran kandungan klorofil a berdasarkan hasil uji jarak berganda Duncan, 

menunjukkan bahwa kultivar Jambe memiliki kandungan klorofil a tertinggi. Sedangkan 

kandungan klorofil terendah ditunjukkan oleh kultivar Longok. Kandungan klorofil b yang 

tertinggi dan terendah ditunjukkan oleh kultivar yang sama dengan pada kandungan klorofil a, 

yaitu Jambe dan Longok.  

Nilai korelasi tertinggi ditunjukkan oleh kandungan klorofil dengan karakter umur panen, 

akan tetapi berupa korelasi negatif. Kultivar dengan umur yang lebih pendek, memiliki 

kandungan klorofil a dan b lebih tinggi. Korelasi ini menunjukkan bahwa cepatnya suatu kultivar 

berproduksi dipengaruhi oleh jumlah klorofil yang terkandung dalam tanaman (daun). 

Budisantoso dan Hartiko (2001) juga berpendapat bahwa kandungan klorofil dapat 

menggambarkan tingkat aktivitas fotosintesis pada tanaman, sehingga banyak digunakan dalam 

pendugaan hasil tanaman. Korelasi negatif lain juga ditunjukkan oleh hubungan antara tinggi 

tanaman dengan klorofil. Semakin pendek suatu kultivar, maka kandungan klorofilnya justru 

lebih tinggi. Nilai korelasi antara tinggi tanaman dan umur panen berdasarkan hasil analisis juga 

menunjukkan hubungan positif antar keduanya, sehingga dapat menjelaskan fenomena bahwa 

kultivar yang pendek memiliki umur panen yang lebih singkat dibandingkan dengan kultivar 

yang tinggi. Hubungan kandungan klorofil dengan karakter morfologi yang lain bersifat positif, 

di mana pada kultivar dengan diameter batang, lebar tajuk dan jumlah helai daun yang lebih 

tinggi, kandungan klorofil a dan b yang terdapat di dalamnya juga relatif lebih tinggi.  
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D. Korelasi Beberapa Karakter Morfologi dan Karakter Fisiologi Pisang-Pisang Lokal  

     di Wilayah Banyumas  

Beberapa  karakter morfologi, yaitu umur panen, tinggi tanaman, lingkar batang, lebar 

tajuk dan jumlah daun dikaji keeratan hubungannya dengan beberapa karakter fisiologis, yaitu 

kandungan klorofil a, kandungan klorofil b, dan ANR (Tabel 2). Berdasarkan hasil analisis 

korelasi, diketahui bahwa korelasi positif tertinggi terhadap ANR ditunjukkan oleh lebar tajuk. 

Dengan demikian, pada tanaman dengan tajuk yang lebih lebar, biasanya memiliki  nilai ANR 

yang lebih tinggi. Korelasi positif yang lain ditunjukkan oleh hubungan antara ANR dengan 

tinggi tanaman. Tanaman yang memiliki morfologi tinggi, biasanya memiliki nilai ANR yang 

lebih tinggi pula. Korelasi dengan umur panen, diameter batang, lebar tajuk, jumlah helai daun 

dan klorofil a dan b bernilai negatif, yang berarti pada tanmanan dengan nilai lebih tinggi pada 

karakter-karakter tersebut, justru memiliki nilai ANR yang lebih rendah. 

Tabel 2. Korelasi Beberapa Karakter Morfologi dan Fisiologi Kultivar Pisang di Wilayah 

Banyumas  

Karakter X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

X1 1.000 0.240 0.358 -0.031 -0.387 -0.363 -0.358 -0.262 

X2  1.000 0.446 0.510 0.073 -0.280 -0.264 0.126 

X3   1.000 0.421 0.195 0.106 0.125 -0.266 

X4    1.000 0.316 0.121 0.122 0.307 

X5     1.000 0.208 0.207 -0.050 

X6      1.000 -0.500 -0.410 

X7       1.000 -0.416 

X8        1.000 
 

Keterangan: X1 = Umur panen  

 X2 = Tinggi tanaman 

 X3 = Diameter batang  

 X4 = Lebar tajuk 

 X5 = Jumlah helai daun 

 X6 = Kandungan klorofil a 

 X7 = Kandungan klorofil b 

 X8  = ANR 

Korelasi antara klorofil a dan b dengan karakter morfologi, menunjukkan nilai yang 

beragam. Nilai korelasi tertinggi ditunjukkan oleh karakter umur panen, akan tetapi berupa 

korelasi negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa  pada kultivar dengan umur yang lebih 

pendek, nilai kandungan klorofil a dan b justru tinggi. Pada tanaman dengan umur panen yang 

lebih panjang, biasanya justru kandungan klorofilnya lebih rendah. Berdasarkan nilai korelasi 

tersebut, berarti cepatnya suatu kultivar berproduksi dipengaruhi oleh jumlah klorofil yang 

terkandung dalam tanaman (daun). Budisantoso dan Hartiko (2001) juga berpendapat bahwa 

kandungan klorofil dapat menggambarkan tingkat aktivitas fotosintesis pada tanaman, sehingga 

banyak digunakan dalam pendugaan hasil tanaman. 

Korelasi negatif lain juga ditunjukkan oleh hubungan antara tinggi tanaman dengan 

klorofil. Semakin pendek suatu kultivar, maka kandungan klorofilnya justru lebih tinggi. Hal 

tersebut dapat dijelaskan bahwa pada kultivar-kultivar yang diperoleh di wilayah Banyumas ini, 

kultivar yang pendek biasanya memiliki umur panen yang lebih singkat dibandingkan dengan 

kultivar yang tinggi. Nilai korelasi antara kedua karakter morfologi berdasarkan hasil analisis 

juga menunjukkan hubungan positif antar keduanya. Hubungan kandungan klorofil dengan 

karakter morfologi yang lain bersifat positif, di mana pada kultivar dengan diameter batang, lebar 

tajuk dan jumlah helai daun yang lebih tinggi, kandungan klorofil a dan b yang terdapat di 

dalamnya juga relatif lebih tinggi.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari dua puluh satu kultivar pisang 

lokal di wilayah Banyumas yang berpotensi untuk dimanfaatkan dan dapat dijadikan bahan kajian 

lebih lanjut dalam program pemuliaan tanaman, terdapat keragaman ANR dan klorofil antar 

kultivar. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa korelasi positif tertinggi terhadap ANR 

ditunjukkan oleh lebar tajuk. Korelasi dengan umur panen, diameter batang, lebar tajuk, jumlah 

helai daun dan klorofil a dan b bernilai negatif. Nilai korelasi tertinggi antara klorofil a dan b 
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dengan karakter morfologi ditunjukkan oleh karakter umur panen, akan tetapi berupa korelasi 

negatif.  

Perlu penelitian lebih lanjut terhadap pisang baik dari aspek pemuliaan yang lebih 

mengarah pada perbaikan kultivar, aspek budidaya, aspek hama dan penyakit, maupun aspek 

teknologi hasil pertanian. Pengkajian lebih lanjut korelasi karakter fisiologis maupun genetis 

dengan karakter morfologis akan sangat bermanfaat bagi kegiatan seleksi dan perbaikan kultivar 

dalam program pemuliaan tanaman pisang. 
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