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Abstrak
Penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai kesiapan nursery bibit pisang barangan dengan
modifikasi warna cahaya dan komposisi media tanam. Penelitian menggunakan percobaan
faktorial yang disusun dalam rancangan Split-Plot dengan pengacakan RAKL, yaitu naungan
warna (bening, biru, merah) dan komposisi media tanam tanah:sekam:kompos (3:1:1, 2:1:2,
1:2:2). Perlakuan diulang 3 kali. Data dianalisis menggunakan analisis keragaman (ANOVA)
dan diuji lanjut menggunakan LSD dan DMRT. Penggunaan naungan warna memberikan hasil
terbaik pada jumlah akar, klorofil A, klorofil B, dan klorofil total. Komposisi media tanam
tidak berpengaruh terhadap seluruh variabel pengamatan. Interaksi naungan warna dan
komposisi media tanam berpengaruh terhadap tinggi tanaman.
Kata kunci: pisang barangan, nursery, kulur jaringan, komposisi media tanam, penapis
cahaya

Pendahuluan
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi pisang Indonesia mencapai 8,18 juta ton
pada 2020. Jumlah itu meningkat dari 12,39% bila dibandingkan tahun 2019 sebesar 7,28 juta
ton. Kuartal ke-empat tahun 2020 merupakan produksi pisang tertinggi dengan nilai 2,36 juta
ton dan tanaman produktif sebanyak 83,50 juta rumpun dan kuartal dua merupakan produksi
pisang paling rendah dengan nilai 1,89 juta ton dan tanaman produktif 73,38 juta rumpun.
Trend produksi pisang Indonesia lima tahun terakhir dapat dikatakan mengalami peningkatan
(Dihni, 2021).
Menurut Widi (2020), perubahan musim penghujan ke kemarau mengakibatkan Jamur
Fusarium Oxysphorum berkembang. Sedangkan jamur tersebut mampu menular ke tanaman
lain, dengan berbagai macam media perantara akibatnya terjadinya kerusakan pada bagian
tanaman hingga buah pisang (Musa sp). Imbas penyerangan jamur tersebut produktivitas buah
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menjadi rendah sehingga keuntungan petani juga menurun. Pemusnahan tanaman dengan
dibakar menjadi alternatif petani guna mencegah penularan Jamur Fusarium Oxysphorum.
Bibit pisang bermutu di Indonesia kurang mencukupi kebutuhan dikarenakan diproduksi
dengan metode konvensional. Disisi lian waktu untuk memproduksi juga lama, oleh karena itu
saat ini telah dikembangkan metode perbanyakan kultur jaringan (Plant Tissue Culture) guna
mempercepat produksi bibit tanaman pisang (Elma, 2017). Tahap akhir kultur jaringan adalah
persiapan bibit agar siap salur (hardeninig). Pengalaman di lapangan proses

bibit pisang

membutuhkan waktu 2 bulan dengan tinggi minimal 15 cm sehingga dapat siap jual. Penentuan
kebutuhan hara dan cahaya pada tahap ini sangat penting untuk diperhatikan.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh warna naungan dan komposisi media
tanam terhadap kesiapan nursery tanaman pisang hasil kultur jaringan.

Metode
A. Metode penelitian
Penelitian dilaksanakan di lapangan menggunakan Rancangan Petak Terbagi (Split Plot
Design) dengan pengacakan Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL). Faktor percobaan
terdiri dari naungan warna (N1: warna bening, N2: warna biru, N3: warna merah) sebagai petak
utama (main plot), dan komposisi media tanam dengan komposisi tanah+sekam+kompos (M1:
3:1:1, M2 : 2:1:2, M3 : 1:2:2) sebagai anak petak (sub plot). Kombinasi percobaan adalah 9
kombinasi perlakuan. Analisa menggunakan sidik ragam, pengujian lanjut menggunakan Least
Significant Difference untuk perlakuan independen dan Duncan Multiple Range Test unutk
interaksi.
B. Waktu dan tempat
Penelitian dilaksanakan dari bulan Mei - hingga Juli 2021 di Kebun Benih Hortikultura
Salaman, dengan ketinggian 284 m di atas permukaan laut (m dpl).
C. Alat dan bahan
Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah cangkul, cetok, gembor, tugal, sprayer,
plastik warna, paranet, meteran, penggaris, alat tulis, ember, karung, termometer, plastik,
timbangan, ayakan, gelas ukur, gayung, dan kamera ponsel. Bahan yang digunakan dalam
penelitian ini meliputi: bibit pisang hasil aklimatisasi, tanah, kompos, sekam, air, fermentor
Ermina Komala Dara (EKD), sampah organik, dan tali rafia.
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D. Pengujian sampel
Pengujian sampel kompos padat berbahan sampah organik dilakukan di Laboratorium
Pusat Penelitian Karet Unit Riset Bogor-Getas, Salatiga.

Hasil dan Pembahasan
Unsur hara
Analisis kandungan pupuk kompos dilakukan di Laboratorium Pusat Penelitian Karet
Unit Riset Bogor-Getas. Hasil analisis laboratorium kandungan hara pupuk organik padat
ditunjukkan pada Tabel 1. berikut.
Tabel 1. Hasil analisa kandungan hara pupuk kompos padat
Pupuk

Hasil analisis
C organik
N
C/N
Kompos Padat Sampah RT (500 g)
34,82
1,24
28,08
Permentan No 261/KPTS/SR.310/M/4/2019
Minimum 15
Minimum 2
<25
Sumber: Hasil analisis Laboratorium Pusat Penelitian Karet Unit Riset Bogor-Getas, 2021
Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa kompos yang digunakan belum mampu
memenuhi baku mutu berdasarkan Permentan. Unsur hara N total yang belum masuk dalam
kriteria baku mutu dapat terjadi karena lama proses pengomposan yang dilakukan. Berdasarkan
penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan et al. (2013) mengemukakan bahwa semakin lama
fermentasi maka kadar N akan semakin menurun karena unsur N menguap dalam benuk
mineral NH3-.
Data rata-rata hasil analisis efek variasi warna plastik sebagai penapis cahaya dan
komposisi media tanam terhadap parameter tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah akar, jumlah
tunas, klorofil A, klorofil B, dan klorofil total serta laju fotosintesis ditunjukkan pada Tabel 2.
berikut.
Tabel 2. Rata-rata hasil analisis pengaruh komposisi media tanam (M) dan naungan warna (N)
terhadap pertumbuhan bibit pisang
Variabel pengamatan

F-hitung
N
4,33ns
0,05 ns
18,89**
1,00 ns
11,35*
7,59*
10,08*
0,51 ns

Tinggi tanaman (cm)
Jumlah daun (helai)
Jumlah akar (buah)
Jumlah tunas (buah)
Klorofil A (mg/l)
Klorofil B (mg/l)
Klorofil total (mg/l)
Laju fotosintesis (umol/m2/s)
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M
3,57 ns
1,20 ns
1,00 ns
0,50 ns
1,25 ns
1,60 ns
1,57 ns
0,22 ns

NxM
3,37*
0,25 ns
0,04 ns
1,25 ns
1,84 ns
2,51 ns
2,21 ns
2,63 ns
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Tinggi tanaman (cm)
Grafik Gambar 1 menggambarkan interaksi antara sungkup platik berwarna dengan
komposisi media tanam terhadap tinggi tanaman. Hasil perhitungan DMRT pada taraf 5%
menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan N3M2 (plastik warn merah dan komposisi 1:2:2)
berpengaruh beda nyata terhadap seluruh kombinasi perlakuan.

Gambar 1. Grafik pengaruh plastik warna dan komposisi media tanam terhadap jumlah
akar (buah)
Pertumbuhan tinggi bibit pisang dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Media
tanam dan cahaya matahari menjadi faktor lingkungan yang paling berpengaruh terhadap
pertumbuhan. Menurut Sudartini dan Maulidah (2019), pemanfaatan cahaya matahari dapat
dilakukan melalui penapisan plastik warna. Penggunaan sungkup warna merah mampu
menyaring warna cahaya (jingga, kuning, biru, ungu) dan meloloskan cahaya hijau dan merah
dengan panjang gelombang berturut-urut 628 nm dan 527 nm. Faktor eksternal yang
mempengaruhi pertumbuhan bibit pisang dapat berupa kandungan unsur hara di dalam media
tanam dan cahaya yang ditangkap oleh daun.
Cahaya memiliki peran dalam mempengaruhi tinggi tanaman. Berdasarkan penelitian
yang dilaksanakan Rodrigues et al. (2021), pada plantlet tanaman pisang yang diberi perlakuan
spektrum cahaya biru, biru+merah, merah, dan putih menunjukkan hasil signifikan untuk tinggi
tanaman yang diberikan cahaya merah. Apabila dibandingkan dalam penelitian tersebut tinggi
tanaman yang diberi warna cahaya biru, biru+merah, merah, dan putih berturut-turut yaitu
biru<biru+merah<putih<merah.
Penggunaan media tanam M2 (2 tanah : 1 sekam : 2 kompos) menjadi efektif karena
selain mampu menahan air, kandungan hara yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh tanaman.
Menurut Teambon (2020), sekam padi sangat ringan sehingga tanah akan menjadi gembur dan
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lapang, yang membantu tanaman menyerap oksigen yang dibutuhkan melalui akarnya.
sedangkan aplikasi kompos sampah organik mampu membantu kebutuhan hara yang
digunakan untuk proses reaksi fotosintesa yang terjadi di dalam tanaman.
Jumlah akar
Grafik Gambar 2 menggambarkan jumlah akar pada pemakaian plastik warna. Hasil
perhitungan LSD pada taraf 5% = 1,325 menunjukkan bahwa naungan plastik merah
berpengaruh beda nyata terhadap naungan plastik bening dan biru.
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Gambar 2. Grafik pengaruh naungan plastik warna terhadap jumlah akar (buah)
Penggunaan sungkup merah mampu mendukung pembentukan akar lebih maksimal
dikarenakan mampu menurunkan intensitas cahaya matahari lebih rendah dibandingkan
perlakuan tanpa sungkup dan pemberian sungku plastik bening, sehingga hormon auksin lebih
aktif dan mampu mendukung pembentukan akar lebih optimal (Adisti et al., 2017). Menurut
Anonim (2010) dalam Syubhan (2017),sifat hormon auksin sangat peka terhadap panas atau
sinar sehingga auksin menjadi rusak dan bertransformasi menjadi suatu zat penghambat
pembelahan sel-sel sehingga jaringan yang terkena cahaya matahari akan menjadi lambat
pembelahan selnya dibanding bagian yang tidak tersinari.
Pisang merupakan tanaman monokotil, sistem perakaran tanaman pisang yaitu serabut
atau disebut juga akar rimpang. Akar tanaman pisang berpusat di bonggol pisang dan
pertumbuhannya selalu dekat dengan permukaan tanah. Hal ini juga yang menyebabkan
tanaman pisang mudah roboh (Cahyono, 2009 dalam Ryan, 2020). Peran akar yang utama
adalah untuk penyerapan hara dan air. Menurut Prabowo dan Rachmawati (2020), tanaman
akan memaksimalkan penyerapan air dan hara guna bertahan hidup dengan memaksimalkan
pertumbuhan akar untuk meningkatkan penyerapan air guna menyeimbangkan tekanan tugor
dengan cara mendistribusikan fotosintat ke dalam akar.
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Klorofil A
Grafik Gambar 3 menggambarkan kandungan klorofil A perbedaan jumlah pada
pemakaian plastik warna. Hasil perhitungan LSD pada taraf 5% = 3,095 menunjukkan bahwa
naungan plastik bening berbeda nyata terhadap naungan plastik biru dan warna merah.
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Gambar 3. Grafik pengaruh naungan plastik warna terhadap kandungan klorofil A (mg/l)
Berdasarkan Gambar 1 diketahui bahwa naungan plastik bening menghasilkan
kandungan klorofil A tertinggi. Diduga bahwa warna cahaya dapat mempengaruhi zat hijau
daun maupun klorofil pada fisiologi tanaman. Hasil pengujian Sudarti dan Maulidah (2019),
pastik warna bening atau putih masih dapat meloloskan seluruh warna cahaya namun panjang
gelombang yang diloloskan sedikit berbeda yaitu 430 nm sampai dengan 652 nm. Berdasarkan
Dedy (2014), hal ini dapat terjadi karena perbedaan penerimaan cahaya oleh tanaman
menjadikan kandungan klorofil juga berbeda, tanaman yang sering memperoleh cahaya maka
akan berwarna hijau dan unsur hara yang terkandung dalam tanaman akan mudah terurai.
Klorofil A merupakan pigmen hijau yang tanggap menyerap cahaya, menyediakan energi
dalam proses fotosintesis. Klorofil A menyerap panjang gelombang dengan spektrum 429 nm
dan 659 nm, bersifat lebih peka dalam menyerap warna cahaya violet-biru dan oren-merah,
selian itu klorofil A memantulkan warna cahaya biru-hijau. Klorofil A berfungsi mentransfer
energi yang ditangkap dalam kompleks antena menuju fotosistem P680 dan P700 (Lakna,
2017).
Klorofil B
Grafik Gambar 4 menggambarkan kandungan klorofil B perbedaan jumlah pada
pemakaian plastik warna. Hasil perhitungan LSD pada taraf 5% = 3,059 menunjukkan bahwa
naungan plastik bening berbeda nyata terhadap naungan plastik biru dan berbeda nyata dengan
naungan warna merah.
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Gambar 4. Grafik pengaruh naungan plastik warna terhadap kandungan klorofil B (mg/l)
Berdasarkan Gambar 2. kandungan klorofil B tertinggi terdapat pada naungan warna
bening. Menurut Lehninger (1978) dalam Dedy (2020), klorofil B berfungsi sebagai antena
fotosintetik pengumpul cahaya. Peningkatan kandungan klorofil B dan penurunan rasio klorofil
A/B merupakan bentuk adaptasi fisiologis tanaman terhadap penyinaran yang kurang untuk
kebutuhan tanaman tersebut. Klorofil B yang meningkat berfungsi dalam penyerapan energi
radiasi pada kondisi ternaungi (sirait, 2008 dalam Dedy 2020). Menurut Bhatla dan Lal (2018),
penyerapan spektrum dari sebuah pigmen diperoleh ketika penyerapan relatif dikelompokkan
sebagai sebuah peran panjang gelombang. Suatu aksi spektrum menunjukkan cakupan dari
respon sistem biologi dan fungsi dari panjang gelombang. Suatu spektrum fotosintesis
diperoleh dengan mengelompokkan rata-rata perubahan oksigen sebuah tanaman dibawah
panjang gelombang cahaya yang berbeda.
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Gambar 5. Grafik Pengaruh Plastik Warna terhadap Kandungan Klorofil Total (mg/l)
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Grafik Gambar 5 menggambarkan kandungan klorofil Total perbedaan jumlah pada
pemakaian plastik warna. Hasil perhitungan LSD pada taraf 5% = 6,312 menunjukkan bahwa
naungan plastik bening berbeda nyata dengan naungan biru dan merah.
Kandungan klorofil total yang tertinggi terdapat pada tanaman yang dinaungi plastik
bening, hasil klorofil total merupakan kandungan klorofil pigmen klorofil yang terdapat pada
daun tanaman pisang. Menurut Syubhan et al. (2017), pemberian naungan tanpa warna mampu
memenuhi penambahan penyinaran cahaya, hal ini dikarenakan fotosintesis dan reaksi
fotokimia lainnya tidak bergantung pada energi total cahaya, namun terhadap jumlah fototn
atau kuanta yang diserap. Namun menurut Awal et al. (2021), penggunaan warna sungkup
berwarna (merah, kuning, serta ungu) memberikan pengaruh terhadap kandungan klorofil lebih
tinggi dibandingkan dengan penggunaan sungkup plastik bening pada entres klon kakao. Yang
mana disebabkan karena sungkup berwarna mampu menerukan cahaya berkualitas yang dapat
dimanfaatkan oleh tanaman sehingga kadar klorofil total dapat lebih tinggi dibandingkan
dengan sunkup plastik bening.
Menurut Maulid dan Laily (2015), klorofil merupakan kelompok pigmen fotosintesis
yang terdapat dalam tumbuhan, berfungsi menyerap cahaya merah, biru dan ungu, serta
merefleksikan cahaya hijau dimana hal tersebut membuat tanaman memperoleh ciri warnanya.
Seluruh jenis plastid termasuk klorofil berasal dari protoplastida, yaitu suatu organel tidak
berwarna yang terdapat pada sel tumbuhan yang tumbuh di tempat gelap dan terang.

Kesimpulan dan Saran
Penggunaan variasi warna plastik sebagai naungan memberikan pengaruh pada klorofil
A, B serta klorofil total, dan memberikan pengaruh terbaik pada jumlah akar. Sedangkan
interaksi antara variasi warna plastik dan komposisi media tanam dengan perlakuan plastik N3
(merah) dan M2 (2 tanah: 1 sekam : 2 kompos ) memberikan pengaruh pada tinggi tanaman.
Saran oleh peneliti diperlukan penelitian lebih lanjut dalam menggunakan penapis
cahaya guna mengetahui pengaruh yang lebih tepat terhadap bibit tanaman pisang.
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