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PISANG-PISANGAN (MUSACEAE) DI GUNUNG WATUWILA DAN DAERAH SEKITARNYA
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Lulut D. Sulistyaningsih. 2013. Musaceae in Mt. Watuwila and Surrounding Area. Floribunda 4(5): 121–
125. –– Knowledge of Sulawesi’s flora including bananas is rather poor due to lack of botanical exploration
in this area. Exploration to assess the diversity of bananas in Mount Watuwila and adjacent areas has been
done. Two intraspecific taxa of wild banana species (Musa acuminata var. tomentosa and M. acuminata ssp.
banksii) and twelve banana cultivars occur in these area. Musa acuminata Colla var. tomentosa is an endemic
variety of wild banana species in Sulawesi. Variation on some characters found in M. acuminata var. tomentosa. Some of the banana cultivars are members of M. acuminata triploid AAA, M. balbisiana triploid BBB,
and Musa x paradisiaca triploid AAB.
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Lulut D. Sulistyaningsih. 2013.Pisang-pisangan (Musaceae) di Gunung Watuwila dan Daerah Sekitarnya.
Floribunda 4(5): 121–125. –– Pengetahuan mengenai flora Sulawesi termasuk di dalamnya jenis-jenis pisang
masih sangat sedikit, mengingat sedikitnya penelitian eksplorasi yang dilakukan pada kawasan ini. Eksplorasi untuk mengetahui keanekaragaman pisang-pisangan di gunung Watuwila dan daerah sekitarnya telah
dilakukan. Dua infraspesifik takson pisang liar (Musa acuminata var. tomentosa dan M. acuminata ssp.
banksii) dan dua belas kultivar pisang budi daya terdapat di kawasan tersebut. Musa acuminata var. tomentosa merupakan jenis endemik di Sulawesi. Variasi pada beberapa karakter dari M. acuminata var. tomentosa
telah ditemukan. Beberapa kultivar pisang budi daya yang ditemukan termasuk kedalam kelompok M. acuminata triploid AAA, M. balbisiana triploid BBB dan Musa x paradisiaca triploid AAB.
Kata Kunci: Pisang, budi daya, Sulawesi, Watuwila.
Pisang (Musa L.) merupakan salah satu dari
tiga marga (Ensete Horan, Musa L., dan Musella
(Franchet) C. Y. Wu) dalam suku Musaceae. Secara umum, pisang-pisangan dikelompokkan menjadi
pisang tanpa biji atau pisang budidaya yang terdiri
atas kurang lebih 500 kultivar (Valmayor et al.
2002) dan pisang liar yang terdiri atas kurang lebih
70 jenis (Häkkinen 2008). Pisang mempunyai nilai
ekonomi yang cukup besar karena mempunyai
tingkat konsumsi yang tinggi. Sehingga usaha
pemuliaan tanaman pisang dalam rangka merakit
kultivar pisang budi daya yang unggul terus
berkembang.
Indonesia merupakan pusat asal-usul pisangpisangan (Pollefeys et al. 2004) dan sekaligus sebagai pusat keanekaragamannya (Daniells et al.
2001), sehingga tidak mengherankan apabila Indonesia mempunyai jumlah pisang liar dan pisang
budi daya yang sangat melimpah. Setidaknya telah
tercatat sebanyak 325 kultivar pisang di Indonesia
(Setyadjit et al. 2003), sedangkan jenis pisang liar
di Indonesia yang telah terdokumentasikan baru
sebanyak 12 jenis (Nasution & Yamada 2001).
Diduga masih banyak jenis-jenis maupun intra-

spesifik dari pisang-pisang liar yang belum teridentifikasi dan terdokumentasikan dengan baik.
Pisang-pisang liar di Indonesia tersebar luas
mulai dari Sumatera, Jawa, Kepulauan Sunda
Kecil, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Pulau Sulawesi mempunyai biogeografi yang unik
karena pulau ini terletak di kawasan Wallacea,
yaitu suatu kawasan persebaran peralihan antara
benua Asia dan Australia. Selain itu, Sulawesi diketahui pula mempunyai flora dan fauna endemik
yang cukup banyak (Mittermeier et al 1999). Jenis
dan infraspesifik dari marga Musa yang dilaporkan
endemik di Pulau Sulawesi adalah M. celebica
Warb. dan M. acuminata Colla var. tomentosa (K.
Sch.) Nasution (Nasution & Yamada 2001; Nasution 1991).
Pisang-pisang liar mempunyai potensi yang
tidak bisa dipandang sebelah mata karena beberapa
jenis di antaranya seperti M. acuminata Colla dan
M. balbisiana Colla merupakan tetua dari beberapa
pisang-pisang budi daya yang berkembang saat ini.
Beberapa jenis pisang liar juga diketahui bersifat
resisten terhadap kekeringan dan beberapa penyakit seperti layu fusarium. Dalam hal ini pisang
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liar merupakan sumber plasma nutfah, kaitannya
dengan usaha perakitan varietas unggul. Oleh karena itu keanekaragaman genetik tersebut harus
dipertahankan dan diperluas keberadaannya, sehingga bahan untuk perakitan kultivar-kultivar
budi daya yang unggul selalu tersedia. Pisangpisang budi daya pada umumnya dimanfaatkan
sebagai buah meja dan sumber makanan pokok.
Pisang merupakan bahan pangan keempat (Frison
et al. 2004) setelah padi, gandum, dan jagung.
Kajian taksonomi untuk melihat keanekaragaman morfologi pisang-pisang liar di Sulawesi
pernah dilakukan oleh Nasution (1991) yaitu di
daerah Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan
Sulawesi Selatan. Namun secara umum, penelitian
untuk mengkaji keanekaragaman pisang-pisangan
di Sulawesi khususnya Sulawesi Tenggara masih
jarang dilakukan. Gunung Watuwila merupakan
gunung tertinggi kedua di Sulawesi Tenggara
setelah gunung Mekongga dengan ketinggian 2000
m dpl. Hingga saat ini belum ada informasi
mengenai keanekaragaman pisang-pisangan di
gunung Watuwila dan daerah sekitarnya. Oleh karena itu penelitian eksplorasi untuk mengungkap
keanekaragaman jenis dan intraspesifik dari Musa
di gunung Watuwila dan daerah sekitarnya perlu
dilakukan.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di kawasan konservasi
gunung Watuwila (Desa Sanggona, Kecamatan
Uluiwoi) dan beberapa kawasan di sekitarnya yang
meliputi hutan Silui dan hutan Poraboa (desa Poraboa, kecamatan Uluiwoi), bukit singgere (desa
Singgere, kecamatan Tinondo), dan Taman Wisata
Alam Mangolo (desa Mangolo, kecamatan Latambaga). Penelitian dilakukan dengan menggunakan
metode eksplorasi atau penjelajahan. Pengamatan
dan pertelaan morfologi mengikuti Musa
Descriptor List (IPGRI, 1996). Data atau informasi
yang dicatat saat di lapangan meliputi ketinggian
dan koordinat lokasi; nama lokal; habitus; batang
semu (tinggi, diameter, warna, lapisan lilin,
pigmentasi pada batang semu bagian dalam);
anakan (jumlah dan posisi); tangkai daun (bercak
pada tangkai daun dan warnanya, panjang tangkai
daun); daun (panjang, lebar, warna dan lapisan lilin
permukaan atas dan permukaan bawah); perbungaan/jantung (panjang tangkai, posisi rakis, warna
dan lapisan lilin); bunga (warna tepal majemuk,
lekukan pada tepal majemuk, warna tepal bebas,
warna benang sari, warna putik); buah (jumlah,
warna buah). Sementara itu untuk material herba-

rium beberapa bagian yang perlu diambil adalah
potongan tangkai daun beserta daun yang ke-3
(dihitung dari bawah), jantung pisang, dan tandan
pisang. Kemudian bagian tersebut diberi label
gantung yang berisi no koleksi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil eksplorasi yang dilakukan di kawasan gunung Watuwila dan daerah sekitarnya,
telah ditemukan 2 infraspesifik takson dari pisang
liar M. acuminata Colla yaitu M. acuminata Colla
ssp. banksii (F. Muell.) N.W. Simmonds dan M.
acuminata Colla var. tomentosa (K.Sch.). Dari
pengamatan yang dilakukan ditemukan adanya
variasi pada beberapa karakter dari M. acuminata
var. tomentosa. Selain itu juga telah tercatat 14
kultivar pisang lokal yang telah dibudi dayakan
oleh masyarakat setempat.
Pisang liar yang berhasil ditemukan di gunung Watuwila adalah M. acuminata var. tomentosa. Pisang liar di kawasan ini cukup jarang dijumpai. Hanya serumpun pisang liar M. acuminata
var. tomentosa yang ditemukan di atas sungai Mukowu, gunung Watuwila. Sebaliknya, sebanyak 14
rumpun M. acuminata var. tomentosa berhasil ditemukan dibeberapa daerah di sekitar gunung Watuwila seperti di hutan silui dan poraboa. Serumpun
M. acuminata var. tomentosa yang ditemukan tumbuh di tepi jalan terbuka menuju desa Poraboa
hanya mempunyai 3–5 sisir yang tersusun jarang
dan berwarna hijau terang. Hal ini berbeda dengan
M. acuminata var. tomentosa pada umumnya yang
mempunyai 10–12 sisir yang tersusun rapat dan
berwarna hijau tua (Gambar 1).
Sementara itu, di kawasan sekitar gunung
Watuwila lainnya yaitu di bukit Singgere ditemukan M. acuminata var. tomentosa dan M. acuminata ssp. banksii. Bukit yang terletak di desa Singgere, kecamatan Tinondo ini biasa disebut sebagai
bukit pisang oleh warga setempat karena sejauh
mata memandang hamparan pisang-pisang liar
yang terlihat. Sedangkan di Taman Wisata Alam
Mangolo ditemukan serumpun pisang liar M. acuminata var. tomentosa yang tumbuh di ketinggian
± 300 m dpl. Berbeda dengan M. acuminata var.
tomentosa pada umumnya, perawakan M. acuminata var. tomentosa yang ditemukan di Mangolo
ini ramping dan hanya terdiri atas 4–5 helaian daun
(Gambar 2a & b).
M. acuminata var. tomentosa sendiri merupakan flora endemik Sulawesi dengan daerah persebaran meliputi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Adanya
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Gambar 1. Variasi perbuahan dan buah pada M. acuminata var. tomentosa

a

b

Gambar 2. Perawakan (a) dan perbuahan (b) dari M. acuminata var. tomentosa yang ditemukan di Mangolo
variasi yang ditemukan pada varietas ini menambahkan pertelaan dari M. acuminata var. tomentosa
sebelumnya.
Musa acuminata Colla var. tomentosa (K.Sch.)
Nasution
Musa tomentosa K. Sch., Pflanz. 1. Musac.
22. 1900. – Musa acuminata Colla var. tomentosa
(K.Sch.) Nasution, Mem. of Tokyo Univ. of Agri.
32: 82. 1991. – Type: Warburg 15741, Bojong,
Minahasa (holo: B).
Herba, tegak, tinggi 2–4 m. Batang semu
langsing hingga kokoh, berwarna hitam keunguan,
tanpa lapisan lilin, warna dominan batang semu
bagian bawah merah muda-ungu, pigmentasi kecokelatan, getah seperti air. Jumlah anakan 2– 6, ¼–

¾ tinggi induk, dekat dengan tanaman induk
(vertikal). Tangkai daun berbecak cokelat, lekukan
pelepah pada daun ke-3 terbuka dengan tepi
melengkung lebar, panjang 90 cm. Helaian daun
panjang 1.6–2 m, lebar 0.7–1 m, permukaan atas
hijau pucat, permukaan bawah hijau terang,
permukaan bawah berlilin, lekuk pangkal daun
asimetris, bentuk pangkal helaian daun membulat,
warna permukaan tulang daun dorsal hijau, permukaan tulang daun ventral hijau-kuning. Panjang
tangkai perbungaan 1–1.5 m, lebar 5–10 cm, warna
rambut cokelat, posisi tandan horisontal, penampilan tandan spiral. Ujung daun penumpu meruncing, warna permukaan luar merah-ungu, warna
permukaan dalam merah-oranye, warna ujung kuning, bergaris pada permukaan luar, tipe daun
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penumpu sebelum gugur menggulung, sedikit
lapisan lilin, warna tepal majemuk putih, warna
cuping tepal majemuk kuning-oranye, warna tepal
bebas putih transparan, bentuk tepal bebas segi
empat, warna benang sari krem-kuning, warna
kepala sari kuning, warna pangkal putik krem,
bentuk putik lurus, warna kepala putik kuning,
bentuk bakal buah lurus, warna pangkal buah putih
kekuningan, sedikit pigmentasi pada bakal buah.
Jumlah sisir 3–12, jumlah buah 6–17 per sisir,
panjang buah 5–12 cm, lebar buah 1.5–2.3 cm,
bentuk buah dari samping melengkung, ujung buah
tumpul, panjang tangkai buah 1.3–1.5 cm, warna

kulit buah mentah hijau muda hingga hijau tua,
warna kulit buah matang kuning. Biji banyak,
pipih kasar tidak beraturan.
Selain eksplorasi pisang-pisang liar, juga
dilakukan pengamatan terhadap kultivar pisang
yang telah dibudi dayakan oleh masyarakat setempat. Pengamatan pisang budi daya tersebut dilakukan di desa Sanggona. Secara umum, desa ini
mempunyai keanekaragaman kultivar pisang budi
daya yang cukup tinggi. Setidaknya dikenal 12
nama daerah kultivar pisang budi daya di desa
Sanggona (Tabel 1).

Tabel 1. Pisang budi daya di Desa Sanggona, Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka
Nama Ilmiah
Musa balbisina

Musa acuminata
Musa acuminata

Genom
Triploid BBB
Tidak diketahui
Tidak diketahui
Triploid AAA
Triploid AAA

Nama Local
Pundi Depe
Pundi Awu
Pundi Anisi
Pundi Marlin/Sui-sui
Pundi Bagea

Nama Indonesia
Pisang kapok
Pisang susu
Pisang ambon

Musa x paradisiaca

Tidak diketahui
Triploid AAB

Pundi Tai Mbongasi
Pundi Sere

Musa acuminata

Triploid AAA

Pundi Kapala

Pisang Raja
Sereh
Pisang Badak

Musa x paradisiaca
Musa acuminata

Tidak diketahui
Tidak diketahui
Triploid AAB
Triploid AAA

Pundi Berti
Pundi Melai/Wai
Pundi Raja
Pundi ampiyang

Pisang Raja
Pisang ampyang

Kultivar-kultivar tersebut pada umumnya
ditanam di halaman depan rumah dan pekarangan.
Sebagian besar dimanfaatkan sebagai buah meja,
sumber pangan (keripik, sayur buah pisang), dan
beberapa jenis di antaranya yaitu Pundi Raja
dipakai dalam sesaji pada saat upacara adat
pernikahan dan ketika mendirikan rumah.
KESIMPULAN
Gunung Watuwila mempunyai tingkat keanekaragaman jenis pisang liar yang rendah. Hal
ini dapat dilihat dari hanya ditemukannya satu
jenis pisang liar yaitu M. acuminata Colla dan
ditemukannya 1 subspesies yaitu M. acuminata
Colla subsp. banksii. Ditemukan variasi pada karakter batang semu, perbuahan, dan buah dari M.
acuminata var. tomentosa. Desa Sanggona mempunyai kultivar lokal pisang budi daya yang perlu
dikaji lebih lanjut.

Nama Inggris
Saba
Giant Cavendish
Gran Enano
Silk, Manzana
Dwarf Cavendish,
Enano
Raja
-
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