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DAY A ADAPTASI DAN PRODUKSI TUJUH AKSESI NENAS LOKAL BANGKA 
DI LAHAN TAILING PASIR P ASCA PENAMBANGAN TIMAH 

The Adaptability and Production of Lokal Pineapple of Bangka 
on the Sandy Tailing Land of Tin Mining Activities 
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ABSTRACT 

The are many critical lands found in Bangka Island due to the mining activities. The pineapple is a 
potential plant could be cultivated in these critical lands. The purpose of this research is to know 
the adaptability and production of the seven genotypes of local Bangka pineapple in Sandy Tailing 
ex tin mining, TB 133 in Sinar Baru Village. The research was conducted by using non factorial 
completed randomized blok design with three blocks on the size of seedling. The factor is seven 
genotypes of local Bangka (Australia, Ambon, Bogor, Bukur, Peranak, Bikang, dan Serdang). The 
result showed that the genotype ofBukur has very high adaptability, for growth ofTaboali Serdang 
genotype, and for productivity ofPeranak Genotype (11,72 tonlha) in Sandy Tailing ex tin mining. 

Key Wors: Aksesi Pineapple of Bangka, Sandy Tailing, Bangka 

PENDAHULUAN 

Nenas (Ananas comosus L. Merr) 
merupakan salah satu tanaman buah yang banyak 
dibudidayakan di daerah tropis dan subtropis. 
Penyebaran tanaman nenas menjangkau setiap 
provinsi di Indonesia. Tanaman ini mempunyai 
banyak manfaat terutama buahnya. Buah nenas 
merupakan sumber zat pengatur yaitu vitamin dan 
mineral yang sangat diperlukan oleh tubuh 
manusia. Mineral dan vitamin berguna untuk 
kelancaran metabolisme dalam pencernaan 
makanan yang sangat vital untuk menjaga 
kesehatan (BPTP KAL TIM 2007). Buah nenas 
mengandung enzim bromelain, dapat digunakan 
untuk melunakkan daging. Enzim ini sering pula 
dimanfaatkan sebagai alat kontrasepsi keluarga 
berencana (Anonim 2004). Aryawir (2008) 
menambahkan khasiat lain buah nenas 
mengurangi keluarnya asam lambung yang 
berlebihan, membantu mencernakan makanan di 
lambung, antiradang, peluruh kencing, 
membersihkan jaringan kulit yang mati, 
mengganggu pertumbuhan sel kanker, 
menghambat penggumpalan trombosit, dan 
mempunyai aktifitas fibrinolitik. 

Di Indonesia, penghasil devisa terbesar 
pada kelompok komoditas buah-buahan dan 
olahannya (Wardhanu 2009). Ditjen Holtikultura 
(2005) menyatakan dari total ekspor nenas, 
ekspor terbesar untuk nenas segar ditujukan ke 
negara Malaysia dengan 74 %, Jepang 24,54 %. 
Nenas olahan terbesar berturut-turut adalah ke 
negara Am erika Serikat (22,62 % ), Belanda 
(15,19 %), Singapura (13,94 %), Jerman (13,86 
%), dan Spanyol (10,58 %). Rata- rata volume 
ekspor ke Amerika sejak tahun 1999 - 2005 
sebesar 52.054 ton dan relatif stabil setiap 
tahunnya, tetapi ekspor ke negara Belanda, 
Singapura dan Jerman serta Spanyol terus 
menunjukkan trend yang meningkat. Kebutuhan 
akan nenas dunia terus meningkat, untuk itu 
peningkatan produksi nenas Indonesia juga perlu 
di tingkatkan. 

Provinsi Bangka Belitung memiliki potensi 
dalam peningkatan produksi nenas. Hal itu 
terlihat dari segi pemasaran dan proses produksi 
nenas di tingkat masyarakat cukup baik. Sentra 
penanaman nenas Bangka banyak dikembangkan 
di Desa Tuatunu, Desa Bikang dan Desa serdang. 
Aksesi nenas yang dikembangkan di Bangka 
adalah nenas Bogor, Bukur, Ambon, Australia, 
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Peranak, Toboali Sedang, Toboali Bikang, Guci 
dan Belilik. Dari aksesi-aksesi nenas ini, nenas 
Taboali Bikang dan Taboali Serdang merupakan 
aksesi nenas yang banyak di budidayakan dalam 
skala perkebunan dan untuk aksesi lainnya hanya 
dijadikan tanaman pekarangan. Nenas lokal 
Bangka memiliki morfologi baik jika di 
tumbuhkan pada lahan pasir tailing adalah jenis 
Guci, Ambon dan Bukur (Mustikarini 2008). 
Harga jual nenas buah pertama yang berukuran 
besar dijual Rp.5.000/buah sedangkan buah nenas 
berukuran sedang dijual Rp.1 0.000/3 buah (Ingka 
2009). 

Pulau Bangka merupakan penghasil timah 
terbesar di Indonesia. Namun aktivitas 
penambangan timah menimbulkan berbagai 
dampak seperti berkurangnya lahan pertanian, 
lahan yang subur dan rusaknya lingkungan. 
Menurut Hidayati (1999) eksploitasi sumber daya 
alam berlebihan dapat menimbulkan dampak 
negatif berupa terbukanya kawasan menjadi lahan 
kritis. Saat ini telah ada 1.645.414 ha lahan kritis, 
887 kolong dan luas kolong 1.712,62 ha kolong 
diseluruh kepulauan Bangka Belitung sebagai 
dampak penambangan timah (Ali 2008). Lahan 
kritis ini berupa hamparan sisa-sisa penambangan 
yang disebut tailing. Menurut Nurtjahya, et a!. 
(2006), tanah bekas penambangan timah ini 
(tailing) mengandung pasir lebih dari 90%, fraksi 
liat kurang dari 3%, kandungan bahan organik 
sangat rendah, daya memegang air sangat rendah, 
daya permiabilitas sangat cepat, jumlah bakteri 
dan jamur sangat rendah. Lahan seperti ini sulit 
untuk melakukan budidaya tanaman karena 
kesuburan tanah telah berkurang. Penggunaan 
pupuk organik merupakan salah satu altematif 
dalam usaha pengembalian kesuburan tanah 
tailing. Menurut Atmojo (2007) pupuk organik 
mempunyai kelebihan mampu meningkatkan 
tidak hanya kesuburan kimia tanah, namun juga 
kesuburan fisik (struktur lebih baik) dan biologi 
tanah serta mengandung senyawa pengatur 
tumbuh. Pemberian amelioran berbagai 
amelioran (Pupuk organik dan anorganik) 
meningkatkan pertumbuhan tanaman jarak pagar 
di lahan bekas penambangan timah (Kusmah eta! 
2007). 

Salah satu usaha yang dapat di lakukan 
dengan melakukan budidaya tanaman di lahan 
tailing untuk merehabilitasi lahan. Tidak semua 
jenis tanaman yang mampu beradaptasi baik di 
lahan tailing. Seringkali tanaman yang ditanam 
di lahan tailing gagal tumbuh akibat lahan yang 
panas dan berpasir. Nenas adalah tanaman yang 
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memiliki kemampuan untuk tumbuh di lahan 
tailing. Nenas memiliki daya adaptasi cukup 
tinggi terhadap tanah berpasir dan intensitas 
penyinaran matahari tinggi (Mustikarini 2008). 
N enas merupakan tanaman CAM, dimana 
tanaman ini mampu bertahan pada kondisi lahan 
yang kering dan kurang menyukai lahan yang 
tergenang air. Menurut Hutabarat (2003) 
tanaman nenas mengandung jaringan xerofit, 
sehingga mampu bertahan dilahan yang kering 
dan proses transpirasi dilakukan pada malam hari. 
Mustikarini (2008) menambahkan tanaman nenas 
yang merupakan tanaman golongan xerofit dan 
CAM ini temyata memiliki kemampuan tumbuh 
dengan baik di lahan pasir tailing. 

Budidaya tanaman nenas merupakan salah 
satu altematif dalam pemanfaatan lahan tailing 
pasir. Saat ini perlu adanya penelitian terhadap 
aksesi nenas yang paling adaptif dan produktif 
hila ditanam di lahan sandy tailing. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui kemampuan adaptasi 
dan produksi masing-masing aksesi nenas lokal di 
lahan sandy tailing. 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di lahan sandy 
tailing pasca tambang PT Timah di tambang 133 
Desa Sinar Baru Kabupaten Bangka. Waktu 
pelaksanaan berlangsung dari bulan Mei 2009 
sampai Juli 2010. 

Bahan yang digunakan adalah tujuh aksesi 
bibit nenas lokal Bangka (Bogor, Bukur, Ambon, 
Australi, Peranak, Toboali Bikang dan Toboali 
Serdang). Jenis pupuk yang digunakan adalah 
limbah kelapa sawit (solid) 10 ton/Ha, pupuk 
Urea 750 kg/Ha, TSP 600 kg/Ha dan KCl 600 
kg/Ha. Adapun alat yang digunakan yaitu alat 
pertanian, alat ukur dan alat tulis. 

Metode Penelitian. Penelitian 1m 

menggunakan Rancangan Acak Kelompok 
(RAK) terdiri dari 7 perlakuan aksesi nenas 
(Australi, Ambon, Bogor, Bukur, Peranak, 
Bikang, Serdang), 3 blok (besar, sedang, dan 
kecil) dan terdapat 21 unit pereobaan dengan 10 
tanaman sampel. Populasi perlakuan per unit 
pereobaan terdapat 30 tanaman dan total populasi 
dalam 1 lokasi penelitian adalah 630 tanaman. 

Penanaman menggunakan jarak tanam 40 
em x 80 em, jarak antar petak 50 em, jarak antar 
blok 100 em, dengan kedalaman lubang tanam 15 
em. Pupuk dasar diberikan disetiap lubang tanam 
dengan dosis 320 gram/lubang tanam, pupuk 
susulan anorganik diberikan setiap bulan setelah 
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tanaman berumur 1 bulan hingga tanaman 
berumur 1 0 bulan. Teknik pemupukan anorganik 
dengan cara disiramkan, pupuk anorganik 
sebanyak 40 gram dilarutkan dalam 1 liter air. 
Pemupukan NPK mengunakan pupuk tunggal 
urea: SP-36: KCl dengan dosis 60 : 48 : 48 
ml/tanamanlbulan. 

Analisa Morfologi. Karakter yang diamati 
di lapangan terbagi menjadi dua yaitu tajuk 
tanaman (bagian vegetatif) dan buah (bagian 
generatif). Karakter vegetatif meliputi tinggi 
tanaman (em), pertambahan tinggi tanaman (em), 
jumlah daun (helai), pertambahan jumlah daun 
(helai), panjang daun (em), lebar daun (em), 
kerapatan duri/1 0 em (buah), lebar tajuk (em), 
berat tajuk (em), berat akar (g), panjang akar 
terpanjang (em), jumlah akar (helai). Karakter 
buah meliputi berat buah (g), panjang buah (em), 
berat mahkota (g), panjang mahkota (em), 
diameter mahkota (em), jumlah mahkota (buah), 
jumlah daun mahkota (helai), jumlah slip (buah), 
diameter hati (em), diameter buah (em), 
kedalaman mata (em), lebar mata (em), pH buah, 
dan kadar asam (%). 

Analisa Data. Data pengamatan morfologi 
dianalisa ragam dengan mengunakan uji varian, 
uji lanjut yang digunakan adalah Duncan 
Multiple Range Test (DMRT). Analisa dilakukan 
dengan mengunakan program SAS. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Aksesi nenas lokal Bangka memiliki 
kemampuan adaptasi dan produksi yang berbeda 
di laban sandy tailing. Masing-masing aksesi 
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nenas memiliki karakter tinggi tanaman, jumlah 
daun, panjang daun, pertambahan jumlah daun, 
lebar tajuk, pertambahan lebar daun dan berat 
akar yang berbeda berdasarkan uj i F. 

Tujuh aksesi yang diuji memiliki karakter 
tinggi tanaman, jumlah daun, panjang daun, Iebar 
daun, pertambahan tinggi tanaman, pertambahan 
jumlah daun dan Iebar daun yang berbeda nyata. 
Kerapatan duri/1 Ocm dari tujuh aksesi nenas tidak 
berbeda nyata. Nenas Taboali Serdang 
mempunyai jumlah daun (57.61 em), panjang 
daun (61.02 em), Iebar daun (5.14 em), dan 
pertambahan Iebar daun (2.82 em) yang tertinggi. 
Nenas Australia memiliki tinggi tanaman (40.69 
em), jumlah daun (32.65 em), panjang daun 
(38.57 em), Iebar daun (3.95 em), pertambahan 
tinggi tanaman (23.02 em) dan pertambahan 
jumlah daun (26.72 em). Nenas Bukur 
mempunyai tinggi tanaman (67.98 em) yang 
paling tinggi (Tabel 1 ). 

Terdapat beda nyata diantara tujuh aksesi 
pada karakter berat tajuk tanaman, berat akar, 
jumlah akar dan lebar tajuk, sedangkan panjang 
akar terpanjang dari tujuh aksesi nenas tidak 
berbeda nyata. Nenas Serdang memiliki karakter 
lebar tajuk (103.5 em) tertinggi dan nenas 
Australia merupakan karakter lebar tajuk (57.077 
em) yang paling kecil. Nenas Bukur memiliki 
karakter berat akar (321.11 g), panjang akar 
terpanjang (46.33 em), dan jumlah akar (127.89 
helai) yang paling tinggi. Nenas Ambon 
memiliki rerata karakter berat tajuk tanaman 
(388, 9 g), dan berat akar (177,78) terkecil. 
Rerata berat tajuk tanaman tertinggi adalah jenis 
nenas Peranak (800 g) (Tabel 2). 

Tabel 1. Rerata karakter tinggi tanaman, jumlah daun, panjang daun, jumlah duri/1 Ocm, pertambahan 
tinggi tanaman, pertambahan jumlah daun tujuh aksesi nenas lokal Bangka di lahan sandy 
tailing. 

Karakter Tajuk Tanaman 

Ak · T. · 1 1 h p . K Petambahan p b h ses1 mgg1 urn a anJang L b erapatan T" . ertam a an e ar . mgg1 
Nenas Tanaman Daun Daun D ( ) Dun/10 em T Jumlah Daun . aun em anaman 

(em) (helm) (em) (buah) (em) (em) 

Australia 40.69d 32.65c 38.57c 3.95c 21.32 23.02c 26.72a 
Serdang 65.59a 57.61a 61.02a 5.14a 21.76 27.98bc 38.11 b 
Bogor 51.29c 47.70ab 47.23b 4.48abc 22.43 37.00ab 28.66cd 
Bikang 57.55bc 49.83ab 54.74a 4.74ab 22.83 42.58a 28.80cd 
Peranak 61.99ab 48.61ab 58.10a 4.6labc 19.80 32.21abc 28.32cd 
Bukur 67.98a 54.88ab 60.98a 4.60abc 22.62 41.27a 45.05a 
Ambon 52.08c 43.38bc 47.10b 4.19bc 21.90 28.37bc 32.75bc 

Keterangan: Angka yang diikuti hurufyang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak beda nyata pada uji 
lanjut Duncan Multiple Range Test pada tarafkepercayaan 95%. 
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Tabel 2. Rerata karakter pertambahan lebar daun (em), berat tajuk tanaman, berat akar, panjang akar 
terpanjang, jumlah akar dan lebar tajuk tanaman dari tujuh aksesi nenas lokal Bangka di lahan 
sandy tailing_ 

Karakter 
Aksesi 
Nenas 

Pertambahan 
Lebar Daun 

Berat Tajuk 
Berat Akar 

tan am an 
Panjang Akar 

Jumlah 
Lebar Tajuk 

Terpanjang Tanaman 
(em) (g) 

(g) 
(em) 

Akar (helai) 
(em) 

2.31a 405_60abc 212.22cb 39.32 97.44ab 57.07c 
2.82a 744.40abc 267.78ab 38.50 106.00ab 103.50a 

Australia 
Serdang 
Bog or 
Bikang 
Peranak 
Bukur 
Ambon 

2.25a 427.80bc 221.1lcb 42.52 107.89ab 81.20b 
2.55a 683.30abc 256.67abc 42.98 114.34ab 90.53ab 
2.21a 800.00a 230.56cb 44.80 74.33b 99.93a 
1.08b 788.90ab 321.1la 46.33 127.89a 94.56ab 
1.72ab 388.90c 177.78c 41.28 96.44ab 84.76b 

Keterangan: Angka yang diikuti hurufyang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak beda nyata 
pada uji lanjut Duncan Multiple Range Test pada taraf kepercayaan 95%. 

Lima aksesi nenas mampu berproduksi 
setelah memasuki umur 12 bulan yaitu Serdang, 
Bikang, Peranak, Ambon, dan Bukur. Antar 
masing-masing aksesi mempunyai perbedaan 
sangat nyata untuk karakter panjang mahkota, 
diameter mahkota, diameter hati, kedalaman 
mata bagian atas, dan lebar mata bagian tengah. 
Perbedaan yang nyata diantara aksesi ditemukan 
pada karakter berat mahkota, jumlah daun 

An:malia Serdang: Bogl'•r Bil~ang Per.mak Buk.,tt Ambon 

.Jenis Nenas 

160 1::.7.89 
140 ~ 

120 

~ 100 

~ 80 

~ 60 

1 40 

Australia Serdang Bogor Bikang Peranak Bukur Ambon 

..Jeois Nenas 

mahkota, jumlah slip, diameter buah bagian atas 
dan bawah, kedalaman mata bagian bawah, dan 
kadar asam bagian bawah. Karakter berat buah, 
panjang buah, jumlah mahkota, diameter buah 
bagian atas, dan tengah, kedalaman mata bagian 
tengah, lebar mata bagian atas dan tengah, pH 
buah bagian atas tengah bawah, dan kadar asam 
bagian atas tengah, menunjukan tidak ada 
perbedaan nyata diantara tujuh aksesi. 

60 

s 
~ so 

: -~ 40 ; 

e. 
~ 30 

0 

Australia Serdang Bog.or Bikang Peranak Bukur A.mbon 

.len is Nenus 

7 
5.14 

Australia S..:rdmtg Bogor Bikung Pcranuk Bukur Amhon 

.Ienis Nenas 

Gambar 1. Rerata kerapatan duri/lOcm (a), panjang akar terpanjang (b), jumlah akar (c), lebar daun (d), 
pertambahan lebar daun (e) dan berat tajuk tanaman (f) tujuh aksesi nenas lokal Bangka di 
lahan sandy tailing pada fase vegetatif maksimal. 
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Kerapatan duri tertinggi dimiliki oleh jenis 
nenas Bikang (22.8 buah) dan terendah oleh 
nenas Peranak (19.8 buah) (Gambar 1a). Jumlah 
duri pada nenas Queen merata disepanjang daun 
dan seeara umum dipengaruhi genetik tanaman, 
hal ini terlihat pada jenis nenas bikang, serdang, 
bogor, ambon dan australi. Jenis Cayenne dan 
manipure posisi durinya berada di ujung daun 
dan jumlah durinya relatif sedikit. Berdasarkan 
eiri-eiri morfologi maka nenas bukur termasuk 
dalam golongan Cayenne dan peranak golongan 
manipure. 

Nenas bukur yang yang dikembangkan di 
lahan sandy tailing memiliki perkembangan akar 
yang lebih baik dibanding nenas yang lain. Hal 
ini terlihat pada rerata panjang akar terpanjang 
(46.3 em) dan jumlah akar (127.89 em). Nenas 
Serdang memiliki rerata terendah untuk panjang 
akar terpanjang (38.5 em) (Gambar 1b). Jumlah 
akar tertinggi adalah nenas Bukur, sedangkan 
yang terendah adalah nenas Peranak (74.33 em) 
(Gambar 1). Kondisi lahan tailing pasir yang 
miskin unsur hara dan kemampuan menahan air 
kurang, membuat nenas memperbanyak dan 
memanjang perakaran guna menjangkau unsur 
hara dan air untuk memenuhi kebutuhan 
pertumbuhan (Gambar 1). Sejalan dengan 
pemyataan Juairiah (2005), pertumbuhan akar 
sekunder lebih banyak tumbuh kesamping karena 
fungsinya menyerap unsur hara dan air yang 
tempatnya lebih jauh. 

Nenas Serdang memiliki rerata lebar daun 
dan pertambahan lebar daun tertinggi di sandy 
tailing. Nenas Australia memiliki rerata lebar 
daun terendah (3.95 em), dan pertambahan lebar 
daun terendah pada nenas Bukur (Gambar 1). 
Keadaan lingkungan ekstrim membuat daun 
melakukan adaptasi dengan menyempitkan 
permukaan daun untuk mengeeilkan laju 
transpirasi. Menurut Lakitan (1995) dalam 
Juairiah (2005), faktor lingkungan yang 
mempengaruhi pertumbuhan daun antara lain 

intensitas eahaya, suhu, udara, ketersediaan 
air dan unsur hara. Nenas peranak yang memiliki 
berat tajuk tanaman tertinggi (800 g), memiliki 
potensi hasil tertinggi. Sementara itu nenas 
Ambon dengan berat tajuk terendah juga 
memiliki potensi hasil rendah. 

Nenas Peranak memiliki nilai rerata 
tertinggi untuk karakter berat buah, panjang 
mahkota dan diameter buah. Nenas Peranak 

ISSN 1978-1644 5 

merupakan nenas tertinggi untuk ukuran produksi 
per hektar untuk ukuran bibit besar dan sedang. 
Namun, untuk ukuran bibit keeil nilai tertinggi 
produksi nenas per hektar adalah jenis nenas 
Bukur. Nenas Ambon merupakan nenas dengan 
nilai rerata terendah untuk karkater berat buah, 
panjang buah, panjang mahkota, berat mahkota, 
dan diameter hati (Tabel 3). Ada perbedaan 
bentuk tiap aksesi nenas. Perbedaan bentuk 
tersebut sangat dipengaruhi oleh golongan nenas 
(Gambar 15). Jenis Queen bentuk buah oval 
sedikit bulat. Berbeda dengan jenis nenas 
Cayenne dan Manipure bentuk buahnya oval 
panjang (silinder) (BPTP KAL TIM 2007). 

N enas Peranak dan Bukur memiliki nilai 
rerata tertinggi untuk lebar mata buah bagian atas. 
pH buah nilai rerata tertinggi adalah nenas 
Ambon, sedangkan pH buah terendah adalah 
nenas Bukur. Nenas Serdang dan Bukur 
memiliki rerata tertinggi untuk karakter kadar 
asam, sedangkan terendah pada nenas Peranak. 

Nenas peranak memiliki berat buah 
tertinggi dan terendah adalah nenas Bikang. 
Berat buah tertinggi pada nenas Peranak 
berkorelasi dengan lebar buah bagian atas, 
demikian juga pada nenas Ambon yang memiliki 
lebar buah bagian atas terendah. Sementara 
untuk panjang buah tertinggi adalah Serdang dan 
terendah adalah Ambon (Gambar 2). Karakter 
panjang buah dan lebar buah memiliki potensi 
dijadikan karakter standar untuk penentuan 
potensi buah berukuran besar. Buah berukuran 
besar seeara umum memiliki berat besar. Buah 
nenas yang besar dan berat akan meningkatkan 
potensi produksi buah. 

Kualitas buah nenas ditentukan oleh lebar, 
kedalaman mata, pH, kadar gula dan kadar asam 
dalam buah. Nanas yang memiliki kedalaman 
mata dan lebar mata keeil lebih disukai 
dibandingkan yang tinggi karena meningkatkan 
jumlah daging buah yang dapat dikonsumsi. 
Nenas Ambon memiliki rerata tertinggi untuk 
karakter pH buah, sedangkan nenas Bukur 
memiliki rerata terendah. N enas dengan 
kandungan pH yang rendah seeara umum 
memiliki Kadar Asam yang tinggi. Ini terlihat 
pada nenas Bukur, dimana hasil pengukuran 
menunjukkan kandungan asam pada buah nenas 
bukur bagian bawah relative tinggi dibanding 
buah yang lain (Gambar 2). 
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Gambar 2. Rerata berat buah lima aksesi nenas lokal Bangka di lahan tailing pasir. 
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Tabel3. Rerata karakter buah lima aksesi nenas lokal Bangka di lahan sandy tailing. 
Karakter buah Kriteria/ Aksesi 

pOSlSl Serdang Bikang Peranak Bukur Ambon 
Berat buah (g) 492.22ab 391.11b 610.00a 548.89ab 364.44b 
Panjang buah (em) 10.09 8.79 9.52 9.74 8.34 
Panjang mahkota (em) 18.81 b 18.31 b 25.24a 23.75a 15.12b 
Diameter mahkota (em) 17.36b 17.34b 30.66a 29.29a 18.44b 
Berat mahkota (g) 178.89ab 138.89eb 181.11ab 230.00a 77.78e 
Diameter Hati (em) 2.30a 2.32a 2.18a 2.14a 1.34b 
Diameter buah (em) Atas 7.76ab 7.45b 8.51a 8.07ab 7.14b 

Tengah 9.12ab 8.53ab 9.50a 8.80ab 8.16b 
Bawah 8.04ab 7.49be 8.55a 8.20ab 7.01e 

Kedalaman mata (em) Atas 1.09b 1.02be 1.43a 0.75e 0.82be 
Tengah 1.23 1.18 1.15 0.94 0.96 
Bawah 1.26a 1.25a 1.2la 0.96ab 0.86b 

Lebar mata (em) Atas 1.54 1.41 1.84 1.84 1.58 
Tengah 1.77be 1.54e 2.31a 1.96b 1.86be 
Bawah 1.95 1.67 2.21 2.06 1.97 

pH Buah Atas 3.95 4.17 3.62 3.52 4.43 
Tengah 3.94 4.12 3.74 3.54 4.43 
Bawah 3.97ba 4.12ba 3.68ba 3.52b 4.51a 

Kadar Asam (%) Atas 4.91a 3.09b 2.55b 4.05ab 3.10b 
Tengah 3.92 3.18 2.81 4.26 3.12 
Bawah 5.37a 2.89b 2.47b 4.23ab 3.54ab 

104.11 99.22 89.78 88.89 61.22 
Jumlah mahkota (buah) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.11 
Jumlah slip 2.23a 1.95ab 1.56abe 0.70c 0.91be 
BentukBuah Oval Bulat Oval Oval Oval 
Dugaan Produksi Besar 11.85 9.29 13.84 13.07 9.10 

Sedang 10.25 8.78 10.44 6.98 7.69 
Keeil 6.28 4.48 10.89 11.60 4.23 

Keterangan : Angka pada baris yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama berarti berbeda tidak nyata 
dengan DMRT tarafkepereayaan 95%. 

Pembahasan 
Aksesi nenas lokal Bangka seeara umum 

dapat dikembangkan di lahan tailing pasea 
penambangan timah Bangka. Nenas Taboali 
Serdang memiliki pertumbuhan yang terbaik 
untuk karakter jumlah daun, panjang daun, dan 
lebar daun. Nenas Taboali Serdang memiliki 
rerata karakter pertumbuhan tertinggi untuk 
jumlah daun, panjang daun, lebar daun dan lebar 
tajuk tanaman. Sedangkan nenas Australia 
memiliki rerata dengan nilai terendah untuk 
karakter tinggi tanaman, jumlah daun, panjang 
daun, lebar daun, dan lebar tajuk tanaman. 

Dibandingkan dengan lahan normal, 
pertumbuhan tujuh aksesi nenas lokal Bangka di 
lahan tailing pasir mengalami penurunan 
pertumbuhan. Hal ini disebabkan lahan tailing 
pasir bukan lahan yang sesuai dengan syarat 
tumbuh bagi tanaman nenas. Menurut 
Nurtjahya et al. (2006), tanah bekas 

penambangan timah ini (tailing) mengandung 
pasir lebih dari 90%, fraksi liat kurang dari 3%, 
kandungan bahan organik sangat rendah, daya 
memegang air sangat rendah, daya permiabilitas 
sangat eepat, jumlah bakteri dan jamur sangat 
rendah. Sedangkan untuk mendapatkan 
pertumbuhan dan hasil produksi yang baik, 
sebaiknya nenas ditanam pada tanah berstruktur 
remah, gembur, kaya dengan bahan organik, dan 
pH tanah antara 4.5-6.5 (Soedarya 2009). 

Selain itu, kondisi lingkungan yang ada di 
lahan tailing sangat berpengaruh terhadap 
pertumbuhan nenas. Terlihat dari adanya 
tanaman yang mengalami penurunan 
pertumbuhan bahkan sampai ada tanaman nenas 
yang mati. Hal ini disebabkan adanya pengaruh 
dari tingginya suhu di sekitar tanaman. Suhu di 
lahan tailing tambang 133 Desa Sinar Baru 
berkisar an tara 3 8 - 40° C pada siang hari 
(Mustikarini & Lestari 2009). Suhu yang ideal 
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untuk pertumbuhan nenas antara 23-32°C 
(Soedarya 2009). Panas berlebihan dapat 
mengganggu dan akhimya membunuh suatu 
tumbuhan dengan cara mendenaturasi enzim
enzimnya dan merusak metabolismenya dalam 
berbagai cara (Campbell., et al 2003). Akibat 
suhu tinggi, baik suhu lingkungan maupun suhu 
tanah menyebabkan air yang terkandung di pasir 
sangat sedikit karena kering dan penyerapan 
yang cepat oleh pasir. Hal ini menyebabkan 
nenas mengalami kekurangan air. Tumbuhan 
merespon kekurangan air dengan mengurangi laju 
transpirasi. Ini terlihat dari terjadinya 
penyempitan luas daun yang bertujuan untuk 
memperkecil laju transpirasi oleh tanaman nenas. 
Ditambahkan oleh Campbell et al. (2003) salah 
satu cara untuk meminimumkan transpirasi 
dengan cara memperlambat peningkatan luas 
permukaan daun. 

Nilai rerata untuk karakter pendukung 
adaptasi yaitu berat akar, panjang akar 
terpanjang, dan jumlah akar, nenas Bukur 
memiliki rerata tertinggi. Ini menunjukan bahwa 
nenas Bukur mampu beradaptasi pada kondisi 
cekaman kekeringan. Berdasarkan pengamatan 
di lapangan tampak adanya usaha adaptasi yang 
dilakukan semua jenis nenas dengan cara 
memperbanyak dan memanjangkan perakaran. 
Hal ini dilakukan karena keadaan lahan pasir 
yang tidak mampu menahan air sehingga dengan 
banyaknya perakaran dapat menjangkau air. 
Besamya air yang diserap oleh akar tanaman 
sangat tergantung pada kadar air dalam tanah, 
ditentukan oleh kemampuan partikel tanah 
memegang air, dan kemampuan akar untuk 
menyerapnya (Zoko 2009). Menurut Mustikarini 
(2008) tanaman Nenas yang merupakan tanaman 
golongan xerojit dan CAM ini temyata memiliki 
kemampuan tumbuh dengan baik jika 
ditumbuhkan di lahan tailing, jika dibandingkan 
dengan tanaman buah lainnya. 

Suhu yang terlalu tinggi selain 
berpengaruh terhadap pertumbuhan vegetatif juga 
berpengaruh terhadap pertumbuahan generatif. 
Ini diperkuat oleh pemyataan Soedarya (2009) 
suhu harian yang terlalu panas, atau diatas 33° C 
menyebabkan pembuahan sangat sedikit pada 
tanaman nenas. 

Pada saat memasuki masa generatif 
(inisiasi bunga) pertumbuhan vegetatif menjadi 
Staknan (bertahan). Hal ini disebabkan tanaman 
telah memfokuskan pertumbuhannya 
kepembungaan. Seperti yang dijelaskan oleh 
Darmawan dan Justika (2009), Air, karbohirat, 
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protein, zat-zat hara, zat tumbuh dan sebagainya 
harus diangkut ke dalam buah dari bagian-bagian 
tanaman lainnya sehingga selama perkembangan 
buah, pertumbuhan vegetatif tanaman sangat 
terhambat dan cadangan makanan di bagian 
tanaman seperti batang dan akar juga berada 
dalam keadaan minim. Inisiasi nenas dicirikan 
dengan munculnya bercak-bercak merah pada 
daun muda dan terjadinya pelebaran tajuk pada 
bagian tengah tanaman. 

Nilai rerata tertinggi pada karakter berat 
buah dan diameter buah adalah nenas Peranak. 
Nenas Peranak merupakan golongan nenas 
Manipure merupakan golongan nenas yang 
memiliki bobot buah tinggi dan seragam. Rata
rata buah nenas golongan Manipure memiliki 
bobot buah sekitar 0.8-2.5 kg (Mustikarini & 
Lestari 2009). Di lahan tailing pasir nenas 
Peranak merupakan nenas yang tertinggi untuk 
produksi ton per hektar dengan rerata 11.72 
tonlha dan rerata terendah adalah nenas Australia 
yaitu 7.00 ton/ha. 

Berat mahkota yang tinggi tidaklah 
sejalan dengan berat buah. Hal ini disebabkan 
adanya persaingan untuk mendapatkan nutrisi. 
Bila mahkota lebih berat dan besar maka akan 
mempengaruhi asupan nutrisi kedalam buah, 
sehingga buah menjadi kecil. Begitupun 
sebaliknya berat buah yang tinggi akan 
menyebabkan berat mahkota menjadi kecil karena 
nutrisi lebih banyak pada buah. 

Nenas Peranak memiliki nilai rerata 
tertinggi pada karakter kedalaman mata dan Iebar 
mata. Jenis nenas Manipure dan Cayenne 
memang memiliki ciri morfologi mata buah yang 
datar dan Iebar. Seperti dijelaskan oleh BPTP 
KAL TIM (2007) tentang ciri-ciri nenas Cayenne 
yaitu daun halus, ukuran besar menggelembung, 
berduri, bentuk slindris, mata buah agak datar, 
dan wama buah hijau kekuning-kuningan, 
mahkota kecil, banyak mengandung air, dan 
rasanya manis asam dengan aroma kuat. Berbeda 
dengan nenas jenis Queen yang memiliki ciri 
morfologi mata lebih menonjol dan kecil. Nenas 
yang memiliki kedalaman mata dangkal akan 
memudahkan dalam pengupasannya. Selain itu, 
nenas yang memiliki kedalaman mata dangkal 
dan Iebar mempunyai daging buah yang tebal dan 
dapat di konsumsi lebih banyak daging buahnya. 

Nilai rerata tertinggi untuk karakter pH 
buah adalah nenas Ambon dan nilai terendah 
adalah nenas Bukur. Rerata karakter kadar asam, 
nilai tertinggi adalah nenas Serdang dan rerata 
terendah nenas Peranak. Nenas yang rasa 
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asamnya tinggi kurang diminati untuk dijadikan 
buah segar. Nenas ini lebih cocok sebagai buah 
olahan atau pun buah kalengan. Hadisti et al. 
(2003) mengatakan kandungan asam juga 
menentukan kualitas buah, terutama untuk buah 
nenas yang dikonsumsi segar, walaupun 
kandungan gulanya tinggi, tetapi kalau 
kandungan asamnya tinggi maka rasa buah 
menjadi kurang manis. Aksesi nenas yang 
memiliki rasa asam tinggi adalah nenas golongan 
nenas Cayenne. Ditambahkan oleh Mustikarini 
dan Lestari (2009), kandungan asam tinggi 
(7.81 %) menyebabkan nenas golongan Cayenne 
ini kurang sesuai dikembangkan sebagai buah 
segar tanpa olahan. Dibandingkan dengan nenas 
Bogor ataupun nenas Palembang, rasa nenas 
Cayenne asam dengan kandungan air yang lebih 
banyak, dan memiliki serat buah yang lebih kasar. 
Itu sebabnya, nenas ini lebih cocok jika 
dipasarkan dalam bentuk kalengan (Soedarya 
2009). Haryanto dan Beni (2007) 
mengungkapkan, nenas Cayenne kemanisan dan 
aromanya kurang sehingga tidak cocok dijadikan 
buah yang dikonsumsi segar. 

Nenas Taboali Bikang memiliki rerata 
tertinggi untuk karakter diameter hati dan yang 
terendah adalah nenas Ambon. Ukuran diameter 
hati selain dipengaruhi oleh genotip juga 
dipengaruhi lingkungan. Py, et al. (1987) dalam 
Hadiati, et al. (2003) mengungkapkan, apabila 
nenas memasuki masa pembungaan diberikan air 
berlebihan, maka buah yang dihasilkan akan 
mempunyai ukuran hati yang besar. Nenas yang 
memiliki diameter hati kecil dapat memberikan 
keuntungan berupa daging buah yang banyak. 
Meskipun nenas mempunyai daging buah yang 
tebal, tetapi hati juga besar, maka buah yang 
dapat dikonsumsi juga sedikit. Nenas 
berdiameter kecil merupakan salah satu syarat 
untuk dijadikan buah olahan karena memiliki 
daging buah yang tebal (Py ., et al 1987 dalam 
Hadiati., et a/2003). 

Apabila tujuannya untuk dijadikan nenas 
konsumsi buah segar, nenas Serdang dan Peranak 
disarankan untuk di budidayakan di lahan tailing 
pasir karena nenas ini memiliki kemampuan 
tumbuh dan berproduksi dengan baik di lahan 
tailing pasir. Apabila tujuannya untuk dijadikan 
nenas olahan, sebaiknya nenas yang 
dibudidayakan di lahan taling adalah nenas Bukur 
yang memiliki adaptasi baik di lahan tailing pasir. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
1. Nenas yang memiliki pertumbuhan paling baik 

adalah Nenas Taboali Serdang berdasarkan 
karakter jumlah daun, panjang daun, Iebar 
daun dan Iebar tajuk tanaman. 

2. Nenas yang paling mampu beradaptasi adalah 
Nenas Bukur berdasarkan karakter berat akar, 
jumlah akar danjumlah akar terpanjang. 

3. Nenas yang paling produktif di lahan pasir 
tailing adalah aksesi Nenas Peranak dengan 
hasil rata-rata 11.72 ton/ha. 

Saran. Budidaya di lahan tambang sangat 
baik dilakukan, selain untuk memanfaatkan lahan 
juga untuk merehabilitasi lahan pasca 
penambangan. Nenas Taboali Serdang, Bukur 
dan Peranak, dapat dijadikan nenas budidaya di 
lahan tailing pasir. Perlu dilakukan penelitian 
lanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan dan 
produksi budidaya nenas dilahan tailing pasir. 
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