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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Komoditas hortikultura, khususnya buah-buahan, mempunyai prospek yang

baik bila dikembangkan secara intensif dan dalam skala agribisnis, karena dari

tahun ke tahun permintaan buah tropis di dalam dan luar negeri semakin

meningkat, baik dalam bentuk segar maupun olahan. Salah satu komoditas buah-

buahan tropis yang digemari oleh masyarakat di dunia dan menjadi komoditas

perdagangan antar negara yang mempunyai prospek baik adalah Mangga.

Di Indonesia, daerah penghasil mangga terbesar adalah pulau jawa, yaitu

sekitar 1,108,266 ton atau sekitar 14,26 persen, dan provinsi jawa Timur

merupakan provinsi penghasil buah mangga terbesar di wilayah Indonesia yaitu

sekitar 604,952 ton atau sekitar 42,82 persen terhadap total produksi buah mangga

nasional, sedangkan produksi mangga di luar pulau jawa sekitar 304,618 ton atau

sekitar 4,34 persen (Deptan, 2007).

Sebagai salah satu negara penghasil buah mangga, pada tahun 2011

produksi buah mangga Indonesai mencapai 2,129,608 ton, dengan nilai ekspor

sebesar 1,485 ton (Deptan, 2011). Kesenjangan yang cukup besar antara produksi

dan volume ekspor ini menunjukkan bahwa daya saing mangga Indonesia masih

relatif rendah di luar negeri. Daya saing yang rendah ini, lebih disebabkan oleh

rendahnya kualitas mangga Indonesia yang tidak sesuai dengan permintaan pasar

diantaranya, tidak mudah rusak dalam proses pengangkutan, daya simpan lama,

warna dan rasa yang disukai konsumen, produksi buah tinggi per pohon, serta

mampu berbunga sepanjang musim serta tahan hama dan penyakit. Untuk
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mendapatkan kualitas unggul tersebut perlu dikembangkan plasma nutfah mangga

Indonesia.  Koleksi plasma nutfah mangga Indonesia yang terdapat di Kebun

Percobaan Cukurgondang Pasuruan sebanyak 231 kultivar, yang terdiri dari

koleksi lokal sebanyak 156 kultivar dan introduksi sebanyak 75 kultivar, dan ini

merupakan koleksi mangga terbesar di Asia Tenggara (Badan Penelitian dan

Pengembangan Pertanian, 2011).

Pada saat ini, erosi genetika berjalan sangat cepat yang juga terjadi pada

tanaman mangga, hal ini disebabkan oleh beberapa kasus, misalnya penurunan

populasi tanaman mangga karena daerah persebarannya dibangun menjadi kota

dan pemukiman, masyarakat hanya menanam mangga yang bernilai ekonomi

tinggi sebagai dampak harga mangga impor yang lebih mahal, sehingga banyak

plasma nutfah yang ditinggalkan pembudidayaannya (Sumiasri dkk., 2005).

Untuk menanggulangi erosi genetika tersebut, maka perlu dilakukan beberapa

upaya antara lain pelestarian dan pengembangan plasma nutfah mangga Indonesia.

Dalam upaya pengembangan tanaman mangga diperlukan protokol

perkecambahan dan pembibitan yang baik, sehingga perlu dilakukannya penelitian

tentang pengaruh pengupasan kulit biji terhadap perkecambahan dan pertumbuhan

pada beberapa kultivar mangga.

1.2. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari perkecambahan dan

pertumbuhan pada berbagai kultivar mangga, serta protokol ideal

pembibitan mangga yang optimal.

2. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari keragaman dan heritabilitas

beberapa kultivar bibit mangga.
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1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka didapatkan rumusan masalah pada

penelitian ini yaitu apakah perlakuan pengupasan terhadap kulit biji mangga

berpengaruh terhadap perkecambahan dan pertumbuhan pada berbagai kultivar

mangga?

1.4. Hipotesis

1. Di duga terjadi interaksi antara pengupasan kulit biji terhadap

perkecambahan dan pertumbuhan pada berbagai kultivar mangga.

2. Di duga pengupasan kulit biji berpengaruh terhadap perkecambahan dan

pertumbuhan pada beberapa kultivar mangga.

3. Di duga terdapat beberapa kultivar mangga mempunyai pertumbuhan yang

berbeda.

4. Di duga terdapat keragaman yang berbeda pada masing-masing kultivar.


