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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Departemen Pertanian RI mengembangkan berbagai jenis buah-buahan,

dalam rangka memenuhi permintaan buah-buahan segar baik dari dalam maupun

luar negeri. Dari berbagai jenis buah-buahan yang ada di Indonesia, mangga

mendapat prioritas untuk dikembangkan. Dipilihnya mangga karena buah ini

merupakan buah eksotik yang banyak di impor oleh semua pasar dunia. Direktorat

Jenderal Hortikultura Deptan RI mencatat ekspor buah mangga dari Indonesia

lebih banyak diserap pasar dari negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi,

peluang pasar lainnya yang dapat diraih produsen mangga Indonesia antara lain

Amerika, Kanada (4,2 %), Eropa (15%), China (9%) Timur Tengah (14%), Jepang

(3%) dan Singapura (5%). Tercatat buah mangga memberikan sumbangan terbesar

ketiga terhadap produksi buah Nasional, yaitu sekitar 1.842.036 ton atau sekitar

9,56% (Suwono, 2012).

Walaupun terjadi peningkatan produksi mangga sebesar 2,13 juta ton pada

tahun 2011, dibandingkan tahun 2010 sebanyak 0,84 juta ton, ternyata

produktivitas dan kualitas mangga Indonesia masih rendah, penyebabnya antara

lain 1) bentuk kultur budidaya yang bersifat tanaman pekarangan varietas atau

aneka kultivar, 2) penerapan teknologi budidaya yang kurang optimal. Padahal

kita mempunyai koleksi plasma nutfah terbesar No. 2 di dunia setelah India.

Koleksi plasma nutfah mangga Indonesia yang terdapat di Kebun Percobaan

Cukurgondang Pasuruan sebanyak 231 kultivar, yang terdiri dari koleksi mangga
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lokal sebanyak 156 kultivar dan mangga introduksi sebanyak 75 kultivar, dan ini

merupakan koleksi mangga terbesar di Asia Tenggara (Badan Penelitian dan

Pengembangan Pertanian, 2011).

Kendala yang dihadapi dalam perbanyakan tanaman mangga adalah

lamanya masa juvenil dari semaian bibit mangga itu sendiri. Kegiatan

komplementer yang dilakukan untuk memecahkan kendala tersebut, antara lain:

studi induksi generatif fase seedling (semaian) (Sadwiyanti et al., 2002) namun

hasilnya belum bisa digunakan untuk memecahkan kendala tersebut. Menurut

Hartmann et al. (2007), pembibitan mangga dipengaruhi oleh beberapa faktor

seperti, macam substrat yang digunakan, faktor lingkungan seperti oksigen, air,

suhu, dan untuk beberapa spesies adalah cahaya.  Namun pada umumnya, media

tumbuh merupakan faktor yang memegang peranan penting untuk kualitas bibit

yang baik (Baiyeri dan Mbah, 2006), yang mana media ini berperan sebagai

sumber nutrisi dan kelembaban (Grower, 1987), serta mempengaruhi suplai air

dan udara yang sangat penting bagi  pertumbuhan tanaman (Baiyeri, 2005).

Walaupun perbanyakan spesies tanaman dari biji tidak mahal dan efektif,

perkecambahan untuk spesies lokal sering tidak diketahui. Oleh karena itu perlu

untuk mempelajari protokol atau prosedur perbanyakan tanaman dari biji untuk

menghasilkan bibit yang baik.
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1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari macam media yang sesuai untuk

perkecambahan dan pembibitan berbagai kultivar plasma nutfah mangga, sehingga

akan didapatkan prosedur standart dalam perbanyakan tanaman mangga dengan

biji serta mempelajari keragaman karakter perkecambahan dan bibit mangga untuk

pengembangan kultivar-kultivar mangga unggul.

1.3. Hipotesis

1. Diduga terdapat interaksi antara media dengan kultivar mangga terhadap

perkecambahan biji dan pertumbuhan bibit mangga.

2. Diduga terdapat media yang berpengaruh terhadap perkecambahan biji dan

pertumbuhan bibit mangga.

3. Diduga terdapat kultivar mangga yang mempunyai karakter

perkecambahan dan pertumbuhan bibit yang berbeda.

4. Diduga terdapat keragaman (variabilitas) dan heritabilitas yang berbeda

pada masing-masing kultivar.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menambah

koleksi plasma nutfah mangga yang ada di Indonesia serta memperoleh standar

media yang tepat untuk pembibitan mangga.


	Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari macam media yang sesuai untuk 
	perkecambahan dan pembibitan berbagai kultivar plasma nutfah mangga, sehingga 
	akan didapatkan prosedur standart dalam perbanyakan tanaman mangga dengan 
	biji serta mempelajari keragaman karakter perkecambahan dan bibit mangga untuk 
	pengembangan kultivar-kultivar mangga unggul.

