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I. PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Mangga merupakan salah satu tanaman komoditas hortikultura yang

potensial dikembangkan karena mempunyai tingkat keragaman genetik yang

tinggi, sesuai dengan agroklimat Indonesia serta mangga telah menjadi komoditas

penting dalam perdagangan internasional, terutama di pasar Amerika Utara,

Eropa, Jepang, dan Timur Tengah. Di Indonesia produksi mangga terus menurun

dan pangsa ekspornya masih di bawah 1%. Hal ini karena ketidak sesuaian

spesifikasi mutu mangga dengan permintaan pasar dunia, belum adanya sistem

pengujian mutu bibit yang dapat menjamin keseragaman produksi, belum adanya

program pemuliaan yang lebih terarah dan berkesinambungan, dan belum adanya

sistem kelembagaan yang memadukan komponen-komponen agribisnis mangga

(Anonymous, 2011).

Tiga jenis buah-buahan yang mendapat prioritas untuk dikembangkan oleh

pemerintah sebagai primadona hortikultur di Indonesia adalah pisang, jeruk dan

mangga. Salah satu varietas mangga Indonesia yang memenuhi kebutuhan pasar

untuk konsumsi dalam negeri maupun ekspor adalah Arumanis-143. Mangga

Arumanis-143 sempat mendominasi transaksi bisnis buah mangga Indonesia,

namun sejalan dengan perubahan strategi yang mengikuti pasar bebas, dan

berdampak kepada perubahan perilaku konsumen, mengubah image bahwa buah

yang menarik itu berwarna merah. Lyerdan Schnell (2009) melaporkan bahwa

mangga komersial di Asia Tenggara umumnya berwarna hijau dan telah dimulai
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program pemuliaan yang bertujuan untuk perbaikan warna kulit yang lebih

atraktif untuk memenuhi pangsa ekspor.

Karakteristik buah mangga yang ideal untuk ekspor atau untuk konsumsi

segar adalah warna kulit menarik (merah-kuning-jingga), daging buah tebal

dengan biji tipis, rasa, aroma, tekstur, dan serat seperti Arumanis-143, serta daya

simpan lebih baik (Rusnas, 2000).

Dalam rangka memperbaiki sifat buah mangga Arumanis-143 dari kulit

buah yang berwarna hijau agar berubah menjadi warna yang menarik atau eksotik,

telah dilakukan penelitian hibridisasi antara mangga Arumanis-143 dengan klon

merah Cukurgondang (Purnomo et al.,2002; Karsinah et al.,2003;

Anwaruddinsyah et al., 2004; Husen et al., 2006).

Upaya untuk mendapatkan mangga hibrid berkualitas unggul maka

diperlukan karakterisasi dan seleksi yang menyeluruh pada hibrid mangga

tersebut, karakterisasi yang akan dilakukan adalah buah yang dihasilkan dengan

berpedoman pada Descriptors for Mango (Mangifera indica L.) (IPGRI, 2006)

serta uji kualitas buah dengan mengamati perubahan kualitas/mutu kandungan gizi

buah setelah dilakukan perlakuan, yaitu: total gula, total padatan terlarut, total

asam, vitamin C, kandungan klorofil dan antosianin yang mempengaruhi warna

buah.

Upaya dalam mendapatkan buah yang berkualitas dan untuk menghidari

terjadinya cacat buah yang disebabkan oleh benturan atau gesekan antar buah

serta serangan dari hama dan penyakit buah mangga maka diperlukan

pembungkusan buah. Namun setelah dilakukan pembungkusan jenis pembungkus

dan waktu pembungkusan dapat mempengaruhi sifat fisik kimia buah mangga
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hibrida (F1-AL1) maka dari itu perlu dilakuan pengkajian dalam menggunakan

jenis pembungkus dan waktu pembungkusan guna memperoleh buah mangga

hibrida (F1-AL1) yang berkualitas dan memiliki warna eksotik.

1. 2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembungkusan terhadap kualitas buah

mangga hibrida (F1-AL1).

2. Untuk mengetahui pengaruh pembungkusan terhadap pembentukan

pigmentasi kulit buah manga hibrida (F1-AL1).

1. 3 Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah:

1. Diduga pembungkusan buah selama di pertanaman dapat meningkatkan

kualitas buah mangga hibrida (F1-AL1) pada masak konsumsi.

2. Diduga pembungkusan buah berpengaruh pada pigmentasi kulit buah

mangga hibrida (F1-AL1).


