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I. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Buah mangga (Mangifera indica L.) di Indonesia sebagian besar buah 

dipanen musiman, pada saat musim panen ketersediaan buah melimpah dan pada 

musim lain beberapa jenis buah tidak ditemukan di pasar. Sehingga Indonesia 

mengandalkan buah impor. Impor buah mangga tahun 2012 volume 1,5 ton 

dengan nilai 1,130 USS juta (BPS, 2014). Oleh karena itu, mangga merupakan 

salah satu buah unggulan Nasional yang dikaji pada program Riset Unggulan 

Strategis Nasional 2002 (Ishartati dan Husen, 2007). 

Mangga arumanis 143 merupakan salah satu komoditas yang banyak 

dibudidayakan di Indonesia, karena memiliki rasa yang disukai oleh konsumen, 

namun produksi mangga bersifat musiman, yang hanya dapat berbuah dalam 

beberapa bulan saja dalam setiap tahunnya, yaitu di bulan Oktober-Desember 

(Catur et al., 2013). Sifat ini tidak menguntungkan pada bulan-bulan tertentu, 

pasokan buah mangga berlebih saat panen raya, sebaliknya pasokan buah mangga 

berkurang bahkan impor pada saat tidak musim. Usaha mengatasi permasalahan 

tersebut diperlukan teknik budidaya yang dapat mengatur produksi buah, sehingga 

nilai jual buah mangga semakin kompetitif. 

Salah satu usaha agar mangga tetap tersedia di pasaran yaitu dengan 

mempercepat awal musim buah atau memperlambat akhir musim buah, sehingga 

tidak semua pohon berbuah pada saat bersamaan (Poerwanto, 2003). Untuk itu 

perlu dikembangkan teknologi pembungaan dan hasil mangga. 
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Teknik pembungaan terletak pada saat terjadi perpindahan dari fase 

vegetatif ke fase generatif (Pidkowich et al., 1999).  Pengaturan pembungaan 

dilakukan mengacu pada dua teori universal tentang pembungaan seperti 

dikemukakan oleh Bernier et al. (1985), yaitu  bahwa (1) inisiasi bunga pada 

tanaman tidak akan terjadi kecuali bila dirangsang (di induksi), dan (2) tanaman 

yang berada pada kondisi yang kurang sesuai untuk pembungaan menghasilkan 

satu atau beberapa zat penghambat pembungaan  dan inisiasi bunga akan terjadi 

bila produksi zat tersebut dicegah. 

Ethephon merupakan salah satu zat pengatur tumbuh sintetik yang mampu 

mempercepat pecah tunas sehingga mempercepat pembentukan bunga (Poerwanto 

et al. 1995). Ethephon dilaporkan mampu mengatasi dormansi tunas generatif, 

antara lain pada mangga dan jeruk (Syahbudin, 1999), manggis (Rai et al., 2004) 

dan meningkatkan jumlah jumlah bunga, jumlah buah dan perat buah perpohon 

pada tanaman durian (Sakhidin dan Suparto, 2011). Dengan pemberian zat 

pengatur tumbuh ethephon diharapkan mampu merangsang pecah tunas yang 

dormansi dan produksi mangga (Mangifera indica L.) arumanis 143. 

Hal tersebut yang menjadi latar belakang penelitian ini, sehingga kita bisa 

mengetahui pengaruh zat pengatur tumbuh ethephon terhadap menecah tunas 

dormansi dan produksi mangga (Mangifera indica L.).  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh pemberian zat pengatur tumbuh ethephon terhadap 

memecah tunas dormansi dan produksi mangga (Mangifera indica L.) arumanis 

143? 
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1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh zat pengatur 

tumbuh ethephon terhadap produks mangga (Mangifera indica L.) arumanis 143. 

 

1.4 Hipotesis 

Diduga pemberian zat pengatur tumbuh ethephon dapat meningkatkan 

pembungaan dan produksi mangga (Mangifera indica L.)  arumanis 143. 




