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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Tanaman mangga (Magnifera indica) merupakan tanaman yang berasal dari 

India, mempunyai nama latin (Magnifera indica) mempunyai nama malayam 

manga (bahasa India), manga (bahasa Portugis), dan mango (bahasa Inggris). 

Mempunyai tinggi mencapai 10 meter, mempunyai pohon berwarna coklat kelabu 

sampai kehitaman, kulit bagian terluar memecah atau beralur, mempunyai tajuk 

yang rimbun, buah mangga mempunyai bentuk yang sangat bervariasi tergantung 

pada macamnya, mulai bentuk bulat, seperti telur dan lonjong memanjang 

(Suprihanto, 2011). Produksi mangga arum manis pada tahun 2011 sebesar 2,13 

juta ton, mengalami kenaikan sebanyak 0,84 juta ton (65,55 persen) dibandingkan 

tahun 2010. Kenaikan produksi mangga arum manis dari tahun 2010 ke tahun 

2011 terjadi di pulau jawa sebesar 0,75 juta ton (94,55 persen) dan pulau jawa 

sebesar 0,1 juta ton (19,66 persen) (Badan Pusat Statistik, 2012). 

Mangga Arumanis yang berasal dari daerah Probolinggo, Jawa Timur ini 

merupakan salah satu varietas unggul yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian. 

Buahnya berbentuk jorong, berparuh sedikit, dan ujungnya meruncing. Pangkal 

buah berwarna merah keunguan, sedangkan bagian lainnya berwarna hijau 

kebiruan. Kulitnya tidak begitu tebal, berbintik-bintik kelenjar berwarna 

keputihan, dan ditutupi lapisan lilin. Daging buahnya tebal, berwarna kuning, 

lunak, tak berserat, dan tidak begitu banyak mengandung air. Rasanya manis 

segar, tetapi pada bagian ujungnya kadang-kadang terasa asam. Bijinya kecil, 

lonjong pipih, dan panjangnya antara 13-14 cm. Panjang buahnya dapat mencapai
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15 cm dengan berat rata-rata per buah 450 g. Produktivitasnya cukup tinggi, dapat 

mencapai 54 kg/pohon (Anonim, 2005). 

Salah satu kendala didalam  pasca panen buah-buahan khususnya mangga 

adalah adanya serangan patogen Colletotrichum gloeosporioides. penyakit 

antraknosa adalah penyakit terpenting yang menyerang tanaman mangga di 

Indonesia khususnya pada waktu pasca panen yang sangat berbahaya dan bersifat 

latent infection. Penyakit ini meluas pada kondisi lembab dan tingkat kelembapan 

kurang dari 95%. Sebuah laporan terbaru menunjukkan 34% dari buah mangga di 

pasar domestik Vietnam terinfeksi antraknosa (Duc et al., 2008). Fungisida 

sintetik merupakan bahan utama yang digunakan untuk pengendalian penyakit 

pascapanen buah-buahan dan sayuran (Bautista-Baños et al. 2006). Pengendalian 

penyakit antranoksa selama ini dilakukan secara kimiawi dengan menggunakan 

fungisida sintetik. Cara pengendalian penyakit antraknosa dengan menggunakan 

fungisida sintetik memang lebih praktis dibandingkan dengan cara pengendalian 

lain. Fungisida sintetik banyak digunakan oleh petani karena memiliki periode 

pengendalian panjang, cepat menurunkan penyakit, mudah dan praktis untuk 

digunakan, mudah dan praktis disimpan, dan mudah mendapatkannya 

(Syamsudin, 2003). Berdasarkan hasil penelitian (Diedhiou et al, 2014) pemberian 

fungisida methyl thiophanate menyebabkan buah mangga terlindungi dari 

serangan penyakit antraknosa sebesar 73,2 % sementara buah yang tidak diberi 

perlakuan tingkat kerusakan mencapai 100 %.  

Penggunaan fungisida sintetik telah meningkatkan kekhawatiran konsumen 

dan penggunaannya menjadi lebih ketat karena efek karsinogenik, masalah 
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toksisitas, residu, pencemaran lingkungan, terjadinya resistensi mikroba dan input 

yang tinggi (Rial-Otero et al, 2005). Oleh karena itu dituntut pengembangan 

strategi alternatif untuk perlindungan tanaman pengganti fungisida kimia (Terry 

dan Joyce 2004; Faoro et al, 2008). Pelapisan lilin merupakan solusi untuk 

mengatasi pemakain fungisida sintetik, yang dimana pelapisan lilin dapat 

menghambat atau menurunkan serangan penyakit antraknosa selain itu juga dapat 

memperpanjang daya simpan, mencegah susut bobot buah, menutup luka atau 

goresan kecil, mencegah timbulnya jamur, mencegah busuk dan mempertahankan 

warna (Iwanmalik, 2009).  

Berdasarkan hasil penelitian Thinh (2013) kombinasi asam propionic 0,09 

%  dengan Carnauba wax 4 % dapat meningkatkan penghambatan penyakit 

antraknosa ( C. Gloeosporioides ) sebesar 19,67 %. Pengaruh pencelupan pada air 

panas atau hot water treatment pada buah mangga dengan suhu 52oC selama 10 

menit, dan selama 15 hari penyimpanan yang terserang penyakit antraknosa hanya 

10 % sementara control terserang sampai 70 % sehingga penggunaan hot water 

treatment secara efektif  bisa mengendalikan penyakit antraknosa (Tigist, 2011). 

Oleh karena itu,perlu adanya pengujian efektifitas penanganan pasca panen 

tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 

pelapisan lilin lebah dengan pencelupan air panas atau hot water treatment untuk 

perlindungan buah mangga terhadap penyakit antraknosa. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dari penelitian ini adalah manakah pelapisan lilin lebah 

dan lama pencelupan pada air panas yang efektif untuk pengendalian penyakit 

antraknosa pada buah mangga arum manis. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan lama perendaman dan 

pelapisan lilin lebah yang efektif untuk pengendalian penyakit antraknosa pada 

buah mangga arum manis. 

1.4 Hipotesis 

1. Diduga terjadi pengaruh interaksi antara lama perendaman pada air panas 

dan pelapisan lilin lebah terhadap pengendalian penyakit antraknosa pada 

buah mangga arum manis. 

2. Di duga terjadi adanya pengaruh pelapisan lilin terhadap pengendalian 

penyakit antraknosa pada buah mangga arum manis. 

3. Di duga adanya pengaruh pengaruh lama pencelupan pada air panas 

terhadap pengendalian penyakit antraknosa pada buah mangga arum manis. 

 

 


