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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tanaman Mangga 

Mangga termasuk salah satu jenis buah tropis yang bersifat 

musiman,tanaman ini berbentuk pohon, tingginya dapat mencapai 10 sampai 40 

meter, batang mangga tegak, bercabang agak kuat, dengan daun-daun lebat, 

membentuk tajuk yang indah berbentuk oval atau memanjang, banyak jenis kultivar 

yang dibudidayakan salah satu kultivar yang disukai adalah mangga Arummanis 

yang merupakan salah satu kultivar terbaik di Indonesia yang banyak dikonsumsi 

masyarakat,  buah mangga tidak tahan lama untuk disimpan pada kondisi suhu 

kamar, buah mangga yang telah matang hanya tahan disimpan 2 sampai 3 hari pada 

suhu kamar (Merynda, 2006). Menurut Lucky (2013), tanaman mangga (Mangifera 

indica L.) termasuk dalam famili Anacardiceae, genus Mangifera, dan spesies 

Mangifera indica L. 

Menurut Pracaya (2006), Morfologi tanaman mangga terdiri dari  akar, 

batang, daun dan bunga. Akar tunggang tanaman mangga sangat panjang mencapai 

6 m dalamnya. Batang tanaman mangga berdahan, bercabang dan beranting banyak. 

Cabang dan ranting mangga berdaun lebat sehingga membentuk tajuk berbentuk 

kubah, oval atau memanjang. Mangga berdaun tunggal tanpa anak daun 

menumpuk. Bentuk daun mangga ada yang seperti mata tombakm segi empat tetapi 

berujung runcing, bulat telur dengan ujung runcing seperti mata tombak, atau segi 

empat dengan ujung membulat. Bunga mangga terangkai dalam tandan sebagai 

bunga majemuk. Rangkaian bunganya berbantuk kerucut yang melebar di bagian 
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bawah. Buah tanaman mangga termasuk kelompok buah batu berdaging. Bentuk 

ada yan bulat, bulat telur, bulat memanjang dan ada yang pipih.  

Mangga tumbuh pada ketinggian 0-800m dpl, tetapi paling baik sampai 

pada ketinggian 300 m dpl. Tipe tanah yang paling cocok adalah tanah berpasir, 

lempung atau liat sedang (agak liat), pH optimum 5,5-6,0. Curah hujan yang 

dibutuhkan sebanyak 1000 mm per tahun dengan jumlah musim kemarau 4-6 bulan. 

Pengairan diperlukan terutama pada musim kemarau (Purnomo dan Yuniarti, 

2006).  

2.2. Pembungaan Mangga 

Secara alami bunga mangga muncul setelah periode pertunasan. Periode 

waktu yang dibutuhkan munculnya tunas relatif lama. Bahkan beberapa tunas 

tanaman mangga pada tahun berikutnya tidak mengalami flush (tunas baru) 

sehimgga produktivitas rendah. Faktor penyebab rendahnya produktivitas tanaman, 

antara lain: kesuburan tanah rendah, kurang sinar matahari, iklim tidak cocok, 

pertumbuhan vegetatif yang dominan dan air tanah yang berlebihan (sukulen). 

Kekurangan sinar matahari dapat mempengaruhi terhambatnya pembungaan. 

Kekurangan cahaya matahari menyebabkan pohon tumbuhnya lebat dan dahan-

dahan serta ranting-ranting terlalu rapat, sehingga bunga tidak mun cul 

(Notodimedjo, 1997).  

Tanaman mangga memerlukan temperatur yang panas menjelag 

pembungaan, karena temperatur tersebut mencegah pertumbuhan vegetatif dan 

mendorong pertumbuhan reproduktif. Temperatur untung tanaman mangga ± 24ºC 
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- 27ºC, pada suhu tersebut pertumbuhan vegetatif dan hasilnya cukup baik, suhu 

yang dapat ditoleransi adalah 28ºC - 30ºC (Untung, 1998). 

2.3.Mangga Arumanis 143 

Kultivar unggul mangga yang telah dilepas antara lain adalah Golek 31, 

Manalagi 69 dan Arumanis 143 (Purnomo dan Yuniarti, 2006). Menurut Pracaya 

(2006), pohon mangga Arummanis 143 tidak begitu besar, mahkota pohon seperti 

kerucut terpotong, daun berbentuk lonjong dengan ujung runcing dan bisa mencapai 

sekitar 45 cm panjang daunnya. Buah yang telah tua berkulit hijau tua tertutup 

lapisan lilin sehingga warnanya seperti hijau kelabu, bobot buah bisa mencapai 450 

g/buah, rata-rata panjang buah sekitar 15 cm dan produktivitas tinggi bisa mencapai 

54kg/pohon. 

2.4. Hormon Tanaman 

Hormon tumbuhan atau zat pengatur tumbuh merupakan sekumpulan 

senyawa organik, baik yang terbentuk secara alami maupun buatan. Hormon 

tumbuh dalam kadar sangat kecil mampu menimbulkan suatu reaksi atau tanggapan 

baik secara biokimia, fisiologis maupun morfologis, yang berfungsi untuk 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Zat pengatur tumbuh 

berbeda dengan unsur hara atau nutrisi tanaman, baik dari segi fungsi maupun 

senyawa penyusunnya (Maryani, 2008) 

Secara individu tanaman akan memproduksi sendiri hormon setelah 

mengalami rangsangan. Proses produksi hormon dilakukan secara endogen oleh 

tanaman. Lingkungan merupakan faktor penting yang dapat memicu tanaman untuk 

memproduksi hormon. Setelah menghasilkan hormon hingga pada ambang 
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konsentrasi tertentu, maka sejumlah gen yang semula tidak aktif akan memulai 

menunjukkan reaksi sehingga akan menimbulkan perubahan fisiologis pada 

tanaman (Nurshanti, 2009). 

2.5. Hormon Giberelin 

Giberelin merupakan senyawa diterpenoit. Terdapat bermacam-macam 

bentuk giberelin yaitu GA1, GA2,GA3, ..., GA52. Zat ini memiliki sifat-sifat antara lain: 

berbentuk kristal, sedikit larut dalam air, larut dengan bebas alam methanol, 

ethanol, aseton, dan larut sebagian dalam etil asetat (Saut, 2002). 

Giberelin aktif menunjukkan banyak efek fisiologi, masing-masing 

tergantung pada tipe giberelin dan juga spesies tanaman. Beberapa proses fisiologi 

yang dipengaruhi oleh giberelin adalah: (1) merangsang pmanjangan batang dengan 

merangsang pembelahan sel dan pemanjangan, (2) merangsang pembungaan pada 

hari panjang, (3) memecah dormansi pada beberapa tanaman yang menghendaki 

cahaya untuk merangsang perkecambahan, (4) meragsang mobilisasi cadangan 

benih, (5) dapat menyebabkan perkembangan buah tanpa biji, dan (6) dapat 

menunda penuaan pada daun dan buah (Annisah, 2009). 

2.6. Paklobutrazol 

Paklobutrazol  adalah salah satu ZPT yang dapat digunakan untuk 

merangsang dan mempercepat pembungaan serta pembuahan pada lain buah-

buahan dimana pengaruh paklobutrazol ini akan menghambat produksi gibrelin 

sehingga mengurangi ukuran dan laju pembelahan sel tanaman. Akibatnya, 

pertumbuhan vegetatif tertekan dan secara tidak langsung mengalihkan asimilat ke 

pertumbuhan reproduktif (Gardsur, 1991). Selanjutnya dikenakan bentuk aplikasi 
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paklobutrazol dapat memproduksi pembentukan bunga karena dapat menekan 

giberelin tetapi juga dapat menyebabkan dominasi tunas bunga yaitu kuncup 

istirahat yang tidak mampu muncul (Purnomo, et al 1990). Menurut Wieland dan 

Wampe (1985), Paklobutrazol berfungsi (a) mengontrol apical dominan, (b) 

memacu pembungaan, (c) menekan pertumbuhan tanaman / vigor tanaman dan (d) 

meningkatkan produksi.  Paclobutrazol dapat menginduksi produksi buah di luar 

musim pada tanaman mangga (Efendi, 1994)  

Paklobutrazol yang lebih dikenal dengan merk dagang Cultar mempunyai 

suatu zat tumbuh berupa cairan yang mengandung bahan aktif 4-dimetil-3- (1-H-1, 

2, 4 Triozol 1-y1) – pentan-3-01). Mempunyai peranan merangsang pembentukan 

ranting produksi dan bunga serta buah buah pada manga. Secara fisiologis 

paklobutrazol meningkatkan kadar karbohidrat dalam jaringan kayu, partisi 

asimilat dari daun ke akar, meningkatkan respirasi akar, mengurangi kehilangan air 

akar (Purnomo, 1989). Cara  penggunaan Paklobutrazol dengan menyiramkannya 

ke dalam tanah sekitar tanaman atau menyemprotkannya ke tajuk, pada saat pupus 

berhenti tumbuh dan daunnya telah berwarna hijau dan mengeras (Purnomo, 1989). 

Daya kerja dari paklobutrazol menghambat biosintesis giberelin. Penghambatnya 

terjadi pada lintasan pembentukan kaurenoat dari oksidasi kaurena, sehingga 

lintasan itu berubah peran untuk melaksanakan biosintesis asam absitat. Dampak 

dari proses tersebut menekan pertumbuhan vegetative, meningkatkan pembentukan 

calon buah, pembungaan dan produksi tanaman. Di samping itu paklobutrazol juga 

mencegah terjadinya akumulasi ACC (1-amino cylopropane-1-carboxylic)  dalam  
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biosintesis etilen yang ikut berperan dalam proses penuaan organ tanaman 

(Purnomo, 1989).  

Hasil pengamatan menunjukan bahwa perlakuan Prohexadion-Ca, 

Paclobutrazol, dan strangulasi nyata mempercepat munculnya bunga dibandingkan 

control (Darmawan, 2014), Begitu pula pada tanaman nanas dengan aplikasi 

paclobutrazol dapat menginduksi bunga dan buah di luar musim (Antunes et al., 

2008). Paklobutrazol juga dapat mempercepat pembungaan, meningkatkan jumlah 

bunga, dan ketahanan bunga potong krisan (Syam`un et al., 2008). 

2.7. Pupuk Daun 

Pupuk daun merupakan bahan-bahan atau  unsur-unsur yang diberikan 

melalui daun  dengan  cara  penyemprotan  atau  penyiraman  kepada  daun  

tanaman  agar langsung dapat diserap guna mencukupi kebutuhan bagi 

pertumbuhan dan perkembangannya. Pupuk daun mampu meningkatkan kegitan 

fotosintesis dan daya angkut unsur hara dari dalam tanah ke dalam jaringan, 

mengurangi kehilangan nitrogen, meningkatkan pembentukan karbohidrat, lemak 

dan protein, serta meningkatkan potensi hasil tanaman (Sutejo, 2002 dalam 

Syafrudin dkk, 2012).  

Menurut Prajnanta (2002) menyatakan bahwa penyemprotan pupuk melalui 

daun akan meningkatkan tekanan turgor  karena tekanan turgor dapat 

mengakibatkan meningkatnya sel-sel penjaga dari somata menjadi penuh air dan 

mengakibatkan stomata terbuka, sehingga penyerapan larutan yang mengandung 

hara akan lebih mudah. Keuntungan dari pupuk daun ialah didalamnya terkandung 

unsur hara makro dan mikro. Umumnya tanaman sering kekurangan unsur hara 
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mikro bila hanya mengandalkan  pupuk  akar  yang  mayoritas  berisi  unsur  hara  

makro.  Dengan pemberian pupuk daun yang berisi unsur hara mikro maka 

kekurangan tersebut dapat teratasi dan tidak kalah pentingnya adalah dengan 

pemakaian pupuk daun maka tanah akan terhindar dari kerusakan (Lingga dan 

Marsono, 2001).  

Pupuk   daun memiliki merek  dagang dan mengandung bahan campuran 

utama  yang seimbang, terdiri dari tiga elemen esensial dasar untuk pertumbuhan 

dan  pembungaan. Ketiga  elemen  tersebut adalah Nitrogen (N), Fosfor (P) dan 

Kalium (K).  Pupuk yang memberikan N, P dan K disebut pupuk lengkap. Kelas 

pupuk (grade atau analisis) merupakan persen dalam berat dari nitrogen 

(dinyatakan sebagai unsur N), fosfor (dinyatakan sebagai P2O5) dan kalium 

(dinyatakan sebagai K2O). Selain unsur makro, unsur mikro juga memegang 

peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman walaupun hanya 

dibutuhkan dalam jumlah kecil (Harjadi, 1996 dalam Wahyu, 2006). 


