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III. METODE PELAKSANAAN

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan mulai 18 April sampai bulan September tahun 

2017. Penelitian ini bertempat di kebun Frigga Fruit yang berlokasi  di Desa 

Jarangan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dengan ketinggian 

tempat lebih kurang 5 m dpl. Jenis tanah Grumusol dan suhu harian rata-rata 1100 

mm/tahun. 

3.2. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah Jet sprayer, tangga, 

hand counter, timbangan analitik, jangka sorong, penggaris, gelas ukur, kamera. 

Bahan-bahan yang digunakan adalah Tanaman mangga varietas Arumanis 143 

sebanyak 31 pohon berumur ± 30 tahun milik Fringga Fruit, ZPT paklobutrazol dan 

pupuk daun (Neo Kristalon). 

Gambar 1. Bahan perlakuan a. paklobutrazol b. pupuk daun neo kristalon 

a b 
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3.3. Metode 

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan Rancanagan Acak Kelompok 

(RAK) sederhana dengan perlakuan pemberian paklobtrazol + pupuk daun yang 

terdiri dari T0= paklobutrazol 0ml/l+pupuk daun 0g/l, T1= paklobutrazol 

5ml/l+pupuk daun 0,5g/l, T2= paklobutrazol 10ml/l+pupuk daun 1g/l, T3= 

paklobutrazol 15ml/l+pupuk daun 1,5g/l, T4= paklobutrazol 20ml/l+pupuk daun 

2g/l dan perlakuan diulang sebanyak 5 kali. 

3.4. Pelaksanaan 

3.4.1. Pembersihan Lahan 

Pembersihan lahan dilakukan dengan menggunakan tenaga mekanik 

pemotong rumput, atau sabit untuk memotong rumput-rumput yang tumbuh 

disekitar tanaman mangga. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi perebutan unsur hara 

antara tanaman utama dengan gulma pada saat pemupukan dan injeksi zat pengatur 

tumbuh paklobutrazol. 

3.4.2. Pemupukan Dasar  

Pemupukan dilakukan satu minggu sebelum aplikasi zat pengatur tumbuh 

paklobutrazol, dengan menggunakan pupuk NPK phonska dengan dosis 2kg/pohon 

yang diaplikasikan dengan cara dipendam di tanah dengan jarak ± 3 m dari batang 

tanaman. 

3.4.3. Penentuan dan Pemilihan Sampel 

Penentuan sampel ini dilakukan untuk memilih 5 pohon mangga Arumanis 

143 yang akan diamati pembungaan dan hasilnya. 

 



13 
 

 

3.4.4. Persiapan Bahan Semprot 

Mencampurkan cairan paklobutrazol dan pupuk daun neo kristalon (N12-

P12-K36+3Mg O+2S+TE) dengan air sampai volume 1liter, yaitu dengan 

perhitungan sebagai  berikut. 

T1= paklobutrazol 5ml/l + pupuk daun neo kristalon 0,5g/l + 995ml air 

T2= paklobutrazol 10ml/l + pupuk daun neo kristalon 1g/l + 990ml air 

T3= paklobutrazol 15ml/l + pupuk daun neo kristalon 1,5g/l + 985ml air 

T4= paklobutrazol 20ml/l + pupuk daun neo kristalon 2g/l + 980ml air 

3.4.5. Aplikasi Senyawa Paklobutrazol dan Pupuk Daun 

Senyawa Paklobutrazol dan pupuk daun yang sudah disediakan dimasukkan 

ke dalam drum plastik untuk memudahkan kerja kemudian disemprotkan ke daun 

dengan menggunakan jetsprayer. 

3.4.6. Pemeliharaan dan Perawatan Pohon 

A. Pengairan 

Pengairan tanaman mangga menggunakan air irigasi maupun air hujan, 

yang dimasukkan ke dalam parit-parit di sebelah bedengan. 

B. Pengendalian Hama dan Penyakit 

Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan cara mekanik 

menggunakan Jet sprayer, yaitu dengan cara penyemprotan insektisida dengan 

bahan aktif deltametrin 28 ml, fungisida bahan aktif  benomil 25 g, perekat dengan 

bahan aktif Alkiaril poligikol eter 28 ml. 
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3.5 Panen 

Buah mangga dipanen apabila telah memenuhi beberapa kriteria sebagai 

berikut: bekas tangkai buah yang rontok telah kelihatan kering seluruhnya, lekukan 

ujung buah rata atau hampir hilang. Pori-pori buah merata, lapisan lilin mulai 

menebal pada permukaan buah, cabang tangkai buah telah kering 65%, buah tidak 

berbunyi nyaring bila disentil dan umur buah 130-140 hari setelah bunga muncul. 

3.6 Analisis data 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan penelitian akan dianalisis dengan 

analisis ragam pada taraf 5%, jika terdapat pengaruh yang nyata akan dilanjutkan 

dengan uji BNT pada taraf 5%. 
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3.7 Denah Percobaan 
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Gambar 3. Denah Penempatan Perlakuan 
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3.6 Pengamatan dan Pengambilan Data 

Pengamatan dilakukan pada 25 tanaman mangga Arumanis 143, yaitu dari 

tanaman mulai berbunga hingga berbuah dan panen. Variabel yang diamati dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Awal berbunga, munculnya bunga dihitung pada saat hari munculnya bunga 

pertama, pada masing-masing tanaman mangga. 

b. Jumlah malai, jumlah malai paling banyak selama pembungaan. 

c. Panjang malai, di ukur dari pangkal malai sampai ujung malai dengan alat ukur 

pengaris (cm)  

d. Lebar malai, di ukur dari bagian sisi kanan anak malai hingga sisi kiri anak 

malai dengan mengunakan alat ukur pengaris  (cm) 

e. Jumlah anak malai per malai, anak malai dihitung yang panjang malainya lebih 

dari 2 cm dari satu malai. 

f. Diameter buah, diameter buah di ukur pada bagian tengah buah dengan 

mengunakan jangka sorong pada (mm) 

g. Panjang buah, di ukur dari pangkal hinga ujung buah di ukur mengunakan 

jangka sorong (cm). 

h. Berat buah per buah panen, berat buah per buah panen dengan cara mengambil 

5 buah secara acak dalam satu pohon. Buah ditimbang satu persatu dengan 

mengunakan timbangan analitik dengan satuan gram. 

i. Jumlah total buah panen: Menghitung jumlah buah yang di panen dari pertama 

hingga akhir panen perpohon. 
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j. Berat total buah panen: mengihitung berat buah yang di panen dengan cara 

menimbang semuah buah yang dipanen perpohon dengan satuan kilogram (kg). 


