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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Mangga (Mangifera Indica.L) 

Mangga merupakan tanaman buah tahunan (perennial plants) berupa pohon 

berbatang keras tergolong kedalam family Anarcadiaceae. Mangga diperkirakan 

berasal dari Negara India. Tanaman ini menyebar ke wilayah Asia Tenggara 

termasuk Malaysia dan Indonesia. Dalam Bahasa botani, mangga disebut 

Mangifera indica L. yang berarti tanaman berasal dari India (Rohmaningtyas, 

2010). Dari India, sekitar abad ke-4 SM, tanaman mangga menyebar ke berbagai 

Negara, yakni melalui pedagang India yang berkelana ke timut sampai ke 

semenanjung Malaysia. Pada tahun 1400 dan 1450, mangga mulai ditanam di 

kepulauan Sulu dan Mindanau, Filipina, di pulau Lizon sekitar 1600, dan di 

kepulauan Maluku pada tahun 1665 (Pracaya,2011). 

Tanaman mangga terdiri dari akar, batang, daun, bunga dan buah. Batang 

tanaman mangga yang masih muda terbentuk dari kulit yang amat tipis disebut kulit 

ari atau epidermis, kemudian kulit ini ini dirubah menjadi lapisan gabus. Bila pohon 

tambah tua, lapisan ini tidak tumbuh lagi, melainkan pecah – pecah karena bagian 

sebelah dalam kulit timbul lapisan gabus baru. Di dalam lapisan kayu ini  terdapat 

pembuluh kayu yang berfungsi membawa zat makanan dari akar keatas. Di dalam 

lapisan kulit terdapat pembuluh lapisan yang membawa zat makanan dari daun ke 

tempat lain. Bunga mangga dapat melakukan penyerbukan sendiri karena tepung 

sari yang jatuh pada tumpuk berasal dari pohon sendiri. Hal ini menyebabkan 

mangga disebut berumah satu. Bunga mangga terdiri dari beberapa bagian dasar 

bunga, kelopak, daun bunga, benang sari dan kepala putik. Bunga mangga dalam 
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keadaan normal, adalah bunga majemuk yang tumbuh dari tunas ujung. Tunas yang 

asalnya bukan dari tunas ujung tidak menghasilkan bunga, tapi menghasilkan 

ranting daun biasa. Daun mangga terdiri atas dua bagian yaitu tangkai daun dan 

badan daun ( Rohmaningtyas, 2010).  

2.2 Mangga Garifta Merah 

 Buah garifta merah adalah varietas mangga yang warna kulit  buahnya mera 

pada pangkal dan merah kekuningan pada ujungnya. Permukaan kulit buah halus, 

warna kulit buah hijau. Bentuk buah jorong, pangkal buah sedikit berlekuk dan 

pucuk buah lancip. Panjang buah 14 – 16,5 cm dan lebarnya 6.8 – 8.3 cm. tebal 

daging buah 2.8 – 3.6 cm, sedangkan tebal kulit buah 1.4 – 1.9 mm. warna daging 

buah kuning kemerahan dan tekstur dagingnya lunak berserat halus. Rasa buahnya 

manis segar Purnomo et al.(2002). 

Dari hasil seleksi plasma nutfah mangga di Kebun Percobaan Cukurgondang 

telah dilepas sebanyak 14 varietas unggul. Dari varietas varietas unggul yang telah 

dilepas tersebut terdapat enam varietas unggul baru mangga meah untuk buah segar, 

yang terdiri dari dua varietas yang dilepas pada tahun 2002, yaitu Marifta-01 dan 

Ken Layung, masing-masing melalui SK Mentan No. 415/ Kpts/T.P.240/7/2002 

dan 417/ Kpts/T.P.240/7/2002 tanggal 3 Juli 2002 (Purnomo et al. 2002), dan empat 

varietas merupakan hasil seleksi tahun 2008 (Rebin et al. 2008), yang selanjutnya 

dilepas pada tahun 2009, yaitu: (1) Garifta Merah, (2) Garifta Kuning, (3) Garifta 

Gading, dan (4) Garifta Orange, masing-masing melalui SK Mentan No. 3344/ 

Kpts/SR.120/9/2009, 3345/Kpts/SR.120/9/2009, 3346/Kpts/SR.120/9/2009, dan 

3347/Kpts/ SR.120/9/2009 tanggal 17 September 2009  Rebin dan Karsinah (2010). 
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2.3 Induksi Pembungaan  

Induksi bunga adalah fase yang paling penting dalam proses pembungaan. Pada 

fase ini terjadi perubahan fisiologis atau biokimia pada mata tunas dari 

pertumbuhan vegetatif mengarah pada pertumbuhan generatif. Induksi 

pembungaan merupakan fase yang penting karena perubahan hanya nampak pada 

kuncub bunga, sedangkan perubahan secara morfologis tidak ada. Induksi 

pembungaan berkaitan dengan beberapa faktor. Faktor tersebut adalah faktor 

eksternal, internal dan manipulasi oleh manusia. Faktor eksternal yaitu suhu, stress 

air, dan panjang hari; faktor internal yaitu kandungan nitrogen, karbohidrat, asam 

amino, dan hormon serta faktor manipulasi oleh manusia seperti girdling/ringing, 

pemangkasan, pengeringan, pamangkasan akar, pelengkungan cabang, dan 

pemberian zat pengatur tumbuh. Induksi bunga merupakan suatu tahapan ketika 

kuncup vegetatif dirangsang secara biokimia dan berubah menjadi pucuk 

reproduktif. Tidak ada perubahan morfologi yang menandakan tahap ini terjadi 

(Poerwanto, 2003). Pada tanaman yang tidak terinduksi, tidak terlihat perubahan 

mata tunas pada batang, dahan atau ranting tanaman, sedang pada tanaman yang 

terinduksi akan terlihat pengembungan ditempat mata tunas (Rosmaina dan 

Zulfahmi, 2013).  

Induksi pembungaan pada tanaman tahunan dapat dilakukan dengan cara kimia 

dan mekanis. Induksi secara kimia adalah merubah fisiologis tanaman dengan 

menghambat fase pertumbuhan vegetatif melalui peran senyawa kimia tertentu, 

agar fase generatif muncul. Zat pengatur tumbuh yang sering digunakan untuk 

induksi pembungan diluar musim dalah Paklobutrazol disertai dengan pemberian 
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KNO3. Paklobutrazol berperan dalam menekan sintesis giberelin, sehingga 

kandungannya menurun, sedangkan KNO3 berperan dalam memecahkan tunas 

dormansi. Prawinata et al. (1981) melaporkan bahwa aplikasi paklobutrazol 

menyebabkan dormansi tunas, termasuk tunas generatif yang telah terinduksi, 

sehingga perlu diikuti zat pemecah dormansi, seperti KNO3.. 

2.4 Paklobutrazol 

Paclobutrazol merupakan senyawa aktif yang bergerak relatif lambat menuju 

meristem sub apikal, dan dapat diserap tanaman baik melalui daun maupun akar, 

yang kemudian ditranslokasikan melalui xilem ke bagian tanaman lainnya (ICI, 

1984). Penggunaan paclobutrazol dapat melalui beberapa cara, antara lain dengan 

penyemprotan pada daun tanaman (foliar spray), penyiraman pada media tumbuh 

(media drench), serta melalui injeksi pada batang tanaman (injection). 

Mekanisme kerja paclobutrazol yaitu menghambat produksi giberelin 

dengan cara menghambat oksidasi kaurene menjadi asam kaurenat, yang 

selanjutnya dapat menyebabkan pengurangan kecepatan dalam pembelahan sel, 

pengurangan pertumbuhan vegetatif, dan secara tidak langsung akan mengalihkan 

asimilat ke pertumbuhan reproduktif untuk pembentukan bunga dan perkembangan 

buah (Weaver, 1972; ICI, 1984).  

Menurut penelitian Sirait (2002) pemberian paclobutrazol melalui 

penyemprotan pada daun, dengan konsentrasi paclobutrazol 75 ppm, 150 ppm dan 

300 ppm pada tanaman gardenia tidak berpengaruh terhadap saat terbentuknya 

kuncup bunga. Andayani (2004) menyatakan bahwa pemberian paclobutrazol 500 

ppm dan 1000 ppm melalui penyemprotan pada daun, tidak berpengaruh secara 
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nyata terhadap diameter bunga melati. Pemberian paclobutrazol pada mangga 

sangat berpengaruh. Menurut Husen et al. (2012), Paclobutrazol mempengaruhi 

tanaman berbunga secara berkala, sehingga pengamatan dilakukan selama periode 

I dan periode II pada berbagai variabel pengamatan, paclobutrazol 5 ml / tanaman 

secara signifikan mempercepat tanaman berbunga dibandingkan dengan kontrol (0 

ml / tanaman) . Martinez et al. (2008), aplikasi Paclobutrazol mampu menginduksi 

bunga 50-100% pada usia 60-90 hari setelah aplikasi, sedangkan kontrol tidak 

berbunga, karena paclobutrazol akan meningkatkan konsentrasi giberellin tunas, 

tingkat sitokin, dan kadar pati di tunas. 

Pemberian paklobutrazol pada tanaman buah memberikan berbagai 

manfaat. Salah satunya yaitu mempercepat induksi pembungaan pada tanaman 

buah dan meningkatkan nilai produksi. Menurut Wieland dan Wampler (1985), 

paklobutrazol berfungsi untuk : a) mengontrol apical dominan, b) memacu 

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

meningkatkan produksi. Pemberian paklobutrazol efektif diberikan melalui 

penyiraman di tanah. Zat tersebut ditranslokasikan melaui jaringan xylem dan 

mencapai tunas pucuk. Paklobutrazol menghambat biosintesa asam giberelat 

sehingga mengakibatkan pertumbuhan atau pemnajangan tunas terhenti.  

Pada prinsipnya bahan aktif paklobutrazol akan menghambat giberelin, 

sehingga mengurangi ukuran dan laju pembelahan sel tanaman, yang 

mengakibatkan pertumbuhan vegetatif tertekan secara tidak langsung, asimilat 

dialihkan ke partumbuhan reproduktif untuk pembentukan bunga dan 

perkembangan buah. 
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2.5 Pengaruh Paklobutrazol pada Tanaman Hortikultura 

Paklobutrazol dapat diaplikasikan pada tanaman melalui dengan tanah dan 

daun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan melalui tanah lebih efektif 

dibandingkan dengan pengaplikasian melalui daun, sedangkan penyemprotan 

melalui daun akan lebih efektif jika dilakukan beberapa kali dengan dosis yang 

rendah (Voon et al. 1992). 

Paklobutrazol dapat diserap oleh tanaman melaui jaringan batang, akar, dan 

daun. Zat tersebut kemudian diangkut melalui xylem menuju titik tumbuh. Senyawa 

aktif yang mencapai sub-apikal menghambat produksi giberelin dengan 

menghambat oksidasi kauren menjadi asam kaurenat. Hal tersebut menyebabkan 

pengurangan kecepatan pembelahan sel, sehingga secara langsung mengurangi 

pertumbuhan vegetative tanaman. Pengurangan pertumbuhan vegetative 

menyebabkan sebagian besar asimilat dialokasikan untuk pembentukan tunas 

bunga, pembentukan buah dan pertumbuhan buah ( Hartini, 1996). Aplikasi 

paklobutrazol secara signifikan dapat mengurangi tingkat perpanjangan batang dan 

tinggi tanaman (Lolaei et al. 2013). 

Paklobutrazol dapat menginduksi  pembungaan beberapa pohon buah – 

buahan tropis (Voon et al. 1992) sebagai akibat  menghambat biosintesis giberelin. 

Giberelin merupakan factor endogen yang menghambat pembungaan jeruk dan 

beberapa pohon buah – buahan lain. Poerwanto dan Inoue (1990) telah 

membuktikan bahwa aktivitas mirip giberelin pada tanaman jeruk Satsuma yang 

terinduksi bunganya, lebih rendah daripada yang tidak terinduksi. Pembungaan 

berhubungan dengan kandungan giberelin dalam tanaman. Kandungan giberelin 
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yang tinggi akan menekan kandungan karbohidrat pada pucuk yang aktif tumbuh 

sehingga menghambat pembungaan. Pemberian paklobutrazol sebagai zat 

penghambat tumbuh yang menghambat biosintesis giberelin dapat menginduksi 

pembungaan (Sach,1977). 

Aplikasi paklobutrazol secara nyata berperan menginduksi pembungaan 

tanaman mangga diluar musim pada tanaman. Bunga muncul pada 61 -71 hari 

setelah aplikasi paklobutrazol dengan persentase pembungaan 83.3% - 100%, 

sementara pada control tidak berbunga sama sekali. Kemudian, paklobutrazol 

secara nyata menghambat pertumbuhan vegetative tanaman mangga, yaitu 

menurunkan total tunas dan memperpendek panjang tunas (Susanto dan 

Poerwanto,1999).  




