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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertanian merupakan suatu sektor yang diusahakan oleh masyarakat 

Indonesia, selain iklim yang sesuai juga luas areal yang mendukung untuk 

dimanfaatkan sebagai areal budidaya berbagai macam tanaman. Budidaya 

tanaman hortikultura seperti buah-buahan telah memberikan kontribusi yang 

besar, mengingat semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan gizi 

menyebabkan bertambahnya permintaan akan buah-buahan termasuk mangga.  

Mangga merupakan salah satu komoditas ekspor potensial di Indonesia. 

Selain itu, mangga juga berperan penting bagi kehidupan petani karena usaha tani 

mangga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup..Walaupun Indonesia termasuk 

10 besar penghasil mangga didunia, namun Indonesia tidak termasuk 10 besar 

Negara pengekspor mangga dunia..Negara pengekspor mangga dunia yang 

terbesar adalah meksiko mencapai 22.64% dan India 20.25% Food and 

Agriculture Organization of United Nation Statistic (Faostat, 2007)..Produktivitas 

mangga di Indonesia tahun 2011 sebesar 2.131.139 ton mengalami kenaikan 

sekitar 65.55% sedangkan Tahun 2010, Indonesia memproduksi mangga sebanyak 

1.287.287 ton. Kenaikan produksi mangga dari tahun 2010 ke tahun 2011 terjadi 

di Pulau Jawa sebesar 0.75 juta ton atau (94.55%), dan di luar Pulau Jawa sebesar 

0.1 juta ton atau (19.66%). Kenaikan produksi mangga tahun 2011 disebabkan 

kondisi iklim yang baik untuk tanaman mangga dan tidak terjadi serangan hama, 

namun dari jumlah tersebut yang diekspor pada tahun 2011 hanya 1.485 ton dari 

total produksi 2.1 juta ton (Badan Pusat Statistik, 2011).  
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 Tanaman mangga merupakan tanaman buah-buahan yang bersifat musiman, 

dan memiliki sifat biannual bearing yaitu sifat berbunga dan berbuah yang tidak 

stabil atau berbuah banyak pada suatu tahun (on year) dan berbuah sedikit pada 

tahun berikutnya (off year). Sifat tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor iklim 

mikro dan faktor endogen pada mangga tersebut. Tanaman mangga berbuah khas 

yaitu sifat musiman dan dalam waktu yang relatif singkat. Panen mangga di 

Indonesia sendiri berlangsung pada bulan Oktober sampai Desember. Hal ini 

mengakibatkan melimpahnya buah mangga saat bulan tertentu (on season) 

sementara terjadi kekosongan saat diluar musim (off season) sehingga hal tersebut 

tentunya merugikan petani pada bulan lainnya karena terjadi kekosongan 

produksi. 

 Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas 

dan kontinuitas ketersediaan buah mangga dengan cara melakukan modifikasi 

pertumbuhan tanaman secara fisiologi dengan mengontrol pertumbuhan vegetatif 

tanaman, melakukan pengaturan pembungaan dan pembuahan tanaman diluar 

musim agar ketersediaan buah mangga dapat berkesinambungan sepanjang tahun 

atau paling tidak memperpanjang periode pembuahan, yaitu dengan mempercepat 

awal musim buah  dan memperlambat akhir musim buah. Teknologi yang dapat 

dilakukan untuk memproduksi buah sepanjang waktu dengan memanipulasi 

tanaman secara fisik maupun kimiawi. Secara fisik dengan cara perontokan daun, 

stress kekeringan air, pemenuhan kebutuhan unsur hara, sedangkan secara 

kimiawi penggunaan zat penghambat pertumbuhan vegetatif. Paklobutrazol dinilai 

mampu menginduksi munculnya bunga, meskipun demikian dapat menghambat 
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munculnya tunas vegetatif tanaman. Berdasarkan uraian diatas diharapkan 

pemberian senyawa Paklobutrazol dapat mempengaruhi percepatan pembungaan 

dan pembuahan tanaman mangga. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan 

informasi mengenai pengaruh paklobutrazol terhadap pembungaan dan produksi 

pada tanaman mangga garifta merah. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari Penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pemberian 

zat pengatur tumbuh paklobutrazol terhadap induksi pembungaan tanaman 

mangga (Mangifera indica L.) Garifta Merah. 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian 

berbagai konsentrasi zat pengatur tumbuh paklobutrazol terhadap induksi 

pembungaan tanaman mangga (Mangifera indica L.) Garifta Merah. 

1.4 Hipotesis 

Diduga pemberian paklobutrazol berpengaruh terhadap induksi pembungaan 

tanaman Mangga Garifta Merah. 




