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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Mangga 

Salah satu jenis buah-buahan yang potensial dikembangkan di Indonesia 

adalah mangga, karena buah mangga diminati oleh seluruh lapisan masyarakat 

Indonesia, sehingga permintaan pasar terus meningkat. Di Indonesia dikenal 200 jenis 

kultivar mangga (Purnomo, dkk., 1996). Mangga merupakan tanaman buah-buahan 

yang bersifat musiman, dan memiliki sifat baiannual 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 di atas dipengaruhi oleh factor 

iklim mikro dan faktor endogen tanaman (Wulandari, 2003). 

Mangga merupakan komoditi yang dapat dikonsumsi dalam bentuk segar dan 

berbagai olahan, mempunyai peluang yang besar untuk dikembangkan sebagai 

konsumsi dalam negeri dan ekspor. Peluang besar produk mangga  dalam negeri 

cukup baik karena penambahan jumlah penduduk yang disertai peningkatan 

pendapatan serta kesadaran akan gizi. Permintaaan luar negeri cukup besar tetapi 

belum dapat dipenuhi karena kualitas dan kuantitas yang kurang baik serta 

kontinuitas suplai yang tidak rutin (Alaydrus, 1990). 

2.1.1  Taksonomi dan Morfologi Tanaman Mangga 

Klasifikasi botani tanaman mangga adalah sebagai berikut : 

Species (jenis) :Mangifera indica L. 

Genus : Mangifera 
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Famili (keluarga) : Anacardiaceae 

Ordo : Sapindales 

Kelas : Dicotyledoneae (berkeping dua) 

Sub devisi : Angiospermae (berbiji tertutup) 

Devisi : Spermatophyta (tumbuhan berbiji)  

Sumber : ( AAK, 2010). 

Tanaman mangga tumbuh dalam bentuk pohon berbatang tegak, 

bercabangbanyak, serta rindang dan hijau sepanjang tahun. Tinggi tanaman 

dewasanya bias mencapai 10-40 m dengan umur bisa mencapai lebih dari 100 tahun. 

Morfologi tanaman mangga terdiri atas akar, batang, daun, dan bunga. Bunga 

menghasilkan buah dan biji yang secara generatif dapat tumbuh menjadi tanaman 

baru (Pracaya, 2007). Mangga rata-rata berbunga satu kali sehingga panen buah dapat 

dilakukan beberapa kali dalam satu periode karena buah tidak masak bersamaan. 

Mangga cangkokan mulai berbuah pada umur 4 tahun sedangkan mangga okulasi 

pada umur 5-6 tahun. Buah panen pertama hanya mencapai 10-15 buah, pada tahun 

ke-10 jumlah buah dapat mencapai 300-500 buah/pohon, pada umur 15 tahun 

mencapai 1000 buah/pohon, dan produksi maksimum tercapai pada umur 20 tahun 

dengan potensi produksi mencapai 2000 buah/pohon/tahun (Tafajani, 2011). 

Buah mangga memiliki keanekaragaman bentuk antara lain bulat, bulat 

pendek dengan ujung pipih, dan bulat-panjang agak pipih. Susunan tubuh buah terdiri 

dari beberapa lapisan, yaitu sebagai berikut : 
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a. Kulit buah 

Buah mangga yang muda memiliki kulit berwarna hijau, namun menjelang 

matang berubah warna menurut jenis dan varietasnya. 

b. Daging buah 

Buah mangga yang masih muda pada umumnya memiliki daging buah yang 

berwarna kuning keputih-putihan. Menjelang tua daging buah berubah menjadi 

kekuning-kuningan sampai kejingga-jinggan. Rasa daging buah mangga bervariasi, 

yaitu asam sampai manis dengan aroma yang khas pada setiap varietas mangga. 

c. Biji 

Biji mangga berkeping dua dan memiliki sifat poliembrional, karena dari satu 

biji dapat tumbuh lebih dari satu bakal tanaman (Rukmana, 1997). 

2.1.2  Varietas Tanaman Mangga 

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

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

merupakan salah satu kultivar yang cukup potensial untuk dikembangkan sebagai 

mangga unggulan karena kultivar ini memiliki rasa yang disukai konsumen. Namun, 

sayngnya masih memiliki kelemahan, yaitu a) warna kulit buah yang kurang menarik, 

karena preferensi pasar, khususnya pasar tradisional, menghendaki warna merah pada 

kulit buahnya (Rebin et al., 2001; Purnomo, 2000; Purnomo et al., 1996) rendahnya 

proses pembentukan buah dan tingginya gugur buah selama perkembangan buah, 

karena untuk kultivar Arumanis – 143, tiap malai mangga memiliki 24-300 bunga 

sempurna, tetapi hanya 13-28% yang membentuk calon buah dan hanya  0,1-2,5% 
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yang berkembang sempurna untuk membentuk biji ( Purnomo, 1987a; Purnomo, 

1987b; Purnomo, 1989; Purnomo 1992), jumlah bunga per tandan yang lebih sedikit 

dengan kultivar mangga lainnya 

2.1.3 Syarat Tumbuh Tanaman Mangga 

Menurut AAK (1991), syarat tumbuh tanaman mangga adalah sebagai berikut: 

1. Iklim 

Tanaman mangga mempunyai toleransi tumbuh yang tinggi, baik di dataran 

rendah maupun di dataran tinggi, dengan keadaan volume curah hujan sedikit atau 

banyak. Tetapi untuk memperoleh produksi mangga yang tinggi membutuhkan 

temperatur, curah hujan, keadaan awan dan angin yang mempunyai toleransi tepat. 

Oleh karena itu, kalau kita akan mengusahakan kebun mangga pada areal yang cukup 

luas, kita harus memperhatikan faktor iklim yang tepat. 

a.  Temperatur 

Temperatur untuk pertumbuhan optimum tanaman mangga lebih kurang 24-

27
o
C. Pada suhu tersebut pertumbuhan vegetatif dan hasilnya juga sangat baik. Pada 

temperatur yang rendah, bagi tanaman mangga muda (umur 5 tahun) akan banyak 

menderita kerusakan. Namun ada beberapa jenis tanaman mangga yang masih  tahan 

terhadap suhu rendah, tetapi tidak dapat berproduksi dengan baik. Menurut 

pengamatan, temperatur minimum tanaman mangga masih dapat hidup lebih kurang 

4-10
o
C, tetapi temperatur ini bukan temperatur yang baik untuk prtumbuhan dan 

produksi. 
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Pada musim kemarau, jika temperatur mencapai lebih dari 45
 o

C dan disertai 

angin kencang, dapat mengakibatkan luka bakar matahari pada buah. Pada tempertur  

44
o
C dengan kelembaban 15 persen di tempat yang terlindung, daun-daun dan buah 

yang masih kecil akan terpengaruh. Sebagian buah yang masih kecil akan rontok, 

sedangkan yang masih berkembang akan menjadi buah yang tidak berbiji. Pada 

temperatur maksimum lebih dari 44
o
C, tanaman mangga masih dapat hidup, tetapi 

hasilnya tidak begitu baik. 

b.  Curah hujan 

Keadaan curah hujan akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman mangga dan 

proses produksi pembentukan bunga dan buah. Kalau pada waktu musim bunga dan 

masa berbuah mulai masak tidak ada hujan, tanaman akan tumbuh dengan baik dan 

proses produksi akan berlangsung dengan baik pula. Sebaliknya, apabila pada waktu 

bunga, banyak turun hujan, berawan dan banyak kabut, proses pembentukan buah 

akan terganggu. Di samping itu, keadaan tersebut akan merangsang timbulnya hama 

dan penyakit yang penyebarannya cepat sekali. 

Persentase pembagian curah hujan setiap tahun secara alami sangat penting 

pengaruhnya terhadap proses pembungaan. Sebab masa primordial bunga akan terjadi 

setelah musim hujan, sekurang-kurangnya  setiap tahun kira-kira 10.000 mm, dan 

musim kering lebih kurang empat sampai enam bulan dengan curah hujan rata-rata 

melebihi 60 mm setiap bulan, jika di dalam jangka waktu yang cukup lama tidak ada 

hujan, maka para areal tanaman dapat dibantu debgan pengairan. Sebab, kalau 

kondisi kadar air tanah terlalu kering, bunga mangga dapat menjadi layu dan akhirnya 

pun kering. 
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c. Angin  

Angin akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman mangga, sebab tiupan 

angin yang kencang akan mempengaruhi dam mempercepat penguapan air dari tanah. 

Air dari tanah yang semestinya bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan secara optimal 

menjadi berkurang. Akibatnya, banyak buah yang rontok, dan cabang-cabangnya  pun 

banyak yang patah. Bahkan kadang-kadang pohon pun bisa roboh sekaligus dengan 

akarnya akibat tiupan anginnya yang begitu kencang. Untuk menghindari tiupan 

angin yang kencang, tepi kebun mangga harus ditanami tanaman yang tingginya 

melebihi tanaman mangga. Pohon tersebut harus mempunyai sistem perakaran  yang 

tegak lurus ke bawah dan dalam. Di samping itu, pemeliharaan tanaman pelindung 

perlu sekali, tetapi tidak boleh tumbuh terlalu liar, sebab hal ini akan mengganggu 

pertumbuhan mangga itu sendiri. 

2. Ketinggian tempat 

Tanaman mangga dapat tumbuh sampai pada ketinggian tempat lebih kurang 

1.300 m dari permukaan laut. Akan tetapi di daerah yang tinggi, produksinya tidak 

begitu banyak, dan kualitasnya pun tidak baik.Jika kita ingin mengusahakan tanaman 

mangga yang produksinya optimal, sebaiknya ditanam pada suatu areal yang 

memiliki ketinggian maksimal 500 m di atas permukaan laut. 

Masa berbunga tanaman mangga juga dipengaruhi oleh ketinggian tempat dari 

permukaan laut. Karena letak geografis Indonesia berada di daerah tropis dengan 

posisi 11
0
 lintang utara atau 6

0 
lintang selatan, maka setiap kenaikan kira-kira 130 m, 

di tempat pohon mangga itu ditanam, masa pembungaan tanaman tersebut akan 

tertunda selama 4 hari. Hal ini sesuai dengan letak Indonesia yang berada atau 
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tambah satu derajad ke selatan atau ke utara, masa pembungaannya akan tertunda 4 

hari. 

3. Tanah 

Tanaman mangga tumbuh baik di daerah tropis maupun subtropis. Di daerah 

tropis Tanaman mangga dapat tumbuh dapat tumbuh pada jenis tanah apapun, asalkan 

tanah  itu tidak mempunyai lapisan padat yang keras dan  banyak mengandung batu-

batuan. Di samping itu, kondisi tanah tidak boleh terlalu kering atau terlalu basah, 

dan tidak terlalu banyak mengandung garam atau air payau. Jadi, mangga dapat hidup 

dengan baik dan cepat berproduksi pada tanah yang bertekstur ringan (tanah lempung  

berpasir) sampai tanah berat (tanah lempung atau tanah liat. Tetapi juga cukup 

mengandung zat makanan dan kadar air. Jumlah  volume kadar air tanah yang dapat 

naik dan diserap oleh akar tanaman tergantung pada keadaan struktur tanah. Kalau 

keadaan struktur tanah amat halus dan padat, maka naiknya kadar air tanah bisa 

tinggi, tetapi prosesnya begitu lambat. Sebaliknya, jika struktur tanah itu kasar dan 

berderai, maka naiknya air tanah tidak begitu tinggi namun cepat. Tanah liat lebih 

banyak mengandung air daripada tanah berpasir. 

Tanaman mangga yang ditanam di daerah berpasir, kualitas buahnya kurang 

baik, rasa buah menjadi hambar seperti air. Tanah semacam itu sering mengakibatkan 

tanaman menjadi kekurangan air, karena air mudah sekali meresap ke lapisan yang 

lebih dalam. Tanah yang yang bertekstur berat juga kurang baik untuk tanaman 

mangga, karena pada musim hujan proses pengeringannya sulit. Sebaliknya, pada 

musim kemarau, tanah menjadi keras sekali dan pecah-pecah, kandungan airnya 

terikat erat sehingga tanaman menjadi kekurangan air, sedangkan air yang tak terikat 
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sudah banyak yang menguap. Akibat lain yang diderita tanaman pada tanah liat 

adalah banyak akar serabut yang patah. Kerasnya tanah liat ini disebabkan oleh 

sirkulasi air dan udara yang tidak dapat berjalan dengan lancar. 

Mangga tumbuh pada ketinggian 0-800 m 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 pertahun dengan jumlah musim kemarau 4-6 bulan. Pengairan 

diperlukan terutama pada musim kemarau (Purnomo dan Yuniarti, 2006). 

2.1.4  Manfaat Mangga 

Buah mangga memiliki berbagai kemanfaatan bagi masyarakat, antara lain 

sebagai komoditas ekspor dan bias menambah pendapatan, bahan makanan dan 

tanaman penuduh dan penyelamat lapisan tanah. 

1. Sebagai komoditas ekspor dan menambah pendapatan  

 Sudah sejak zaman dahulu kira-kira setelah pelaut-pelaut Inggris, Spanyol, 

Portugis menjelajah benua Asia dan Amerika Latin, buah mangga mulai dikenal di 

eropa. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila sampai sekarang permintaaan 

akan buah mangga semakin meningkat yang mengakibatkan banyaknya eksportir kita 

yang tidak bisa melayani pesanan, baik dari Eropa, Timur Tengah, kawasan Asia 

maupun dari dalam negeri sendiri. Hasil pendapatan yang diperoleh, ternyata daerah 

Jawa Timur merupakan penghasil  buah mangga terbesar seluruh Indonesia baik dari 

segi mutu maupun jumlah, terutama buah mangga yang dihasilkan dari Probolinggo 

dan sekitarnya seperti desa Klaseman, Kraksaan. Demikian pula di daerah sekitar 

Pasuruan, Situbondo, Banyuwangi dan Singaraja. 
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 Mangga sebagai komoditas ekspor telah dimulai sejak tahun 1930 hingga 

sekarang. Namun  nilai ekspor mangga Indonesia mengalami ketidakstabilan, hal ini 

dapat dilihat dengan naik turunnya jumlah mangga yang diekspor dan pemasukan 

devisa. Permintaan mangga tidak hanya dari luar negeri saja, tetapi di dalam negeri 

sendiri permintaan mangga tak pernah berkurang.Sebagian besar produk mangga 

Indonesia sudah habis terserap di dalam negeri. Pada konsumsi mangga per kapita, 

yakni pada tahun 1983 mencapai sebesar 2,58 kg, tahun 1984 tercatat 2,49 kg. 

2. Sebagai Bahan Makanan 

 Komposisi buah mangga terdiri dari 80 % air dan 15 %-20 % gula, serta 

bberbagai macam vitamin, antara lain vitamin A,B,C dan protein yang sangat baik 

untuk kesehatan manusia serta selulosa dan pektin pada buah mangga yang masak 

bisa memudahkan buang kotoran. Hal ini yang menumjbuhka inisiatif pada 

masyarakat untuk membuat olahan makanan yang berbahan dasar mangga yaitu jus 

mangga, selai mangga, bubur mangga dan manisan mangga. 

3.  Sebagai tanaman peneduh dan penyelamat lapisan tanah  

Di kota-kota besar dekat pantai yang berudara panas, banyak sekali halaman depan 

rum ah atau sekelilingnya ditanami pohon mangga yang tidak terlalu tinggi dan besar 

yang biasanya berasal dari bibit okulasi atau cangkokan. Pohon mangga juga baik 

untuk proyek reboisasi terutama di daerah perbukitan yang gundul karena tanaman 

mangga mempunyai jaringan akar yaqng kuat, luas dan dalam, sehingga mampu 

menahan lapisan tanah atas (humus) yang larut bersama air bila musim penghujan 

tiba.Mahkota daunnya rimbun dan luas juga dapat mengurangi laju penguapan air 

tanah, sehingga lapisan tanah di sekitarnya tidak mudah rusak (Aak, 2010). 
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2.2 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 yaitu dengan 

merangsang pembentukan enzim amilase yang berperan memecah senyawa amilum 

pada cadangan makanan menjadi senyawa glukosa, 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 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) 

Zat pengatur tumbuh (ZPT) yang komersil dan banyak digunakan untuk 

produksi buah di luar musim adalah Paklobutrazol. Retardan tersebut menghambat 

biosintesis giberelin, sehingga dapat mengalihkan pertumbuhan vegetatif menuju ke 

pertumbuhan reproduktif. Paklobutrazol dapat menginduksi produksi buah di luar 

musim pada tanaman mangga (Efendi 1994, Susanto & Poerwanto 1999), jeruk 

(Poerwanto & Inoue 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 mangga. 
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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 vegetatif, meningkatkan 

pembentukan calon buah, pembungaan dan produksi tanaman. Di samping itu 

Paklobutrazol juga mencegah terjadinya akumulasi ACC (1-amino cylopropane-1-

carboxylic)  dalam  biosintesis atilen yang ikut berperan dalam  proses penuaan organ 

tanaman (Purnomo, 1989).  

Secara fisiologis Paklobutrazol meningkatkan kadar karbohidrat dalam 

jaringan kayu, partisi asimilat dari daun ke akar, meningkatkan respirasi akar, 

mengurangi kehilangan air akar (Purnomo, 1988). Cara  penggunaan Paklobutrazol 

dengan menyiramkannya ke dalam tanah sekitar tanaman stsu menyemprotkannya ke 

tajuk, pada saat pupus berhenti tumbuh dan daunnya telah berwarna hijau dan 

mengeras (Purnomo, 1989). 

2.2.1 Manfaat Paklobutrazol 

Menurut Wieland dan Wampe, 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 melalui  

jaringan xylem dan mencapai tunas pucuk. Sistem vasculer disebelah titik  tumbuh  

berfungsi sebagai penyimpan zat pengatur tumbuh dan menghambat  biosintesia asam 

giberelat sehingga mengakibatkan pertumbuhan atau pemanjangan tunas berhenti. 
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Hal ini mengakibatkan  : (1) kandungan hormone sitokinin, (2) kandungan klorofil 

dan (3) kandungan karbohidrat dalam jaringan tanaman dan (4) meningkatkan 

penyerapan mineral. Dengan meningkatnya factor-faktor tersebut dapat membantu 

keseimbangan C:N ratio sehingga akumulasi fotosintat meningkat dan memacu 

pembungaan 

Salah satu cara untuk megatur reproduksi tanaman dan menjaga kesinambungan 

hasil buah setiapa musim adalah dengan pemberian zat pengatur tumbuh yang dapat  

merangsang pembungaan serta bersifat pengendali alternan. Untuk menstimulasi 

keluarnya malai bunga pada tunas baru setelah dilakukan pemangkasan, perlu 

penggunaan zat pengatur tumbuh berbahan aktif Paklobutrazol (Khalil dan Rahman, 

1995). Pada prinsipnya bahan aktif Paklobutrazol akan menghambat giberalin, 

sehingga mengurangi ukuran dan laju pembelahan sel tanaman, yang mengakibatkan 

pertumbuhan vegetative tertekan dan secara tidak langsung, asimilat dialihkan ke 

pertumbuhan reproduktif untuk pembentukan bunga dan perkembangan buah 

(Watson, 2006).  

2.2.2 Pengaruh Paklobutrazol Terhadap Tanaman Hortikultura 

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 

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

2008). Aplikasi Paklobutrazol pada tanaman kenari juga dapat mengatur pembungaan 

bunga jantan yang bersamaan dengan waktu munculnya bunga betina yang pada 
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tanaman kontrol berakhirnya masa pembungaan bunga jantan jauh sebelum bunga 

betina menyelesaikan masa reseptifnya (Aak, 2010). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Paklobutrazol melalui daun 

berpengaruh nyata pada jumlah daun pada pengamatan minggu ke-8 dan bobot kering 

batang (Yuliadi, 2012). Perlakuan Paklobutrazol juga dapat mengatur pembungaan 

dan panen  nanas di luar musim (Antunes et al., 2008), mengatur pembungaan bunga 

jantan dan betina zaitun sehingga dapat mekar bersamaan  (AAK, 2010), juga dapat 

mempercepat pembungaan, meningkatkan jumlah bunga, dan ketahanan bunga 

potong krisan (Syam`un et al., 2008). Pengaruh paklobutrazol juga dapat merangsang 

pembungaan pada tanaman Eucalyptus (Williams et al., 2003) Cottonwood (Yuceer 

et al., 2003) mangga (Avilan et al., 2005) dan tomat (Berova dan Zlatev, 2000). 




