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III. METODE PELAKSANAAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada 14 Maret sampai bulan September tahun 

2015. Penelitian ini bertempat di kebun Frigga Fruit yang berlokasi  pada desa 

Jarangan, kecamatan Rejoso, kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Jenis tanah 

Grumusol, ketinggian tempat lebih kurang 5 m dpl. Suhu harian rata-rata 1100 

mm/tahun. 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan adalah jet sprayer, tangga, hand counter, jangka 

sorong, penggaris, gelas ukur, kamera. 

Bahan-bahan yang digunakan adalah Tanaman mangga varietas arumanis 143 

sebanyak 20 pohon milik Fringga Fruit, ZPT Paklobutrazol (Gambar 14) 

3.3 Metode 

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan Rancanagan Acak Kelompok 

(RAK) non faktorial dengan 1 faktor yaitu konsentrasi ZPT Paklobutrazol  (K0= 

Kontrol; K1= 5 ml/L; K2= 10 ml/L; K3= 15 ml/L). Data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan Analisis of Variance (ANOVA). Apabila berbeda nyata maka 

dilakukan Uji BNT pada taraf 5%. 
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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 

Pemupukan dilakukan satu minggu sebelum aplikasi zat pengatur tumbuh 

Paklobutrazol, dengan menggunakan pupuk NPK phonska dengan dosis 2 kg/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 

terbaik yang akan diamati pembungaan dan hasilnya. 

3.4.4. Persiapan Bahan Semprot 

Pemberian senyawa stimulant yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 

Paklobutrazol diencerkan dengan aquades sebanyak 1000 ml.  

Kebutuhan Paklobutrazol untuk masing-masing perlakuan per pohon : 

Perlakuan 5 ml = 5 ml + 1000 ml aquades 

Perlakuan 10 ml = 10 ml + 1000 ml aquades 

Perlakuan 15 ml = 15 ml + 1000 ml aquades  
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3.4.5. Aplikasi Senyawa Paklobutrazol 

Senyawa Paklobutrazol diberikan sebanyak 1 liter/pohon dengan berbagai 

konsentrasi yang sudah disediakan. Kemudian dimasukkan ke dalam botol dan 

disiramkan ke tanah tepat di sebelah pohon yang sebelumnya telah diberi lubang 

melingkari pohon tersebut. Perlakuan ini dilakukan satu kali saat fase vegetatif dan 

diberikan pada waktu pagi hari. Penyiraman juga harus mengenai batang yang 

memiliki xylem yang bertujuan agar lebih cepat diproses oleh tanaman (Gambar 15). 

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 Setelah Aplikasi  

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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3.4.7 Denah Percobaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Denah Percobaan 

Keterangan:  

P0= Kontrol 

P1= ZPT Paklobutrazol 5 ml/L 

P2= ZPT Paklobutrazol 10 ml/L 

P3= ZPT Paklobutrazol 15 ml/L 

I-V= Ulangan 

5m dan 6m = Jarak tanam 
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3.5 Pengamatan dan Pengambilan Data 

Pengamatan dilakukan pada 20 tanaman mangga Arumanis 143, yaitu dari 

tanaman  mulai berbunga hingga berbuah dan panen Parameter yang diamati dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

A. Pengamatan Pembungaan 

1. Saat muncul bunga, dihitung dari rata-rata jumlah hari pada saat tanaman  

mulai berbunga setelah aplikasi (hsa)  Paklobutrazol pada periode musim 

pembungaan. 

2. Jumlah malai bunga per tanaman, dihitung dari jumlah malai bunga per 

tanaman pada periode pembungaan yang diamati pada saat tanaman telah 

berbunga dengan interval 1 minggu menggunakan hand counter. 

3. Panjang malai bunga, diukur menggunakan penggaris dari pangkal malai 

bunga sampai bagian ujung bunga, yang diperoleh dari rata-rata 1-10 sampel 

malai bunga dalam satuan centimeter (cm). Hal ini dilakukan setelah bunga 

penuh. 

4. Lebar  malai bunga, diukur menggunakan penggaris dari lebar malai bunga 

yang terlebar dari malai bunga, yang diperoleh dari rata-rata 1-10 sampel malai 

bunga dalam satuan centimeter (cm). Hal ini dilakukan setelah bunga penuh. 

5. Jumlah anak malai bunga, dihitung dari jumlah anakan malai malai dari 

pangkal sampai ujung malai bunga, yang diperoleh dari rata-rata 1-10 sampel 

malai bunga dalam satuan centimeter (cm). Hal ini dilakukan setelah bunga 

penuh. 
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B. Pengamatan Pemanenan

1. Jumlah buah  panen, dihitung dari jumlah panen buah mangga per pohon yang

dilakukan setelah panen

2. Berat total panen, dihitung dari jumlah seluruh berat buah per pohon dengan

menggunakan timbangan analitik yang dilakukan setelah panen.

3. Panjang buah, diukur menggunakan penggaris dari pangkal buah sampai

bagian ujung buah, yang diperoleh dari rata-rata 1-3 sampel buah dalam satuan

centimeter (cm yang dilakukan setelah panen.

4. Diameter buah, diukur menggunakan jangka sorong dari bagian buah terlebar,

yang diperoleh dari rata-rata 1-3 sampel buah dalam satuan centimeter (cm)

yang dilakukan setelah panen.




