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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini negara Indonesia sebagian besar buah pada proses pemanenan dilakukan 

secara musiman, saat itu juga pada musim panen ketersediaan buah sangat banyak, 

sebaliknya pada musim lain beberapa jenis buah masih suah ditemukan di pasar pada 

umumnya. Keadaan seperti inilahpada sektorpasar agribisnis tentu masih belum 

menguntungkan. Maka dilakukan adanya perentangan periode pembuahan, dengan cara 

mempercepat saat awal musim buah dan memperlambat akhir musim buah, tujuannya 

akan memperbaiki suatu keadaan yang terjadi sampai sekarang ini. Dengan cara ini 

tidak semua pohon berbuah pada saat yang sama, sehingga  harapannya keseimbangan 

antara penawaran dengan permintaan dalam rentang waktu yang panjang dapat 

diperbaiki.  

Secara umum tanaman mangga (Mangifera indicaL.) tentunya didaerah-daerah 

Jawa Timur hanya bisa panen buah hanya satu tahun sekali dengan masa panen yang 

singkat. Hal ini dapat mengakibatkan jumlah buah mangga secara kelanjutan masih 

belum mampu memenuhi permintaan pasar pada umumnya. Pada saat musim panen 

buah mangga tiba, harga buah mangga tersebuut terbilang sangat murah, begitu juga 

sebaliknya pada saat diluar musim, ketersediaan buah masih sulit ditemukan, pabila 

buah tersebut ada, harganya pun terbilang mahal. Untuk mencegah dan mengantisipasi 

hal tersebut perlu dilakukan pengatura pembungaan tanaman dengan cara mengatur cara 

mempercepat awal musim buah dan memperlambat akhir musim buah, harapannya 

dilakukan secara komersil sehingga dapat diterapkan di daerah-daerah yang dapat 

ditumbuhi tanaman mangga khususnya mangga varietas garifta merah. 
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Hal terpenting dalam pembuahan pada tanaman khususnya mangga terletak pada 

proses pembungaannya. Sampai saat ini juga di Indonesia cara mengatur pembungaan 

tanaman masih menggunakan cara yang manual. Tekinik terbaru dengan manipulasi 

cara mengatur pembungaan dan pembuahan tanaman masih belum dilakukan secara 

komersial. Padahal, pengaturan pembungaan pada tanaman buah dari segi ekonomi 

memang sangat penting untuk memperoleh buah di luar musimnya.Berdasarkan teori 

pembungaan, pengaturan pembungaan dapat diupayakan terus menerus. Terdapat dua 

teori dalam pembungaan tanaman yang mana teori pertama menyatakan secara inisiasi 

pada tanaman bila terdapat rangsangan, sedangkan teori kedua menyatakan tanaman 

selalu berpotensi untuk melakukan inisiasi bunga tetapi kadang-kadang masih terdapat 

masalah oleh kondisi yang tidak sesuai (Bernier et al., 1985). 

Terdapat juga cara yang dapat dikatakan efektif padaproses pengaturan pembuahan 

mangga yang terjadi di luar musim yaitu dengan cara pemberian zat pengatur tumbuh 

(ZPT) paklobutrazol. Menurut Efendi dan Yuniastuti (2000), menyatakan bahwa 

pemberian zat paklobutrazol apabila tanpa diikuti dengan pemberian zat pemecah 

dormansi akan menyebabkan bunga pada tanaman tersebut muncul lebih lama 

diabndingkan  tidak diberikan zat pemecah dormansi tersebut. Menurut Susanto dan 

Purwanto (1999) menjelaskan bahwa ZPT paklobutrazol dapat menginduksi 

pembungaan pada tanaman tentunya pada tanaman mangga. Salah satu cara agar 

tanaman mangga dapat berbuah di luar musim adalah dengan pemberian zat 

paklobutrazol. Cara agar dapat merangsang pembungaan tanaman mangga bila diberi 

zat pengatur tumbuh paklobutrazol dan dibarengi dengan pengelolaan tanaman sesuai 

standar oprasional prosedur (SOP) dapat meningkatkan buah, memperpanjang masa 
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panen dan dapat mengatur sesuai dengan keinginan apabila masuk panen buah. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pengaturan pembungaan dan 

pembuahan tanaman diluar musim denganmemulai dari persiapan tanaman, proses 

pemacuan pembungaan dengan aplikasi ZPT Paklobutrazol, dan pembuahan sampai 

pemeliharaan tanaman sesudahnya. Hal tersebut agar dapat merangsang dan memacu  

pembungaan tanaman mangga, begitu juga diharapkan upaya produksi buah mangga 

yang tidak menimbulkan efek negatif, tentunya pada tanaman itu sendiri dan  kualitas 

buah serta hasil produksi buah diluar musim yang pada umumnya masih rendah 

akibatnya masih sulit masuk ke pasar. Oleh karena itu, diperlukan juhga kegiatan 

manajemen dalam rangkaian merencanakan produksi buah mangga khususnya mangga 

garifta merah di luar musim dan melakukan adanya aplikasi zat paklobutrazol diikuti 

standar operasional prosedur (SOP) agar tidak menimbulkan efek negatif, begitu pula 

dapat meningkatkan produksi dan mutu kualitas buah mangga khususnya mangga 

varietas garifta merah. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh saat pemberian zat pengatur tumbuh paklobutrazol terhadap 

pembungaan tanaman mangga garifta merahdi luar musim? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh saat pemberian zat pengatur tumbuh paklobutrazol terhadap 

pembungaan tanaman mangga garifta merah di luar musim. 

1.4 Hipotesis 

Diduga terdapat pengaruh saatpemberian paklobutrazolterhadap induksi 

pembungaan tanaman mangga garifta merah. 




