
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1  Latar Belakang dan Masalah 

 

Manggis (Garcinia mangostana L.) merupakan tanaman buah berupa pohon yang 

berasal dari hutan tropis yang teduh di kawasan Asia Tenggara, salah satunya di 

hutan belantara Indonesia.  Dari Asia Tenggara, tanaman ini menyebar ke daerah 

Amerika Tengah dan daerah tropis lainnya seperti Filipina, Papua New Guinea, 

Kamboja, Thailand, Srilanka, Madagaskar, Honduras, Brazil dan Australia Utara.   

Buahnya dikenal sebagai "Queen of Tropical Fruits" karena rasanya yang lezat 

dan bentuknya yang eksotis. 

 

Tanaman ini memiliki prospek yang cerah sebagai komoditas ekspor karena 

memiliki keistimewaan rasa daging buahnya yang unik yaitu manis, asam dan 

menyegarkan dengan nilai gizi yang tinggi.  Selain itu, kulitnya mengandung 

antioksidan yang paling tinggi yaitu berupa xanthone.  Xanthone merupakan 

antioksidan tingkat tinggi, nilainya mencapai 17.000 – 20.000 ORAC per 100 ons 

(sekitar 2.835 gram kulit manggis), lebih besar dari wortel dan jeruk yang kadar 

ORAC-nya hanya 300 dan 2.400.  ORAC merupakan singkatan dari Oxygen 

Radical Absorbance Capacity adalah kemampuan antioksidan menetralkan 

radikal bebas (Aribowo, 2011). 
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Pada umumnya masyarakat memanfaatkan tanaman manggis hanya pada buahnya 

saja karena buahnya yang mengandung gula sakarosa ini membuat rasanya manis 

menyegarkan sehingga banyak orang menggemarinya.  Komaposisi bagian buah 

yang dimakan per 100 gram meliputi 79,2 gram air; 0,5 gram protein; 19,8 gram 

karbohidrat; 0,3 gram serat; 11 mg kalsium; 17 mg fosfor; 0,9 mg besi; 14 IU 

vitamin A; 66 mg vitamin C; vitamin B (tiamin) 0,09 mg; vitamin B2 (riboflavin) 

0,06 mg; dan vitamin B5 (niasin) 0,1 mg (Rukmana, 1998). 

 

Kebanyakan buah manggis dikonsumsi dalam keadaan segar, karena olahan 

awetannya kurang digemari oleh masyarakat.  Selain buahnya yang mengandung 

banyak zat yang berguna bagi tubuh, ternyata kulit buah manggis juga 

mengandung berbagai macam zat yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh, 

diantaranya yaitu senyawa xanthone yang meliputi mangostin, mangostenol, 

mangostinon A, mangostenon B, trapezifoli xanthone, tovophyllin B, alfa 

mangostin, betamangostin, garcinon B, mangostanol, flavonoid epicatechin, dan 

gartanin (Hanif, 2011). 

 

Kulit manggis yang mengandung xanthone sebagai antioksidan yang kuat sangat 

dibutuhkan dalam tubuh sebagai penyeimbang prooxidant (reducing radicals, 

oxidizing radicals, carboncentered, sinar UV, metal, dll) yang ada di lingkungan 

manusia.  Dalam kandungan xanthone 123,97 mg/ml, kulit manggis dapat 

membunuh penyakit dan memperbaiki sel yang rusak serta melindungi sel sel di 

dalam tubuh.  Xanthone adalah subtansi kimia alami yang tergolong senyawa 

polyhenolic yang dapat digunakan sebagai zat untuk mengatasi berbagai penyakit.  

Xanthone memliki manfaat untuk mengobati penyakit jantung, seperti 
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arteriosclerosis (plak pembuluh darah), hipertensi, dan thrombosis.  Kandungan 

xanthone dalam kulit manggis lebih banyak dibandingkan xanthone yang 

terkandung pada buah manggis, sehingga sangat baik jika kulit manggis ini bisa 

dikonsumsi oleh masyarakat (Suryanti, 1994). 

 

Dari tahun ke tahun permintaan manggis meningkat seiring dengan kebutuhan 

konsumen terhadap buah yang mendapat julukan ratu buah (Queen of Fruits).  

Ekspor manggis dari Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan kebutuhan 

buah manggis dunia terutama Hongkong, Singapura, dan Inggris.  Pada tahun 

1999, volume ekspor 4.743.493 kg dengan nilai ekspor 3.887.816 US$ dan tahun 

2000 volume ekspor mencapai 7.182.098 kg dengan nilai ekspor 5.885.038 

US$ (Prihatman, 2000).  Menurut pusat data dan sistem informasi kementerian 

pertanian (2012), volume ekspor manggis pada tahun 2012 meningkat sangat 

tinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, yaitu sebesar 20.168.660 kg dengan 

nilai ekspor 17.426.034 US$. 

 

Produksi manggis yang ada sekarang ini umumnya berasal dari tanaman rakyat 

yang belum dibudidayakan secara intensif, sehingga tidak mengherankan jika 

produktivitas buah yang dihasilkan masih rendah.  Menurut Poerwanto (2000) 

produktivitas manggis di Indonesia berkisar 30 – 70 kg per pohon, jauh lebih 

rendah dibandingkan dengan Malaysia yang produktivitasnya mencapai 200 – 300 

kg per pohon.  Selain produktivitasnya masih rendah, mutu buah manggis yang 

dihasilkan dari Indonesia juga rendah.  Menurut Anwaruddin (2007) dari total 

produksi yang dihasilkan hanya 5 – 20% saja yang dapat diekspor. 
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Dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumen dalam negeri maupun ekspor 

perlu dilakukan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman manggis melalui 

pengembangan sentra-sentra produksi baru dan pemantapan sentra produksi yang 

telah ada.  Untuk itu dibutuhkan bibit manggis dalam jumlah banyak dan 

berkualitas, salah satunya yaitu perbanyakan melalui biji. 

 

Permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan bibit manggis dari biji adalah 

memerlukan waktu yang relatif lama untuk mendapatkan bibit yang siap tanam.  

Hal ini disebabkan oleh lambatnya pertumbuhan akar bibit manggis, masa juvenil 

tanaman manggis yang berasal dari biji sangat panjang yaitu sekitar 12 – 20 tahun 

(Ashari, 1995).  Bila pertumbuhan akar bibit ini dapat dipacu menjadi lebih cepat, 

maka upaya penumbuhan sentra produksi baru dengan penggunaan bibit manggis 

asal biji dapat dilaksanakan. 

 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pemberian zat pengatur 

tumbuh tanaman.  Menurut Heddy (1989), senyawa-senyawa indole yaitu IPA 

(indole-3- propionic acid) atau IBA (indole-3-butyric acid) terbukti aktif sebagai 

zat pemacu pengakaran.  Di antara senyawa auksin, IBA mempunyai sifat yang 

lebih baik dan efektif daripada IAA dan NAA.  Dengan demikian IBA paling 

cocok untuk merangsang pemgakaran, karena kandungan kimianya lebih stabil 

dan daya kerjanya lebih lama.  IAA biasanya mudah menyebar ke bagian lain 

sehingga menghambat perkembangan serta pertumbuhan tunas dan NAA dalam 

mempergunakannya harus benar-benar tahu konsentrasi yang tepat yang 

diperlukan oleh suatu jenis tanaman, bila tidak tepat akan memperkecil batas 

konsentrasi optimum pengakaran (Wudianto, 1998). 
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Selain upaya peningkatan pengakaran, perbanyakan manggis dengan biji dapat 

menghasilkan tanaman dalam jumlah yang lebih banyak, apabila sifat 

poliembrioni biji tersebut dimunculkan, salah satunya dengan cara pembelahan 

biji (Ashari, 1995). 

 

Perbanyakan manggis melalui biji merupakan cara yang paling umum dilakukan 

petani karena murah dan lebih praktis dibandingkan dengan cara perbanyakan 

lainnya, seperti penyusuan, sambung pucuk atau kultur jaringan.  Tanaman 

manggis ditanam dengan biji karena bijinya bersifat apomiksis maka tanaman 

yang berasal dari biji secara genetis akan sama dengan induknya (Horn, 1940).  

Biji manggis termasuk biji apomiksis sehingga bersifat true to type atau identik 

dengan genetik induknya.  Biji apomiksis juga bersifat rekalsitran, sehingga harus 

segera ditanam sesudah dikeluarkan dari buahnya.  Sifat yang rekalsitran ini 

menyebabkan manggis tidak bisa diperbanyak sepanjang tahun (Ashari, 1995). 

 

Apomiksis adalah metode reproduksi secara aseksual melalui biji di mana biji 

terbentuk tanpa pengurangan jumlah kromosom dan fertilisasi (Den Nijs et al., 

1993).  Tanda-tanda apomiksis pada manggis antara lain adalah terjadinya 

pengecambahan biji tanpa adanya peran dari organ jantan, adanya proembryo 

adventitious, pertumbuhan secara vegetatif dari nucellar atau jaringan integumen, 

dan menghasilkan beberapa kecambah dari satu biji (Richards, 1990). 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa pemberian IBA dalam upaya 

mempercepat pertumbuhan akar pada bibit manggis sangatlah diperlukan.  Namun, 

konsentrasi yang tepat belum diketahui.  Selain itu, dimungkinkan untuk 

memperoleh benih manggis dalam jumlah banyak dan berkualitas dalam waktu 
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yang relatif singkat, yaitu dengan cara pembelahan biji yang dikombinasikan 

dengan penggunaan zat pengatur tumbuh (ZPT) IBA (indole-3-butyric acid). 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut : 

1. Berapakah konsentrasi IBA yang menghasilkan perkecambahan dan 

pertumbuhan seedling tanaman manggis yang terbaik? 

2. Apakah pembelahan biji dapat berpengaruh terhadap perkecambahan dan 

pertumbuhan seedling tanaman manggis? 

3. Apakah terdapat interaksi antara pemberian IBA dan pembelahan biji dalam 

mempengaruhi perkecambahan dan pertumbuhan seedling tanaman manggis? 

 

1.2  Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui konsentrasi IBA yang menghasilkan perkecambahan dan 

pertumbuhan terbaik seedling tanaman manggis. 

2. Mengetahui pengaruh pembelahan biji terhadap perkecambahan dan 

pertumbuhan seedling tanaman manggis. 

3. Mengetahui ada atau tidaknya interaksi antara perbedaan konsentrasi IBA dan 

pembelahan biji dalam mempengaruhi perkecambahan dan pertumbuhan 

seedling tanaman manggis. 

 

1.3  Landasan Teori 

 

Manggis merupakan salah satu tanaman buah tropika yang pertumbuhannya 

paling lambat, tetapi umurnya juga paling panjang yaitu sekitar 15 – 20 tahun.  

Tanaman yang berasal dari biji umumnya membutuhkan waktu 10 – 15 tahun 
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untuk mulai berbuah.  Tingginya mencapai 10 – 25 meter dengan ukuran kanopi 

sedang yaitu sekitar ± 12 meter serta tajuk yang rindang berbentuk piramida. 

 

Laju pertumbuhan tanaman manggis sangat lambat, baik pada fase pembibitan 

maupun penanaman di lapangan.  Lambatnya pertumbuhan ini akibat buruknya 

sistem pengakaran manggis (Horn, 1940).  Sistem pengakaran pada manggis 

mudah patah, lambat tumbuh, dan mudah terganggu karena tidak dijumpai akar 

rambut pada akar utama maupun akar lateral.   

 

Tanaman manggis termasuk tanaman yang tidak memiliki (sedikit) bulu-bulu 

akar, sehingga kemampuan menyerap air dan hara terbatas.  Di samping itu, 

panjangnya dormansi mata tunas juga memberikan kontribusi terhadap lambatnya 

laju pertumbuhan tanaman manggis (Downtown et al., 1990).  Oleh karena itu,  

diperlukan zat pengatur tumbuh yang dapat merangsang pengakaran agar lebih 

baik dan meningkatkan daya tumbuh kecambah. 

 

Zat pengatur tumbuh adalah senyawa organik sintetik bukan hara dalam jumlah 

sedikit dapat mendukung, menghambat, dan dapat mengubah proses fisiologi 

tanaman (Endah, 2001).  Zat pengatur tumbuh dalam tanaman terdiri dari lima 

kelompok yaitu auksin, giberelin, sitokinin, etilen, dan asam absisat.  Zat pengatur 

tumbuh ada yang sifatnya memacu atau menghambat pertumbuhan (Wattimena, 

1988).  Gardner et al. (1991) menyatakan bahwa untuk spesies atau kultivar yang 

sukar berakar, sumber auksin eksogen hampir selalu penting. 

 

Penggunaan auksin diantaranya adalah untuk merangsang perkecambahan dan 

pertumbuhan biji, merangsang pengakaran setek, cangkok, dan bagian tanaman 



8 

 

lainnya dalam usaha perbanyakan tanaman secara vegetatif; merangsang 

pertumbuhan bibit sambung pucuk (grafting), merangsang pertumbuhan buah-

buahan, menghambat pertumbuhan tunas tanaman dan gulma (Rismunandar, 

1995).  

 

Selanjutnya Gaspar et al. (1996) menambahkan bahwa auksin sangat diperlukan 

dalam organogenesis termasuk dalam pembentukan akar.  Pemberian auksin 

dengan konsentrasi yang tepat dapat meningkatkan inisiasi dan induksi akar.  

Prastowo & Roshetko (2006) menyebutkan bahwa konsentrasi auksin yang 

digunakan pada perendaman setek berkisar antara 5 – 100 ppm, tergantung jenis 

tanaman dan jenis auksin yang digunakan.  Umumnya untuk penyetekan tanaman 

buah digunakan konsentrasi 100 ppm dengan lama perendaman 1 – 2 jam. 

 

Menurut Heddy (1989), senyawa-senyawa indole yaitu IPA (indole-3-propionic 

acid) maupun IBA (indole-3-butyric acid) terbukti aktif digunakan sebagai ZPT 

perangsang pengakaran.  IBA mempunyai sifat yang lebih baik dan efektif dari 

pada IAA dan NAA.  Dengan demikian IBA paling cocok untuk merangsang 

aktivitas pembentukan akar karena kandungan kimianya lebih stabil dan daya 

kerjanya lebih lama. 

 

Rismunandar (1995) menyatakan bahwa penggunaan larutan IBA 24 – 40 ppm 

dapat mempercepat tumbuhnya akar baru pada tanaman (bibit yang baru 

dipindahkan dari persemaian), misalnya tanaman kol, tomat, dan tembakau, serta 

pada beberapa jenis tanaman keras.  Tanaman yang akan dipindahkan dimasukkan 

ke dalam larutan tersebut selama 48 jam. 
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Hasil penelitian Salim et al. (2010) pada pertumbuhan bibit tanaman manggis asal 

seedling menunjukkan bahwa pemberian ZPT IBA konsentrasi 100 – 200 ppm  

memberikan hasil yang terbaik untuk pertumbuhan akar bibit manggis asal 

seedling di polybag.  Pemberian IBA dengan konsentrasi 100 – 200 ppm dapat 

meningkatkan jumlah akar, panjang akar, dan bobot kering akar.  Sehingga, 

penyerapan air dan hara dapat berlangsung secara optimal. 

 

Selain upaya untuk meningkatkan pengakaran dan untuk menyediakan bibit dalam 

jumlah banyak, dapat dilakukan dengan perbanyakan tanaman melalui biji dengan 

cara pembelahan biji karena secara in vitro, biji yang dibelah dengan perlakuan 

IBA mampu tumbuh menjadi bibit dengan kualitas yang baik.  Biji manggis 

merupakan biji apomik yang terbentuk dari sel-sel nucellus pada buah 

partenokarpi.  Biji berwarna coklat dengan panjang 2 – 2,5 cm, lebar 1,5 – 2,0 cm 

dan tebalnya antara 0,7 – 1,2 cm.  Biji diselimuti oleh aril yang berwarna putih, 

empuk dan mengandung sari buah dengan aril yang transparan.  Penampakan 

embrio tidak jelas mengenai lokasi plumula dan radikel, dari pemeriksaan 

menunjukkan kemungkinan adanya perluasan titik tumbuh di sepanjang biji.  

Berat biji bervariasi antara 0,1 – 2,2 gram dengan rata-rata 1,0 – 1,6 gram (Warid, 

2007). 

 

Hasil penelitian Ihsan & Sukarmin (2007) pada teknik pengujian pembelahan biji 

dalam efektivitas  perbanyakan manggis melalui biji menunjukkan bahwa biji 

manggis yang dibelah tiga menghasilkan pertumbuhan tunas lebih banyak 

daripada biji yang dibelah dua dan yang tidak dibelah.  Tunas yang tumbuh 

dengan biji yang dibelah tiga, yaitu sebanyak 27 tunas.  Sedangkan, biji yang utuh 
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sebanyak 23 tunas dan biji yang dibelah dua sebanyak 21 tunas.  Namun, 

persentase tumbuh bagian biji bertunas dan tinggi tunas yang dihasilkan biji yang 

dibelah dua atau tiga lebih rendah, masing-masing 52,50% dan 45%, dibanding 

biji tanpa dibelah (100%).  Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian lanjutan 

dengan aplikasi zat pengatur tumbuh untuk meningkatkan persentase tumbuh akar 

pada bagian biji yang bertunas dan pertumbuhan tunas pada biji yang dibelah. 

 

1.4  Kerangka Pemikiran 

 

Manggis merupakan tanaman tahunan yang buahnya sangat digemari oleh 

masyarakat Indonesia.  Tanaman manggis yang ada sekarang sebagian besar telah 

berumur puluhan tahun dengan sedikit upaya pemeliharaan.  Kondisi ini 

menyebabkan produktivitas manggis masih jauh di bawah potensi yang dimiliki.  

Peningkatan produksi dan kualitas buah manggis perlu dilakukan untuk 

memanfaatkan potensi dan peluang pasar yang terbuka lebar.  Dukungan 

teknologi budidaya yang efisien dan memadai diperlukan, mulai dari perbenihan 

sampai pengelolaan pascapanen. 

 

Tanaman manggis memiliki laju pertumbuhan yang sangat lambat serta 

penyerapan air dan unsur hara yang buruk.  Tanaman manggis tidak memiliki atau 

sedikit bulu-bulu akar, sehingga penyerapan air dan unsur hara sangat buruk.  Hal 

ini yang mengakibatkan pertumbuhan  dan produktivitas tanaman  manggis 

menjadi terganggu.  Agar pertumbuhan  bibit tanaman manggis dapat tumbuh 

secara optimal, maka perlu dilakukan pemacuan pertumbuhan akar pada 

pembibitan manggis dengan pemberian zat pengatur tumbuh, salah satunya adalah 

IBA. 
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Zat pengatur tumbuh IBA adalah salah satu ZPT yang termasuk dalam kelompok 

auksin.  Selain digunakan untuk merangsang pengakaran pada setek, IBA juga 

mempunyai manfaat lain seperti menambah daya kecambah, merangsang 

perkembangan buah, mencegah kerontokan, pendorong kegiatan kambium, dan 

lain lain. 

 

IBA yang diberikan pada tanaman melalui jaringan meristem, kemudian ke 

jaringan floem, setelah itu masuk ke daerah sink, yaitu akar.  IBA bekerja secara 

kontak, jadi hormon ini tidak bisa menyebar ke seluruh tubuh tanaman, hanya 

dapat bekerja pada bagian tanaman yang diberikan hormon tersebut.  Penggunaan  

IBA menyebabkan pembentukan akar lebih cepat dan sistem pengakaran semakin 

baik sehingga air dan unsur hara dalam tanah yang diserap akar akan lebih banyak. 

 

Pada umumnya tanaman manggis ditanam dengan menggunakan biji, karena 

murah dan lebih praktis dibandingkan dengan cara perbanyakan lainnya.  Selain 

itu, tanaman manggis bersifat apomiksis sehingga tanaman yang berasal dari biji 

secara genetis akan sama dengan induknya, sehingga diharapkan pertumbuhan 

tanaman yang seragam dan jumlahnya banyak.  Untuk meningkatkan jumlah bibit 

yang dihasilkan maka dilakukan penanaman dengan melakukan pembelahan biji 

untuk memacu potensi sifat poliembrioni pada manggis.  Diharapkan dengan 

mengkombinasikan penggunaan IBA dengan pembelahan biji akan diperoleh bibit 

manggis yang berkualitas dalam jumlah banyak. 
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1.5 Hipotesis 

 

1. Pemberian IBA dengan konsentrasi 75 – 150 ppm memberikan pengaruh 

terbaik pada perkecambahan dan pertumbuhan seedling tanaman manggis. 

2. Pembelahan biji menjadi dua bagian dapat berpengaruh terhadap 

perkecambahan dan pertumbuhan seedling tanaman manggis. 

3. Terjadi interaksi antara perbedaan konsentrasi IBA dan pembelahan biji dalam 

mempengaruhi pertumbuhan seedling tanaman manggis. 

 

 

 

 


