
 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1  Botani Manggis dan Syarat Tumbuh 

 

Manggis dengan nama latin Garcinia mangostana L. merupakan tanaman buah 

berupa pohon yang banyak tumbuh secara alami pada hutan tropis di kawasan 

Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar, Vietnam dan 

Kamboja (Hartanto, 2011).  

 

Klasifikasi botani pohon manggis adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledonae 

Ordo  : Guttiferales 

Famili   : Guttiferae 

Genus   : Garcinia 

Spesies  : Garcinia mangostana L. 
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Balai Penelitian Pohon Buah-buahan Solok merekomendasikan tiga klon manggis, 

yaitu: 

1. Kelompok besar: panjang daun > 20 cm; lebar > 10 cm; ketebalan kulit buah 

 > 9 mm; diameter buah > 6,5 cm; berat buah > 140 gram; buah tiap tandan 1 

butir. 

2. Kelompok sedang: panjang daun 17 – 20 cm; lebar 8,5 – 10 cm; ketebalan 

kulit buah 6–9 mm; diameter buah 5,5 – 6,5 cm; berat buah 70 – 140 gram; 

buah tiap tandan 1 – 2 butir. 

3. Kelompok kecil: panjang daun < 17 cm; lebar < 8,5 cm; ketebalan kulit buah 

< 6 mm; diameter buah < 5,5, cm; berat buah < 70 gram; buah tiap tandan  

> 2 butir.  Klon yang dikembangkan adalah MBS1, MBS2, MBS3, MBS4, 

MBS5, MBS6 dan MBS 7. 

 

Tumbuhan manggis tersebar luas di Indonesia, baik di habitat alami maupun yang 

dibudidayakan, tumbuhan ini dapat ditemukan sampai ketinggian 600 meter di 

atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 20 – 30°C (Mardiana, 2011). 

 

Dalam budidaya manggis, angin sangat berperan dalam penyerbukan bunga untuk 

tumbuhnya buah.  Angin yang baik tidak terlalu kencang.  Tanaman manggis 

sangat cocok tumbuh pada daerah yang memiliki curah hujan tahunan sekitar 

1.500 – 2.500 mm/tahun dan merata sepanjang tahun. 

 

Tanah yang disukai tanaman manggis adalah jenis tanah yang gembur yang kaya 

kandungan bahan organik dengan drainase yang baik.  Sebaliknya, tanaman 

manggis tidak menyukai tanah yang bersifat basa dan rendah kesuburannya.  
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Tanah untuk tanaman manggis harus senantiasa lembap, tetapi tidak menggenang. 

Air tanah sedalam 2 m dari permukaan tanah cocok untuk tanaman manggis. 

Curah hujan yang merata dengan sepuluh bulan basah dalam setahun amat disukai 

tanaman manggis.  Sementara udara yang lembab dengan suhu udara 25 – 32°C 

sangat menunjang pertumbuhannya.  Pada masa awal pertubuhan, manggis 

menyukai naungan.  Akan tetapi, menjelang dewasa, sinar matahari penuh dapat 

mempercepat masa awal produksinya. 

 

Pohon manggis dapat tumbuh di daerah dataran rendah sampai di ketinggian di 

bawah 1.000 m dpl.  Pertumbuhan terbaik dicapai pada daerah dengan ketinggian 

di bawah 500 – 600 m dpl.  

 

2.2  Morfologi Tumbuhan 

 

Pohon manggis mencapai tinggi 10 – 25 meter.  Diameter batang 25 – 35 cm dan 

kulit batang biasanya berwarna coklat gelap atau hampir hitam, kasar dan 

cenderung mengelupas.  Getah manggis berwarna kuning dan terdapat pada 

semua jaringan utama tanaman (Shabella, 2011).  Daun manggis merupakan daun 

tunggal, lonjong, ujung runcing, pangkal tumpul, tepi rata, pertulangan menyirip, 

panjang 20 – 25 cm, lebar 6 – 9 cm, tebal, tngkai silindris, hijau (Hutapea, 1994).  

 

Buah manggis berbentuk bulat atau agak pipih dengan diameter 3,5 – 8 cm.  Berat 

buah bervariasi sekitar 75 – 150 gram, tergantung pada umur pohon dan daerah 

geografisnya.  Tebal kulit buah berkisar antara 0,8 – 1 cm, berwarna keunguan 

dan biasanya mengandung cairan kuning yang rasanya pahit. Buah manggis 

mengandung 5 – 7 segmen.  Segmen-segmen umumnya berukuran tidak sama dan 
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biasanya mengandung 1 – 2 biji.  Biji-biji besar berbentuk pipih berwarna ungu 

gelap atau cokelat dengan panjang 2 – 2,5 cm; lebar 1,5 – 2,0 cm; dan tebalnya 

antara 0,7 – 1,2 cm tertutup oleh serat lunak yang menyebar sampai ke dalam 

daging buah.  Berat biji bervariasi antara 0,1 – 2,2 gram (Shabella, 2011). 

 

2.3  Zat Pengatur Tumbuh 

 

Zat pengatur tumbuh (ZPT) atau “hormon tumbuh” adalah senyawa organik yang 

berfungsi mengatur dan mengendalikan pertumbuhan tanaman.  Zat pengatur 

tumbuh yang diproduksi secara alami oleh tumbuhan disebut dengan hormon 

tumbuhan (fitihormon) (Krisantini et al., 2011). 

 

Zat pengatur tumbuh diberikan pada tanaman untuk mendapatkan efek 

pertumbuhan tertentu, seperti mempercepat pembungaan, mendapatkan tanaman 

yang pendek dan kekar, merangsang percabangan tanaman, menyerempakkan 

pembentukan buah, dan sebagainya (Krisantini & Tjia., 2011).. 

 

Saat ini terdapat lima kelompok ZPT sebagai stimulator yaitu auksin, giberelin, 

sitokinin, etilen, dan asam absisat (ABA) dan satu kelompok penghambat 

pertumbuhan tanaman yang disebut retardan (Krisantini & Tjia., 2011).. 

 

Hart & Carlson (1967) di dalam Gardner et al. (1991) menyatakan bahwa untuk 

spesies atau kultivar yang sukar berakar, sumber auksin eksogen hampir selalu 

penting. 

 

Auksin merupakan hormon tumbuhan yang pertama kali ditemukan dan berperan 

penting dalam mengoordinasikan pertumbuhan tanaman.  ZPT dari kelompok 
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auksin yang penting ialah  indole-3-acetic acid (IAA) yang merupakan auksin 

alami, tetapi dapat dibuat secara sintetik, dan beberapa auksin sintetik yaitu 

indole-3-butyric acid (IBA), 1-naphthaleneacetic acid (NAA) dan  2,4-

dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D).  Auksin IBA dan NAA saat ini sudah 

diproduksi secara komersial dan dikemas dalam bentuk cair atau bubuk (powder) 

yang siap merangsang pembentukan dan pertumbuhan akar pada biji ataupun 

setek.  IAA lebih sering digunakan dalam perbanyakan kultur jaringan 

dibandingkan di lapangan, karena sifatnya yang cepat rusak dalam  larutan 

dibandingkan auksin lainnya.  IBA dapat menginduksi inisiasi akar lebih efektif 

dibandingkan IAA (Krisantini & Tjia., 2004). 

 

Berikut ini adalah struktur kimia IBA : 

       CH2CH2CH2COOH 

 

 

           N 

           H 

Gambar 1. Struktur Kimia IBA 

 

Zat pengatur tumbuh IBA adalah salah satu hormon yang termasuk dalam 

kelompok auksin.  Selain dipakai untuk merangsang pengakaran, IBA juga 

mempunyai manfaat lain seperti menambah daya kecambah, merangsang 

perkembangan buah, mencegah kerontokan, pendorong kegiatan kambium, dan 

lain lain.  IBA menyebabkan pembentukan akar menjadi lebih cepat dan sistem 

pengakaran yang baik sehingga air dan unsur hara dalam tanah yang diserap akar 

akan lebih banyak. 

 


