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KATA PENGANTAR 
 

 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

rahmat yang telah dilimpahkan sehingga penyusunan buku Budidaya 

Buah-Buahan Tropis ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Buku ini disusun dengan maksud untuk menambah bahan 

rujukan di bidang hortikultura, khususnya buah-buahan tropis khas 

unggulan Indonesia. Materi yang disajikan disesuaikan dengan jenis 

komoditas buah-buahan yang diunggulkan dan diprioritaskan 

pengembangannya di Indonesia, yang mencakup aspek-aspek 

sejarah, botani, budidaya, pascapanen, pemanfaatan serta prospek 

agribisnisnya. Selain itu, materi juga didukung oleh berbagai hasil 

penelitian baik di dalam maupun di luar negeri, khususnya yang 

terkait dengan komoditas buah-buahan yang disajikan. 

Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan di dalam 

buku ini. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun untuk 

sempurnanya buku ini sangat penulis harapkan. Semoga buku 

sederhana ini dapat memberikan manfaat dalam memahami ilmu 

hortikultura bagi mereka yang berminat. 

 

 

Prof. Dr. H. Zulkarnain 
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BAB 1 
 

PENGEMBANGAN BUAH-BUAHAN UNGGUL 

INDONESIA 
 

Manfaat Buah-Buahan 

Buah-buahan adalah produk hortikultura yang sangat banyak 

manfaatnya bagi kesehatan manusia di samping sayur-sayuran. 

Sebagaimana sayuran, buah-buahan mengandung berbagai bahan 

gizi, terutama vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh 

tubuh yang tidak dapat digantikan dari sumber-sumber lain. Selain 

itu, mengonsumsi buah-buahan lebih aman bagi kesehatan karena 

umumnya tidak menimbulkan efek samping yang dapat merugikan 

kesehatan. Oleh karenanya, mengonsumsi buah-buahan setiap hari 

sangat dianjurkan guna mendapatkan manfaat yang maksimal, dan 

manfaat buah-buahan jauh lebih besar dibandingkan harganya. 

Manfaat buah-buahan untuk kesehatan manusia di antaranya 

adalah: 

1. Sebagai sumber energi, misalnya buah pisang mengandung 

energi sebesar 90 kkal atau sekitar 4,5% dari kebutuhan kalori 

harian. Bahkan karbohidrat buah pisang sebesar 22,84 g per 

100 g buah atau sekitar 18% dari kebutuhan harian tidak dapat 

disimpan di dalam tubuh, sehingga mengonsumsi pisang 

dalam jumlah besar tidak akan menimbulkan masalah berat 

badan. 

2. Sebagai sumber serat (dietary fiber) yang bermanfaat untuk 

menstabilkan kadar gula darah, menurunkan kadar kolesterol 

sehingga mengurangi risiko penyakit jantung dan pembuluh 

darah, memperlancar buang air besar dan mencegah serta 

menyembuhkan sembelit, dan menyeimbangkan pH dan 



 

 

2  

merangsang fermentasi pencernaan untuk memproduksi asam 

lemak, sehingga mengurangi risiko terkena kanker usus. 

3. Sebagai sumber vitamin E, vitamin C, β-karoten, berbagai 

senyawa flavonoid dan berbagai enzim yang dapat berfungsi 

sebagai antioksidan guna menangkal radikal bebas, seperti 

superoksida (O2
-), hidroksil (OH-), nitroksida (NO), hidrogen 

peroksida (H2O2), asam hipoklorit (HOCl), thiol (RS-), dan lain-

lain. 

4. Sebagai sumber berbagai mineral yang membantu berbagai 

proses metabolisme tubuh, misalnya besi untuk regenerasi 

darah merah dan mencegah anemia, kalsium untuk kesehatan 

tulang dan gigi serta mencegah artritis; tembaga untuk 

menoptimalkan fungsi otak, perawatan kulit, memelihara 

jumlah hemoglobin dan menyehatkan jantung; magnesium 

untuk menjaga tekanan darah, menyehatkan jantung, 

mencegah diabetes, memelihara kesehatan tulang dan baik 

untuk masa kehamilan; fosfor untuk memelihara kesehatan 

tulang, mengoptimalkan fungsi otak, menyehatkan gigi, 

menjaga metabolisme tubuh dan fungsi seksual; seng untuk 

perawatan kulit, penyembuhan luka, perawatan mata dan 

rambut; boron untuk kesehatan tulang, menjaga fungsi otak, 

memelihara kesehatan seksual, mencegah kanker, mengatasi 

penyakit alzheimer dan mengatasi nyeri otot; dan iodium untuk 

untuk perawatan rambut, menjaga metabolisme tubuh, baik 

untuk masa kehamilan, dan mencegah kanker. 

Di samping manfaat untuk kesehatan, buah-buahan juga dapat 

memberikan manfaat bagi peningkatan perekonomian rakyat. Laju 

pertumbuhan ekspor di pasar global berkembang cukup pesat di 

mana negara-negara Uni Eropa tercatat sebagai pengimpor buah-

buahan terbesar di dunia. Akan tetapi dengan laju pertumbuhan 

impor buah-buahan dunia sebesar 20% per tahun, saat ini Cina telah 

pula tercatat sebagai pasar buah-buahan yang potensial. 
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Buah-Buahan Unggulan Nasional 

Meningkatnya impor buah-buahan di sejumlah negara di dunia 

merupakan peluang emas yang harus dimanfaatkan oleh pelaku 

agribisnis buah-buahan Indonesia, terutama petani buah-buahan. 

Oleh karenanya, pengembangan sektor hortikultura, khususnya 

buah-buahan, akan berdampak positif bagi peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan devisa negara. Dengan demikian, 

peningkatan daya saing buah-buahan Indonesia merupakan upaya 

mutlak yang tidak dapat ditawar.  

Manuwoto (2010) mengemukakan bahwa salah satu faktor 

pendukung tercapainya masyarakat makmur yang berkeadilan 

adalah berkembangan industri buah nasional. Meningkatnya 

konsumsi buah nasional akan meningkatkan asupan gizi masyarakat 

yang pada gilirannya akan mendukung ketahanan pangan nasional. 

Dewasa ini tingkat konsumsi buah Indonesia baru mencapai 40 kg 

per kapita per tahun. Sementara menurut standar WHO, tingkat 

konsumsi buah ideal adalah 70 kg per kapita per tahun. Hal ini 

menunjukkan bahwa untuk mencapai tingkat kesehatan dan 

kesejahteraan yang ideal, industri buah-buahan nasional masih 

sangat berpeluang untuk terus dikembangkan. 

Dalam rangka meningkatkan produksi hortikultura, khususnya 

buah-buahan, pemerintah telah mencanangkan pengembangan 

komoditas unggulan, yang mengacu kepada pangsa pasar, 

keunggulan kompetitif, nilai ekonomi, sebaran wilayah produksi dan 

kesesuaian agroekologi. Komoditas buah unggulan tersebut adalah 

pisang, mangga, manggis, jeruk dan durian. Namun demikian, 

meskipun pemerintah telah menetapkan 5 komoditas buah-buahan 

unggulan nasional, peluang pengembangan komoditas unggulan 

daerah masih terbuka lebar sepanjang upaya pengembangan 

tersebut merupakan bagian penting dari pengembangan kawasan 

serta merupakan komoditas utama pengembangan pertanian di 

daerah tersebut.  



 

 

4  

Dengan memperhatikan faktor-faktor agroklimat yang 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman 

serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, maka sebaran 

lokasi pengembangan komoditas hortikultura unggulan, khususnya 

buah-buahan, dan daerah pengembangannya adalah sebagaimana 

disajikan pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Sebaran lokasi pengembangan komoditas buah-

buahan unggulan nasional dan unggulan daerah. 

Komoditas Lokasi sentra produksi (kabupaten/kota) 

Durian (Durio 
zibethinus) 

(NAD) Aceh Barat, (LAMPUNG) Lampung Timur, (JATENG) 
Jepara, (JATIM) Ngawi, (BANTEN) Lebak, (KALTENG) Barito 
Selatan, (KALTIM) Nunukan, Kutai Kertanegara, (SULSEL) Luwu 
Utara, (PAPUA BARAT) Sorong Selatan, Raja Empat. 

Pisang (Musa 
spp.) 

(NAD) Aceh Besar, (LAMPUNG) Lampung Selatan, (JABAR) 
Cianjur, (JATIM) Lumajang, (BALI) Karangasem, (KALTENG) 
Kapuas, Palangkaraya, Pulang Pisau, (KALSEL) Banjar, 
Banjarbaru, Tapin, Kota Baru, (KALTIM) Kota Balik Papan, Kutai 
Timur, Pasir. 

Manggis 
(Garcinia 
mangostana) 

(SUMBAR) Pasaman Barat, Sawahlunto Sijunjung, Pesisir 
Selatan, Lima Puluh Kota, Darmasraya, (RIAU) Kampar, 
(JAMBI) Kerinci, Merangin, Sarolangun, (BENGKULU) Lebong, 
(SUMSEL) Lahat, (BABEL) Belitung, (JABAR) Sukabumi, Subang, 
Purwakarta, Tasikmalaya, Bogor, (JATENG) Purworejo, (JATIM) 
Treng-galek, Blitar, Banyuwangi, (BALI) Tabanan, (NTB) 
Lombok Tengah, Dompu, Lombok Barat, (SULBAR) Mamuju, 
Polewali, Mandar, Mamasa. 

Mangga 
(Mangifera 
indica) 

(JABAR) Cirebon, Indramayu, Majalengka, (JATENG) 
Banjarnegara, Blora, (JATIM) Pasuruan, Probolinggo, 
Situbondo, (BALI) Buleleng, (NTB) Sumbawa, Sumbawa Barat, 
Lombok Barat, (GORONTALO) Bone Belango, (MALUKU) 
Seram Bagian Barat, (MALUT) Kota Ternate. 

Jeruk (Citrus 
spp.) 

(NAD) Aceh Tengah, Bireun, (SUMUT) Karo, (SUMBAR) Solok 
Selatan, Agam, Tanah Datar, (JABAR) Garut, Sumedang, 
(JATIM) Magetan, Ponorogo, Jember, (BALI) Bangli, (NTT) TTS, 
(KALBAR) Sambas, (KALSEL) Banjar, Kota Banjarbaru, Barito 
Kuala, (SULSEL) Pangkep, Luwu Utara, (MALUKU) Seram 
Bagian Timur, (MALUT) Kota Tidore, (PAPUA BARAT) 
Manokwari, (SULBAR) Mamuju Utara. 
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Komoditas Lokasi sentra produksi (kabupaten/kota) 

Duku (Lansium 
domesticum) 

(JAMBI) Muaro Jambi, Batanghari, (SUMSEL) OKU Timur. 

Semangka 
(Citrulus 
vulgaris) 

(LAMPUNG) Lampung Timur, (DIY) Kulon Progo. 

Nenas (Ananas 
comosus) 

(JABAR) Subang 

Salak (Salacca 
edulis) 

(JATENG) Magelang, (DIY) Sleman, (BALI) Karangsem. 

Melon (Cucumis 
melo) 

(JATENG) Karanganyar, Sragen, Pekalongan, (BANTEN) Kota 
Cilegon. 

Sirsak (Annona 
muricata) 

(JATIM) Pacitan, Sumenep. 

Apel (Malus 
domestica) 

(JATIM) Kota Batu, Malang. 

Pepaya (Carica 
papaya) 

(JATIM) Banyuwangi, (KALBAR) Pontianak, Kota Pontianak. 

Anggur (Vitis 
vinifera) 

(JATIM) Kota Probolinggo, (BALI) Buleleng, (SULTENG) Kota 
Palu. 

Rambutan 
(Nephelium 
lappaceum) 

(BANTEN) Tangerang, (SULSEL) Soppeng, (MALUT) Halmahera 
Barat, (PAPUA BARAT) Manokwari, (JABAR) Kota Banjar. 

Markisa 
(Passiflora 
edulis) 

(SULSEL) Tana Toraja, Gowa, Sinjai. 

Jambu (Psidium 
guajava) 

(JATENG) Demak 

Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura Departemen Pertanian RI (Pemutakhiran 

Terakhir, 1 Februari 2008). 

 

Tantangan Pengembangan Buah-Buahan Indonesia 

Di tingkat perdagangan dunia, pada tahun 2011 Indonesia 

hanya menyerap (mengimpor) sekitar 0,6% dari total ekspor buah-

buahan dunia, bahkan total impor buah-buahan negara-negara 

ASEAN tidak lebih dari 2% ekspor buah dunia. Uni Eropa tercatat 

sebagai pengimpor buah terbesar yang menyerap sekitar 45% dari 

ekspor buah dunia, disusul Amerika Serikat (16%), negara-negara 
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tetangga Uni Eropa (6%), Rusia (5%), Jepang (4%) dan sisanya 

sebesar 24% diserap oleh negara-negara di kawasan Afrika, Asia 

Barat, Timur Tengah, Kanada, Cina, Amerika Latin, dan lain-lain. Hal 

ini mengindikasikan besarnya peluang pasar buah-buahan di tingkat 

dunia. Namun peluang ini hanya dapat dimanfaatkan apabila 

persyaratan yang dikehendaki konsumen internasional dapat 

terpenuhi. 

Keanekaragaman jenis yang sangat tinggi, keterlibatan 

masyarakat yang sangat intens dalam proses mulai dari on farm 

hingga off farm dan tingginya permintaan pasar domestik maupun 

luar negeri telah menjadikan buah-buahan sebagai salah satu 

komoditas strategis bagi perekonomian Indonesia. Akan tetapi pada 

kenyataannya buah-buahan Indonesia belum sepenuhnya menjadi 

tuan rumah di negeri sendiri. Di pasaran dalam negeri banyak 

dijumpai buah-buahan impor yang berasal dati Thailand, Cina dan 

Australia, sementara buah-buahan lokal produksi petani sendiri 

semakin tenggelam. Sebagai gambaran perdagangan komoditas 

buah-buahan Indonesia, pada Tabel 1.2 disajikan volume produksi, 

impor dan ekspor buah-buahan tahun 2010. 

Dari Tabel 1.2 terlihat bahwa buah-buahan impor yang masuk 

ke Indonesia tidak hanya jenis buah-buahan sub-tropis seperti apel, 

anggur, pir dan stroberi, namun juga buah-buahan tropis yang 

sebenarnya banyak dijumpai di Indonesia. Hal ini menunjukkan 

bahwa peluang pasar buah-buahan spesifik lokalita di dalam negeri 

masih terbuka lebar untuk memenuhi permintaan konsumen. Namun 

demikian, pada kenyataannya produk buah-buahan Indonesia masih 

kalah bersaing dengan produk-produk dari Thailand, Cina dan 

Australia, baik di pasar domestik maupun pasar internasional. 

Penyebab utama lemahnya daya saing buah-buahan Indonesia 

adalah mutu produk yang belum memenuhi standar konsumen, 

ketersediaan produk yang tidak kontinyu, dan lemahnya teknologi 

pascapanen. 
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Tabel 1.2. Total volume produksi, impor dan ekspor buah-buahan 

Indonesia tahun 2010. 

Komoditas 
Volume (ton) % Impor : 

Produksi Produksi Impor Ekspor 

Apel 190.609 197.487 - 103,61 

Jeruk 2.028.904 192.814 540 9,50 

Pir - 111.276 - - 

Anggur 11.700 41.260 - 352,65 

Durian 492.139 24.368 25 4,95 

Pisang 5.755.073 2.779 14 0,05 

Mangga 1.287.287 1.129 999 0,09 

Semangka 348.631 1.036 42 0,30 

Pepaya 675.801 580 111 0,09 

Melon 85.161 364 229 0,43 

Nangka/Cempedak 578.327 146 - 0,03 

Stroberi 24.846 138 29 0,56 

Nenas  1.406.445 84 67 0,01 

Duku/Langsat 228.816 35 28 0,02 

Rambutan 522.852 23 533 0,004 

Manggis 84.538 13 11.388 0,01 

Belimbing 69.089 4 - 0,01 

Salak 749.876 - 741 - 

Buah lainnya 950.279 83.758 3.957 8,81 

Total 15.490.373 657.294 18.703 4,24 

Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI (2012). 

 

Peningkatan daya saing buah-buahan Indonesia perlu 

dilakukan secara serius dan menyeluruh guna memenuhi kebutuhan 

konsumen sesuai standar mutu dan agar buah-buahan Indonesia 

dapat berdaulat di negeri sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, 

Manowoto (2010) mengemukakan beberapa upaya yang perlu 

dilakukan untuk mengatasi tantangan dalam pengembangan buah-

buahan nasional sebagai berikut: 
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1. Penguatan teknologi budidaya dan pascapanen dan 

menumbuhkembangkan inovasi teknologi serta pemanfaatan-

nya di dalam setiap lini kegiatan produksi buah-buahan. 

2. Pengembangan sistem riset yang komprehensif yang 

melibatkan peneliti dan pelaku industri, sehingga tercipta link 

and match antara penelitian yang dilakukan dengan kebutuhan 

industri, dan hasilnya dapat secara langsung dimanfaatkan 

oleh industri buah-buahan. 

3. Penguatan divisi penelitian dan pengembangan (litbang) yang 

terdapat pada industri buah-buahan swasta nasional agar 

dapat berperan lebih dalam penelitian buah-buahan. 

4. Penyusunan rencana penelitian buah-buahan nasional jangka 

panjang (road map) yang komprehensif sebagai pedoman 

untuk menentukan arah kebijakan dan jenis penelitian di 

tingkat nasional. 

5. Penguatan komunikasi antar peneliti, institusi penelitian dan 

industri yang bergerak di bidang buah-buahan guna meng-

hindari terjadinya tupang tindih kegiatan yang dapat berakibat 

pada inefisiensi penggunaan sumber daya (manusia, dana dan 

sarana/prasarana). 

Upaya-upaya di atas perlu dilakukan untuk mengatasi 

rendahnya kualitas produk, terbatasnya suplai karena ketersediaan 

produk yang tidak kontinyu (terutama di luar musim), dan tingginya 

harga. Dengan demikian, daya saing buah-buahan Indonesia, baik 

di dalam maupun di luar negeri, akan dapat ditingkatkan. 

 

Kebijakan Pengembangan Buah-Buahan Indonesia 

Indonesia merupakan negara yang sangat potensial bagi 

pengembangan produk buah-buahan tropis. Potensi tersebut meliputi 

tersedianya lahan subur yang masih luas dengan spektrum 

agroklimat yang lebar dari dataran rendah hingga dataran tinggi, 
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tersedianya keanekaragaman hayati khususnya buah-buahan 

spesifik lokal maupun unggul nasional, tersedianya tenaga kerja 

produktif yang melimpah (termasuk tenaga ahli), tersedianya 

teknologi dari budidaya hingga pascapanen, dan adanya kemauan 

politik (political will) dari pemerintah untuk mendorong peningkatan 

pertumbuhan sektor hortikultura buah-buahan dalam negeri. Potensi 

yang ada tersebut harus dimanfaatkan seoptimal mungkin agar 

agribisnis buah-buahan Indonesia dapat berkembang maju dan 

memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat serta 

mendatangkan devisa bagi negara. 

Dalam rangka mendukung upaya pengembangan buah-

buahan, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2010 tentang Hortikultura yang di dalamnya mengatur arah 

kebijakan pengembangan hortikultura, termasuk buah-buahan. 

Melalui undang-undang tersebut Pemerintah menetapkan 

Perwilayahan Hortikultura dengan tetap memperhatikan rencana tata 

ruang wilayah dan dilakukan di luar zona inti kawasan konservasi 

serta menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi 

lingkungan dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan 

kepentingan kegiatan lain. Selain itu, Pemerintah juga membuat 

perencanaan serta menetapkan Kawasan Hortikulura, yang meliputi 

kawasan hortikultura nasional, hortikultura provinsi dan hortikultura 

kabupaten/kota. Di samping mengatur perwilayahan dan 

menetapkan kawasan, melalui undang-undang tersebut, Pemerintah 

telah pula mengatur usaha-usaha di bidang hortikultura yang dapat 

dilakukan oleh setiap pelaku usaha, baik perorangan maupun 

perusahaan. Usaha-usaha tersebut meliputi perbenihan, budidaya, 

panen dan pascapanen, pengolahan, distribusi, perdagangan dan 

pemasaran, penelitian, dan wisata agro. 

Melimpahnya produk hortikultura di pasaran serta tingginya 

risiko masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tanaman (OPT) 

yang terbawa melalui produk-produk buah dan sayuran impor telah 
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mendorong Pemerintah untuk membatasi pintu masuk bagi impor 

produk-produk hortikultura. Melalui Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor 15 Tahun 2012 dan Nomor 16 Tahun 2012 pemerintah telah 

membatasi pintu masuk impor produk hortikultura hanya ada 4, yakni 

pelabuhan Laut Tanjung Perak, pelabuhan Laut Belawan, pelabuhan 

Laut Makassar dan bandar udara Soekarno-Hatta. 

Kebijakan lain yang diambil Pemerintah sebagai bagian dari 

upaya mendukung pengembangan hortikultura, khususnya buah-

buahan, adalah menghentikan sementara (dari Januari hingga Juni 

2013) impor 13 produk hortikultura (6 diantaranya adalah buah-

buahan: nanas, melon, pisang, mangga, pepaya dan durian). 

Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan pasokan dalam 

negeri yang melimpah dikarenakan masa panen yang telah tiba. 

Moratorium atau penghentian sementara ini merupakan tindak lanjut 

dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 Tahun 2012 tentang 

Rekomendasi Impor Hortikultura dan Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 60 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. 

Pengembangan buah-buahan Indonesia ke depan diarahkan 

kepada upaya pemenuhan kebutuhan pasar domestik sembari 

memacu ekspor untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia. Guna 

mengantisipasi era perdagangan bebas, produk buah-buahan 

Indonesia harus mampu bersaing dengan buah-buahan impor 

dengan mengandalkan buah-buahan unggulan lokal. Hal ini sangat 

mungkin untuk dilakukan karena kekayaan alam Indonesia yang 

menyimpan begitu banyak keanekaragaman plasma nutfah buah-

buahan sangat mendukung pengembangan buah-buahan lokal 

menjadi komoditas unggulan. Selain itu, Indonesia memiliki iklim dan 

lahan dengan ketinggian tempat yang beragam yang memungkinkan 

terjadinya panen buah-buahan yang berbeda antar wilayah.  
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BAB 2 
 

MANGGIS  

(Garcinia Mangostana L.: Guttiferae) 
 

 

 

Asal Usul 

Manggis (Garcinia mangostana L., Gambar 2.1) merupakan 

salah satu tanaman buah tropis yang sangat digemari oleh 

masyarakat di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara 

tropis. Tanaman ini dijuluki sebagai queen of fruits (ratu buah-

buahan) sebagai refleksi dari keindahan warna kulit dan daging buah 

serta rasanya manis dan asam yang segar menjadi satu (Prihatman, 

2000).  

 

 

 
Gambar 2.1. Manggis (Garcinia mangostana L.), dijuluki queen of 

fruits sebagai refleksi dari keindahan warna kulit dan 

daging buah serta rasanya manis dan asam yang 

segar menjadi satu. 
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Di berbagai negara manggis dikenal dengan berbagai nama, 

misalnya di kalangan masyarakat berbahasa Spanyol manggis 

dikenal sebagai mangostan; masyarakat Perancis menamakannya 

mangostanier, mangoustanier, mangouste atau mangostier; bangsa 

Portugis menyebut manggis sebagai mangostao, mangosta atau 

mangusta; di Belanda disebut manggis atau manggistan; di Vietnam 

dikenal sebagai mang cut; di Malaysia manggis dikenal sebagai 

mesetor, semetah, atau sementah; dan di Filipina manggis dikenal 

dengan nama mangis atau mangostan. Sementara itu di Indonesia 

manggis disebut dengan berbagai macam nama lokal seperti 

manggu (Jawa Barat), Manggus (Lampung), Manggusto (Sulawesi 

Utara) dan Manggista (Sumatera Barat). 

Asal usul tanaman manggis tidak diketahui secara pasti, namun 

diyakini tanaman ini berasal dari hutan tropis yang teduh di kawasan 

Asia Tenggara, yakni Kepulauan Sunda dan Maluku serta kawasan 

Kemaman di Malaysia. Dari tempat asalnya tanaman ini menyebar 

ke kawasan Asia Tenggara lainnya, seperti Thailand, Burma, 

Kamboja, Malaysia, dan Singapore. Selanjutnya, manggis 

diintroduksi ke Sri Lanka dan India sekitar tahun 1800 dan 1881, di 

mana pembudidayaannya berhasil di empat wilayah, yakni Nilgiri 

Hills, distrik Tinnevelly di bagian selatan Madras, distrik Kanya-

kumani di ujung selatan semenanjung Madras, dan negara bagian 

Kerala di barat daya India. Sementara itu di Filipina tanaman ini 

cukup banyak ditemukan di Provinsi Mindanao dan Provinsi Sulu (atau 

Jolo); namun di Queensland, Australia, manggis jarang dijumpai 

walaupun telah beberapa kali diusahakan penanamannya sejak 

tahun 1854, dan bahkan di Afrika tropis (Zanzibar, Ghana, Gabon 

dan Liberia) tanaman ini dapat dikatakan sangat sedikit. 

Manggis diintroduksi ke Trinidad dari Royal Botanic Garden di 

Kew antara tahun 1850 hingga 1860 dan berbuah untuk pertama 

kalinya pada tahun 1875. Selanjutnya, tanaman ini menyebar ke 
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daerah aliran Terusan Panama dan Puerto Rico pada tahun 1903, 

namun sedikit sekali populasi manggis yang berkembang di kawasan 

ini; hal yang sama juga dijumpai di Jamaika, Dominika dan Kuba. 

Pada tahun 1906 Departemen Pertanian Amerika Serikat 

menerima kiriman benih manggis dari Pulau Jawa. Benih-benih 

tersebut selanjutnya ditanam dan dipelihara di Lancetilla 

Experimental Station di Tela, Honduras, namun sedikit sekali tanaman 

yang tumbuh dengan baik. Pada tahun 1924 Dr. Wilson Popenoe 

menemukan manggis yang tumbuh pada suatu kawasan di Ekuador. 

Kemudian pada tahun 1939, sebanyak 15.000 benih disebarkan 

oleh Canal Zone Experiment Gardens ke berbagai tempat di kawasan 

Amerika tropis, namun hanya sebagian kecil saja yang tumbuh 

menjadi bibit karena sebagian besar mati pada tahun-tahun pertama 

penanaman. Dr. Victor Patiño menemukan pohon manggis yang 

tengah berbunga di kawasan pertambangan tua di Mariquita, 

Colombia, dan buahnya dijual di pasar setempat. Selanjutnya, pada 

tahun 1949 Dierberger Agricola Ltd. di Sao Paulo tercatat sebagai 

perusahaan pembibitan yang mencantumkan manggis di dalam 

katalog mereka. 

Di Indonesia manggis merupakan salah satu tanaman buah 

yang diprioritaskan pengusahaannya. Menurut data dari Direktorat 

Jenderal Hortikultura Departemen Pertanian, provinsi dan kawasan 

yang tercatat sebagai daerah pengembangan manggis adalah 

Sumatera Barat di Pasaman Barat, Sawahlunto Sijunjung, Pesisir 

Selatan, Lima Puluh Kota dan Darmasraya, Riau di Kampar, Jambi di 

Kerinci, Merangin dan Sarolangun, Bengkulu di Lebong, Sumatera 

Selatan Lahat, Bangka Belitung di Belitung, Jawa Barat di Sukabumi, 

Subang, Purwakarta, Tasikmalaya dan Bogor, Jawa Tengah di 

Purworejo, Jawa Timur di Trenggalek, Blitar dan Banyuwangi, Bali di 

Tabanan, Nusa Tenggara Barat di Lombok Tengah, Dompu dan 

Lombok Barat, Sulawesi Barat di Mamuju, Polewali, Mandar dan 

Mamasa.  



 

 

14  

Rata-rata produksi manggis Indonesia selama kurun waktu 

2010 – 2014 memperlihatkan kecenderungan yang fluktuatif, di 

mana rata-rata hasil tertinggi dicapai pada tahun 2012 sebesar 

10,66 ton ha-1 dengan total produksi sebesar 190.287 ton. Salah satu 

faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan produksi pada tahun 

2012 adalah adanya peningkatan luas panen. Namun peningkatan 

luas panen pada tahun berikutnya (2013) tidak diikuti oleh 

peningkatan produksi, bahkan produktivitas selama dua tahun 

terakhir cenderung mengalami penurunan (Tabel 2.1). 

Tabel 2.1. Luas panen, produksi dan rata-rata hasil manggis di 

Indonesia selama 2010-2014. 

Tahun Luas panen (ha) Produksi (ton) 
Rata-rata hasil  

(ton ha-1) 
2010 10.231 84.538 8,26 
2011 16.180 117.595 7,27 
2012 17.852 190.287 10,66 
2013 18.200 139.602 7,67 
2014 15.198 114.755 7,55 

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian 
Pertanian RI (2015). 

 

Botani 

Manggis termasuk tanaman yang tumbuhnya sangat lambat. 

Tanaman ini tumbuh tegak dengan kanopi berbentuk piramida. 

Tinggi batang mencapai 6 – 25 m, berwarna cokelat gelap atau 

mendekati hitam, kulit batang mengelupas, kulit sebelah dalam 

mengandung banyak getah berwarna kuning, lengket dan pahit.  

Daunnya memiliki tangkai yang pendek dan duduk 

berhadapan, berbentuk oval hingga bulat panjang, tebal, berwarna 

hijau gelap, permukaan atas agak berkilau, permukaan sebelah 

bawah berwarna hijau kekuningan dan agak pudar; panjang 9 – 25 

cm dengan lebar 4,5 – 10 cm, tulang daun menyolok dan berwarna 

pucat (Gambar 2.2). Daun-daun muda berwarna kemerahan. 
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Gambar 2.2. Daun manggis dengan tangkai yang pendek dan 

duduk berhadapan, bentuknya oval hingga bulat 

panjang. 

 

Bunga manggis (Gambar 2.3) berukuran lebar 4 – 5 cm dan 

berdaging, bunga jantan ataupun hermaprodit dapat berada pada 

satu pohon. Bunga jantan berada dalam klaster yang terdiri atas 3 – 

9 kuntum pada ujung ranting; satu kuntum terdiri atas 4 kelopak dan 

4 mahkota yang tebal dan berdaging, berwarna hijau dengan bintik 

merah di sebelah luar dan bintik merah kekuningan di sebelah 

dalam, memiliki banyak tangkai sari kendati antera yang gugur tidak 

berisi serbuk sari. Sementara itu bunga hermaprodite berupa bunga 

tunggal atau berpasangan pada ujung ranting; mahkota berwarna 

hijau kekuningan dengan tepi berwarna merah atau keseluruhannya 

berwarna merah, and cepat sekali mekar. 

Buahnya dilindungi oleh daun pelindung (calyx) yang mencolok, 

dengan 4 – 8 sisa-sisa stigma bersegi tiga dalam susunan berbentuk 

roset. Buah manggis berbentuk bulat, berwarna ungu gelap hingga 

ungu kemerahan pada saat matang dan bagian luarnya halus (licin), 

diameter buah matang 3,4 – 7,5 cm. Kulit buah memiliki ketebalan 6 

– 10 mm, potongan melintangnya berwarna merah, dan bagian 
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dalamnya berwarna putih keunguan. Kulit buah manggis 

mengandung getah pahit berwarna kuning dan cairan berwarna 

ungu; terdapat 4 – 8 segmen segi tiga yang berdaging lunak (yang 

sebenarnya adalah kulit biji), berair dan berwarna putih seperti salju. 

Adakalanya buah manggis tidak memiliki biji atau memiliki 1 – 5 biji 

yang berkembang penuh, berbentuk lonjong dan agak pipih, 

panjang 2,5 cm dengan lebar 1,6 cm, yang melekat pada daging 

buah. Daging buahnya lezat, agak asam, enak dan mengeluarkan 

aroma yang segar. 

 

 
 

Gambar 2.3. Bunga manggis yang telah dibuahi, mahkota sudah 

layu namun kelopak tetap utuh sampai buah matang. 
 

Kedudukan tanaman manggis di dalam klasifikasi botani 

adalah sebagai berikut (Prihatman, 2000): 

Divisi : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas : Dicotyledonae 

Ordo : Theales 

Famili  : Clusiaceae (Guttiferae)  

Genus  : Garcinia 

Spesies : Garcinia mangostana L. 
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Dewasa ini terdapat beberapa klon manggis yang tengah 

dikembangkan di Indonesia, seperti adalah MBS1, MBS2, MBS3, 

MBS4, MBS5, MBS6 dan MBS 7. Namun secara umum, Balai 

Penelitian Pohon Buah-Buahan Solok mengkategorikan 3 kelompok 

klon manggis yang diajurkan untuk diusahakan secara komersial, 

yaitu: 

1. Kelompok besar, yang dicirikan oleh panjang daun > 20 cm, 

lebar daun > 10 cm, ketebalan kulit buah > 9 mm, diameter 

buah > 6,5 cm, berat buah > 140 g, dan jumlahbuah tiap 

tandan 1 butir. 

2. Kelompok sedang, yang dicirikan oleh panjang daun 17-20 

cm, lebar daun 8,5 - 10 cm, ketebalan kulit buah 6 - 9 mm, 

diameter buah 5,5 - 6,5 cm, berat buah 70 - 140 gram, dan 

jumlah buah tiap tandan 1-2 butir. 

3. Kelompok kecil, yang dicirikan oleh panjang daun < 17 cm, 

lebar daun < 8,5 cm, ketebalan kulit buah < 6 mm, diameter 

buah < 5,5, cm, berat buah < 70 g, dan jumlah buah tiap 

tandan > 2 butir. 

 

Syarat Tumbuh 

Iklim 

Tanaman manggis dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 

460 – 610 m di atas permukaan laut (dpl) (Chandler, 1958). Bahkan 

menurut Verheij (1992), di daerah beriklim tropis tanaman ini masih 

dapat tumbuh pada ketinggian lebih dari 1000 m dpl. Akan tetapi, 

semakin tinggi tempat tumbuhnya maka pertumbuhannya akan 

semakin lambat dan fase vegetatifnya akan semakin panjang. 

Sebagaimana halnya tanaman secara umum, manggis 

menghendaki tanah gembur yang kaya bahan organik dengan 

drainase baik agar dapat tumbuh dengan subur. Oleh karenanya, 

tanaman ini sangat cocok diusahakan di daerah dengan jenis tanah 

lempung berpasir dengan kandungan bahan organik tinggi. Selain 
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itu, agar manggis dapat tumbuh secara optimum maka kedalaman 

air tanah hendaknya berkisar antara 2 sampai 3 m dari permukaan 

tanah dan dijaga agar tanah jangan sampai kering. Meskipun 

manggis diketahui toleran terhadap pH rendah, namun tingkat 

kemasaman tanah yang baik adalah 5 – 7. 

Curah hujan rata-rata per tahun yang dikehendaki oleh 

tanaman manggis adalah 1.500 – 2.500 mm per tahun. Sedangkan 

untuk merangsang pembungaan, curah hujan hendaknya lebih dari 

100 mm per bulan dengan musim kering yang pendek. Pertumbuhan 

tanaman manggis sangat ditunjang oleh kondisi udara yang lembab 

(RH 80%) (Nakasone dan Paul, 1999) dengan suhu 25 – 35 oC 

(Verheij, 1992). Tanaman ini menghendaki intensitas cahaya 

matahari antara 40 hingga 70%. Menurut Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Hortikultura (2004), tipe iklim yang cocok untuk 

tanaman manggis adalah tipe iklim Aabcd - Bab dan Cab. Artinya, 

untuk daerah yang tidak mempunyai bulan kering, air tanah dari 

sangat dangkal sampai dengan sangat dalam masih dapat 

digunakan untuk budidaya tanaman manggis. Dengan demikian, 

Provinsi Jambi yang memiliki curah hujan rata-rata per bulan sebesar 

200 mm, dengan kelembaban rata-rata 84% dan suhu harian rata-

rata 32 – 32 oC (Kantor Statistik Provinsi Jambi, 2004) sangat sesuai 

sebagai daerah pengembangan tanaman manggis.  

Reza et. al. (2000) mengemukakan bahwa pada awal 

pertumbuhannya manggis menghendaki naungan. Akan tetapi 

menjelang dewasa tanaman ini menghendaki cahaya matahari 

penuh untuk mempercepat pencapaian masa reproduktifnya. 

Pertumbuhannya akan terhambat bila suhu berada di bawah 20oC, 

bahkan pada suhu di bawah 5oC tanaman akan mengalami 

kematian. Kematian tanaman juga akan terjadi bila suhu udara 

meningkat melampaui 38oC. 
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Tanah 

Untuk mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan serta 

produksi yang baik, manggis hendaknya ditanam pada tanah-tanah 

laterit atau lempung berpasir yang kaya akan bahan organik. 

Kedalaman air tanah hendaknya tidak lebih dari 1,8 m di bawah 

permukaan tanah. Tanaman ini tidak sesuai untuk diusahakan di 

daerah-daerah dengan kondisi tanah berbatu gamping. 

Di wilayah India, pertanaman manggis memperlihatkan 

pertumbuhan dan produktivitas yang baik pada tanah-tanah liat yang 

mengandung material agak kasar dan sedikit bahan endapan. 

Pengusahaan manggis pada tanah-tanah aluvial berpasir dan sedikit 

kandungan humus terbukti tidak memberikan hasil yang memuaskan.  

 

Kultur Teknik 

Perbanyakan tanaman 

Manggis dapat diperbanyak melalui biji/bibit atau melalui 

penyambungan pucuk ataupun susuan. Pohon yang ditanam dari biji 

baru berbunga pada umur 10 - 15 tahun sedangkan yang ditanam 

dari bibit hasil sambungan dapat berbunga pada umur 5 - 7 tahun. 

Namun sebagaimana dikemukakan di atas, sangat sulit untuk 

mendapatkan bibit manggis melalui perbanyakan vegetatif 

konvensional, termasuk melalui penyambungan. 

Secara teknis, yang disebut ‘biji’ pada tanaman manggis 

bukanlah biji yang sebenarnya tetapi adalah embrio adventif atau 

bonggol hipokotil. Pada saat inisiasi pertumbuhan, bakal pucuk 

tumbuh dan berkembang dari salah satu ujung biji dan ujung yang 

lain menumbuhkan satu bakal akar. Akan tetapi bakal akar ini 

berumur pendek dan dengan segera digantikan oleh akar-akar yang 

tumbuh pada pangkal bakal pucuk. Oleh karenanya, perbanyakan 

tanaman pada manggis adalah secara vegetatif, dan secara alami 

hanya timbul sedikit keragaman pada pertumbuhan dan produksi 

buahnya. Adakalanya dijumpai biji yang bersifat poliembrioni dan 
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menumbuhkan lebih dari satu pucuk vegetatif, namun dalam 

perkembangannya hanya satu pucuk yang tumbuh dan berkembang 

hinga menjadi tanaman dewasa.  

Biji-biji yang akan digunakan sebagai bahan perbanyakan 

adalah biji-biji yang bernas dan telah berkembang penuh saja. 

Namun perlu diperhatikan bahwa viabilitas biji manggis cepat sekali 

mengalami kemunduran apabila dipisahkan dari buah, yakni hanya 

dalam kurun waktu 5 hari; akan tetapi viabilitasnya dapat bertahan 

3 – 5 minggu apabila biji-biji tersebut tetap berada di dalam buah. 

Pada umumnya perkecambahan mulai terjadi dalam waktu 3 minggu 

setelah biji disemai dan proses perkecambahan selesai dalam waktu 

6 minggu setelah semai. 

Dikarenakan akar tunggang yang panjang dan lunak disertai 

belum berkembangnya akar-akar samping, maka pemindahan bibit 

ke lapang perlu diperhitungkan dengan saksama. Peluang bibit untuk 

bertahan hidup di lapang akan lebih tinggi apabila biji ditanam 

langsung di pembibitan tanpa melalui proses penanaman di polybag 

lalu dipindah ke pembibitan.  

Bibit manggis membutuhkan waktu 2 tahun atau lebih untuk 

mencapai ketinggian 30 cm, pada saat mana bibit tersebut dapat 

dipindah ke lapang (kebun). Pemindahan bibit ke lapang hendaknya 

tidak dilakukan terhadap tanaman yang telah mencapai ketinggian 

60 cm, karena pada kondisi ini kedalaman pertumbuhan akar 

tunggang sudah mencapai lebih dari 60 cm. Oleh karena itu, 

kedalaman tanah di areal pembibitan hendaknya tidak kurang dari 

100 cm.  

Umumnya tanaman manggis berbuah pada pada umur 7 – 9 

tahun sejak tanam, namun adakalanya tanaman ini mulai berbuah 

pada umur 10 tahun atau bahkan 20 tahun setelah tanam. 

Sementara itu umur produktifnya dapat mencapai usia ratusan tahun, 

sebagaimana dijumpai pada manggis varietas Lingsar yang berasal 

dari Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, 
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Propinsi Nusat Tenggara Barat, yang umurnya diperkirakan telah 

mencapai 246 tahun, namun masih mampu berproduksi dengan 

baik. 

 

 
 

Gambar 2.4. Pohon manggis berusia sekitar 15 tahun yang 

diusahakan di kebun rakyat di daerah Semerap, 

Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. 

 

Perbanyakan tanaman secara vegetatif konvensional sulit 

diterapkan pada tanaman manggis. Berbagai metoda perbanyakan 

vegetatif dengan teknik penyambungan (grafting) terbukti tidak 

berhasil. Demikian pula halnya dengan penyetekan dan 

pencangkokan, baik dengan maupun tanpa zat perangsang tumbuh, 

umumnya gagal membentuk akar; kalaupun berhasil, tanaman yang 

diperoleh tidak akan berumur panjang. Faktor-faktor fisiologis yang 

melatarbelakangi sulitnya tanaman manggis diperbanyak secara 

vegetatif konvensional hingga saat ini masih belum diketahui secara 

pasti, sehingga terbuka peluang yang besar untuk diteliti. 
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Persiapan media tanam 

Areal lahan untuk perkebunan manggis ditetapkan dengan 

memperhatikan faktor kemudahan transportasi dan sumber air. Pada 

saat pembukaan lahan, tanaman yang tidak diperlukan dibongkar 

dan alang-alang serta rumput liar dan semak-semak dibersihkan. 

Kemudian tanah dibajak untuk menghilangkan bongkahan tanah 

yang terlalu besar. 

Jarak tanam diatur dengan memperhaitkan tingkat kesuburan 

tanah, di mana pada tanah yang kurang subur, jarak tanam 

dirapatkan sedangkan pada tanah subur, jarak tanam lebih 

renggang. Jarak tanam standar adalah 10 m dan diatur dalam pola 

segi tiga sama kaki, diagonal atau bujur sangkar (segi empat). 

Bibit ditanam pada musim hujan, kecuali di daerah yang 

beririgasi sepanjang tahun sehingga bibit dapat ditanam kapan saja. 

Sebelum tanam areal dipupuk dengan menaburkan campuran 500 g 

ZA, 250 g SP-36 dan 200 g KCl ke dalam lubang tanam dan tutup 

dengan tanah. 

 

Penanaman 

Penanaman mangggis sebaiknya dilakukan pada awal musim 

hujan dengan jarak tanam 8 x 10 m atau 10 x 10 m dihitung dari titik 

tengah lubang, sehingga diperlukan 100 - 125 bibit per hektar. 

Lubang tanam dibuat dengan ukuran 50 x 50 cm sedalam 25 cm dan 

tanah galian tanah ditempatkan di satu sisi. Lubang tanam 

diperdalam sampai 50 cm dan tanah galian ditempatkan di sisi lain. 

Selanjutnya, lubang tanam dikeringanginkan selama 15 - 30 hari 

sebelum tanam. Kemudian tanah bagian dalam (galian ke dua) di 

masukkan disusul tanah lapisan atas yang telah dicampur 20 - 30 kg 

pupuk kandang. Untuk lahan berlereng perlu dibuat teras, tanggul 

dan saluran drainase untuk mencegah erosi. 

Untuk mendapatkan pertumbuhan yang sehat dan kuat, bibit 

manggis ditanam dengan cara yang benar sebagai berikut: 
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1. Bibit di dalam polybag disiram dengan air sampai polybag 

dapat dilepaskan dengan mudah. 

2. Sebagian akar yang terlalu panjang dibuang dengan 

pisau/gunting tajam. Hal ini akan merangsang tumbuhnya 

akar-akar baru. 

3. Bibit dimasukkan ke tengah-tengah lubang tanam, ditimbun 

dengan tanah sampai batas leher akar dan tanah dipadatkan 

perlahan-lahan. 

4. Tanah disiram sampai kondisinya cukup lembab. Hindari 

penyiraman yang berlebihan karena akan menyebabkan 

terjadinya kekurangan oksigen di sekitar perakaran akibat 

waterlogging. 

5. Bibit yang baru ditanam perlu diberi naungan yang terbuat dari 

tiang-tiang bambu beratap jerami. Jika sudah ada pepohonan 

di sekitarnya, pohon-pohon ini bisa berfungsi sebagai 

pelindung alami. Pohon pelindung harus bersifat alami dan 

mengubah iklim mikro, misalnya tanaman Albisia dan Lamtoro. 

 

Pemupukan 

Pemupukan pada tanaman manggis mutlak diperlukan untuk 

mendapatkan produksi yang maksimum. Jenis dan dosis pemupukan 

anjuran sebagai berikut: 

1. Pohon berumur 6 bulan dipupuk campuran Urea, SP-36 dan 

KCl (3:2:1) sebanyak 200 - 250 g per pohon. 

2. Pohon berumur 1 - 3 tahun dipupuk campuran 400 - 500 g 

Urea, 650 - 700 g SP-36 dan 900 – 1.000 g KCl (3:1:2) yang 

diberikan dalam dua sampai tiga kali. 

3. Pohon berumur 4 tahun dan seterusnya dipupuk campuran 

Urea, SP-36 dan KCl (1:4:3) sebanyak 3 - 6 kg per pohon 

ditambah 40 kg per pohon pupuk kandang. 

Pupuk ditaburkan di dalam larikan/di dalam lubang-lubang di 

sekeliling batang dengan diameter sejauh ukuran tajuk pohon. 
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Dalam larikan dan lubang sekitar 10 - 20 cm sedangkan jarak antar 

lubang sekitar 100 - 150 cm.  

 

Pemeliharaan tanaman 

Penyiangan perlu dilakukan secara kontinyu dan sebaiknya 

dilakukan bersamaan dengan pemupukan dan penggemburan, yaitu 

dua kali dalam setahun. Di samping itu, ranting-ranting yang tumbuh 

kembar dan sudah tidak berbuah perlu dipangkas untuk mencegah 

serangan hama dan penyakit. Untuk itu hendaknya pemangkasan 

menggunakan gunting pangkas yang bersih dan tajam untuk 

menghindari infeksi dan permukaan bekas pangkasan dengan diolesi 

dengan ter.  

Tanaman yang berumur di bawah lima tahun memerlukan 

ketersediaan air yang cukup dan terus menerus sehingga harus 

disiram satu sampai dua hari sekali. Sedangkan pada pohon 

manggis yang berumur lebih dari lima tahun, frekuensi penyiraman 

berangsur-angsur dapat dikurangi. Penyiraman dilakukan pagi hari 

dengan cara menggenangi saluran irigasi atau disiram. 

Manggis yang diusahakan di tepi sungai, danau ataupun kolam 

di mana perakarannya hampir secara terus-menerus berada dalam 

keadaan lembab umumnya tumbuh dan berproduksi dengan baik. 

Namun demikian, menjelang saat berbunga dan selama periode 

berbunga tanaman ini menghendaki cuaca yang kering guna 

mendukung pembentukan buah. Oleh karena itu, di daerah-daerah 

kering perlu dibuatkan saluran irigasi untuk menjamin pasokan air 

dan tanaman diairi setiap hari. 

Upaya lain untuk meningkatkan kelembaban tanah adalah 

dengan pemberian mulsa. Pemberian mulsa dapat dilakukan 

terhadap tanaman yang masih kecil. Jenis mulsa yang dapat 

digunakan misalnya sabut kelapa, daun-daun kelapa ataupun 

rumput/jerami. Mulsa jerami yang dihamparkan setebal 3 - 5 cm 

menutupi tanah di sekeliling batang dapat menekan pertumbuhan 
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gulma, menjaga kelembaban dan aerasi serta mengurangi 

penguapan air.  

Pemangkasan pada tanaman manggis perlu dilakukan untuk 

merangsang pertumbuhan baru, memperbaiki bentuk tanaman serta 

menekan serangan hama dan penyakit tanaman. Cabang-cabang 

kecil yang tumbuh di bagian dalam kanopi dan cabang serta ranting 

mati yang tidak produktif hendaknya dibuang. 

 

Hama dan Penyakit 

Hama 

Hingga saat ini belum banyak jenis hama yang teridentifikasi 

menimbulkan masalah pada pertanaman manggis. Beberapa hama 

yang kerap dijumpai pada pertanaman manggis di antaranya adalah 

ulat bulu yang diidentifikasi sebagai Orgyra sp. dari famili 

Lymantridae. Hama ini menyerang tanaman dengan cara melubangi 

daun. Selain itu, adakalanya juga dijumpai semut-semut kecil 

(Myrnelachista ramulorum) yang membentuk koloni pada pohon, 

membuat lorong-lorong pada cabang dan ranting dan merusak 

pertumbuhan baru.  

Buah manggis kadang-kadang memiliki penampilan yang 

kurang/tidak menarik dikarenakan gigitan tungau yang menyisakan 

guratan-guratan pada kulit buah. Monyet dan kelelawar adakalanya 

juga menjadi hama yang cukup serius pada pertanaman manggis 

dan dapat menimbulkan kerugian secara ekonomi karena merusak 

buah-buah yang belum dipanen. 

 

Penyakit 

Beberapa penyakit penting pada tanaman manggis di 

antaranya adalah sebagaimana diuraikan berikut ini. 

Bercak daun yang disebabkan oleh jamur Pestalotia sp., 

Gloesporium sp. dan Helminthosporium sp. Gejala serangannya 

adalah timbulnya bercak tidak beraturan pada daun dan berwarna 
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abu-abu pada pusatnya (Pestalotia sp.), cokelat (Helminthosporium 

sp.), dan hitam pada sisi atas dan bawah daun (Gloesporium sp.). 

Serangan penyakit ini dapat dikendalikan dengan mengurangi 

kelembaban yang berasal dari tanaman pelindung, memotong 

bagian yang terserang dan menyemprotkan fungisida sesuai anjuran. 

Jamur upas yang disebabkan oleh jamur Corticium 

salmonicolor Berk. et Br. Gejala serangannya adalah matinya 

cabang/ranting karena jaringan kulit mengering. Penyakit ini dapat 

dikendalikan dengan memotong cabang/ranting, mengerok kulit dan 

kayu yang terserang parah dan mengolesi bagian yang dipotong 

dengan cat, atau disemprot dengan fungisida. 

Hawar benang yang disebabkan oleh serangan jamur 

Marasmius scandens Mass Dennis et Reid. Gejala yang diperlihatkan 

oleh penyakit ini adalah timbulnya miselium jamur tumbuh pada 

permukaan cabang dan ranting yang membentuk benang putih yang 

dapat meluas sampai menutupi permukaan bawah daun. 

Pengendalian penyakit ini adalah dengan menjaga kebersihan 

lingkungan tumbuh dan memangkas daun-daun yang terserang. 

Kanker batang yang disebabkan oleh serangan jamur 

Botryophaeria ribis Grossenbacher et Duggard. Gejala yang muncul 

adalah warna kulit batang dan cabang berubah dan mengeluarkan 

getah. Penyakit ini dapat dikendalikan melalui: 1) perbaikan saluran 

drainase, menjaga kebersihan kebun, membuang bagian-bagian 

tanaman yang terserang, dan 2) penyemprotan fungisida sesuai 

anjuran. 

Hawar rambut yang disebabkan oleh jamur Marasmius 

equicrinis Mull. Gejala serangannya adalah permukaan tanaman 

manggis ditutupi oleh struktur serupa benang berwarna cokelat tua 

kehitaman mirip ekor kuda. Penyakit ini dapat dikendalikan dengan 

cara yang sama seperti halnya pada kanker batang. 

Busuk buah yang disebabkan oleh jamur Botryodiplodia 

theobromae Penz. Gejala serangannya diawali dengan membusuk-
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nya pangkal buah dan meluas ke seluruh bagian buah sehingga kulit 

buah menjadi suram. Pengendaliannya sama seperti pada serangan 

kanker batang. 

Busuk akar yang disebabkan oleh serangan jamur Fomes 

noxious Corner. Gejala serangan patogen ini adalah aka-akar 

membusuk dan berwarna cokelat. Tindakan pengendalian terhadap 

serangan patogen ini sama seperti halnya pada kanker batang. 

Penyakit fisiologis yang utama pada tanaman manggis adalah 

apa yang disebut sebagai ’gamboge’. Penyakit ini dicirikan oleh 

merembesnya getah pada permukaan kulit buah dan cabang-cabang 

pada saat terjadi hujan deras dalam waktu yang cukup lama. Namun 

demikian, penyakit ini tidak mempengaruhi citarasa daging buah. 

 

Panen dan Pascapanen 

Pemanenan 

Tingkat kematangan sangat berpengaruh terhadap mutu dan 

daya simpan manggis. Buah dipanen setelah berumur 104 hari sejak 

bunga mekar (SBM). Umur panen dan ciri fisik manggis siap panen 

adalah sebagai berikut: 

1. Panen 104 hari: warna kulit hijau bintik ungu; berat 80 - 130 

g, diameter 55 - 60 mm.  

2. Panen 106 hari: warna kulit ungu merah 10 - 25%, berat 80 - 

130 g, diameter 55 - 60 mm. 

3. Panen 108 hari: warna kulit ungu merah 25 - 50%, berat 80 - 

130 g, diameter 55 - 60 mm. 

4. Panen 110 hari: warna kulit ungu merah 50 - 75%, berat 80 - 

130 g, diameter 55 - 60 mm. 

5. Panen 114 hari: warna kulit ungu merah, berat 80 - 130 g, 

diameter 55 - 65 mm. 

Pemanenan dapat dilakukan setelah buah berkembang penuh 

namun belum sepenuhnya matang, karena manggis termasuk buah 
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non klimakterik yang tidak dapat diperam untuk pematangannya. 

Untuk konsumsi lokal, buah dipetik pada umur 114 SBM sedangkan 

untuk ekspor pada umur 104 - 108 SBM.  

Pemanenan dilakukan dengan cara memetik/memotong 

pangkal tangkai buah dengan alat bantu berupa pisau yang tajam, 

dan buah jangan dibiarkan jatuh ke permukaan tanah. Untuk 

mencapai buah di tempat yang tinggi dapat digunakan tangga 

bertingkat dari kayu/galah yang dilengkapi pisau dan keranjang di 

ujungnya. Pemanjatan seringkali diperlukan karena manggis adalah 

pohon hutan yang umurnya dapat lebih dari 25 tahun sehingga 

tingginya dapat mencapai lebih dari 10 m. 

Pohon manggis di Indonesia dipanen pada bulan November 

sampai Maret tahun berikutnya. Produksi panen pertama hanya 5 - 

10 buah per pohon, kedua rata-rata 30 buah per pohon selanjutnya 

600 - 1.000 buah per pohon sesuai dengan umur pohon. Pada 

puncak produksi, tanaman berumur 30 tahun lebih dan dipelihara 

intensif dapat menghasilkan 1.000 - 2.000 buah per pohon. Produksi 

satu hektare dengan populasi 100 tanaman yang berada pada 

puncak pertumbuhannya dapat mencapai 200.000 buah atau sekitar 

20 ton buah. Produktivitas ini secara bertahap mengalami penurunan 

saat tanaman melampaui umur 45 tahun, meskipun manggis masih 

mampu berproduksi hingga umur 100 tahun.  

 

Pascapanen 

Sama seperti halnya tanaman buah-buahan lain, tindakan 

pascapanen pada buah manggis meliputi langkah-langkah sebagai 

berikut: pengumpulan, penyortiran dan pengkelasan, penyimpanan 

dan pengemasan. 

Buah-buah hasil panen dikumpulkan di dalam wadah dan 

ditempatkan di lokasi yang teduh dan nyaman. Buah yang baik 

dipisahkan dari buah yang rusak. Demikian juga buah yang dibusuk 

ditempatkan di dalam wadah yang berbeda. Penyortiran hendaknya 
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dilakukan berdasarkan berdasarkan ukuran buah, yaitu besar, 

sedang dan kecil. 

Penyimpanan buah dianjurkan pada ruangan dengan suhu 4 - 

6 oC, sehingga buah dapat tetap segar selama 40 hari. Penyimpanan 

pada suhu 9 - 12 oC dapat mempertahankan kesegaran buah sampai 

33 hari. Periode penyimpanan yang terlalu lama (lebih dari 40 hari) 

dapat menyebabkan bagian luar kulit mengeras dan alot; selanjutnya 

keseluruhan kulit mengeras dan sulit dibuka dan daging buah 

mengering. 

Buah manggis segar dikemas dengan kotak karton 

baru/keranjang plastik yang kokoh, baik, bersih dan kering, 

berventilasi, dengan berat bersih setiap kemasan sebesar 2 kg untuk 

kemasan karton dan 10 kg untuk kemasan keranjang plastik. Dapat 

juga menggunakan kemasan yang beratnya berdasarkan 

kesepakatan antara penjual dan pembeli. 

 

Nilai Gizi dan Manfaat 

Buah manggis umumnya dikonsumsi dalam bentuk segar 

sebagai pencuci mulut. Nilai gizi dalam setiap 100 g bagian buah 

yang dapat dimakan dapat dilihat pada Tabel 2.2. Di samping 

buahnya, kulit buah manggis juga dapat memberikan manfaat 

sebagai obat tradisional. Kulit buah yang dipotong kecil-kecil, 

dikeringkan dan dibuat tepung dapat digunakan untuk mengobati 

disentri. Apabila dibuat dalam bentuk balsem, kulit buah manggis 

dapat digunakan untuk mengobati eksim atau penyakit kulit lainnya. 

Air rendaman potongan kulit buah manggis (yang direndam selama 

semalam) bermanfaat untuk mengobati diare kronis pada anak-anak 

dan orang dewasa. Air rebusan daunnya dapat mengatasi demam 

(menurunkan panas badan) dan mengatasi sariawan, diare, disentri 

dan penyakit saluran kemih. 
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Banyak hasil-hasil penelitian yang membuktikan bahwa 

phytoceuticals1 yang terdapat di dalam buah manggis (lebih dikenal 

sebagai senyawa xanthone) memiliki manfaat sebagai antitumor, 

antileukemia, anticendawan, antibakteri, antioksidan, antiproliferasi, 

membunuh sel-sel kanker, dan dapat menyebabkan apoptosis2 pada 

beberapa jenis kanker (Iinuma et. al., 1996; Gopalakrishnan et. al., 

1997; Ho et. al., 2002; Matsumoto et. al., 2003; Moongkarndi et. al., 

2004). 

Dibandingkan buah-buahan lain, buah manggis mengandung 

antioksidan dalam kadar yang jauh lebih tinggi. Pengujian 

laboratorium menggunakan metoda Oxygen Radical Absorbance 

Capacity (ORAC) menunjukkan bahwa buah manggis memiliki 

kemampuan menyerap radikal bebas sebesar 20 – 30 kali lebih tinggi 

dibandingkan buah-buahan ataupun sayuran lain. Pengujian dengan 

metoda ORAC yang dikembangkan oleh Prior et. al. (2003) adalah 

salah satu metoda untuk mengukur kemampuan suatu senyawa 

antioksidan dalam menyerap radikal bebas. Semakin tinggi nilai 

ORAC, semakin baik untuk kesehatan tubuh. 

Tabel 2.2. Komposisi kimiawi setiap 100 g bagian buah manggis 

segar yang dapat dimakan. 

Senyawa Kadar Nutrisi 
Persen dari 

Kebutuhan Harian 

Energi (kalori) 63,00 3,00 

Karbohidrat (g) 15,60 12,00 

Protein (g) 0,50 1,00 

Lemak Total (g) 0,40 2,00 

Serat (g) 5,10 13,00 

Folat (µg) 31,00 8,00 

                                                             
1  Produk yang berasal dari tanaman yang memiliki aktivitas di dalam sistem 

biologis. 
2  Mekanisme biologi berupa kematian sel secara terprogram untuk membuang sel 

yang tidak diperlukan. Apoptosis berlangsung seumur hidup. 
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Senyawa Kadar Nutrisi 
Persen dari 

Kebutuhan Harian 

Niasin (mg) 0,286 2,00 

Asam Pantotenat (mg) 0,032 < 1,00 

Piridoksin (mg) 0,041 3,00 

Riboflavin (mg) 0,054 4,00 

Tiamin (mg) 0,054 4,50 

Vitamin A (IU) 35,00 1,00 

Vitamin C (mg) 7,20 12,00 

Natrium (mg) 7,00 0,50 

Kalium (mg) 48,00 1,00 

Kalsium (mg) 5,49 0,50 

Tembaga (mg) 0,069 7,00 

Besi (mg) 0,17 2,00 

Magnesium (mg) 13,90 3,50 

Mangan (mg) 0,10 4,00 

Fosfor (mg) 9,21 1,00 

Seng (mg) 0,12 1,00 

α-karoten (µg) 1,00 - 

β-karoten (µg) 16,00 - 

β-kriptosantin (µg) 9,00 - 

Sumber: USDA National Nutrient Data Base. 

 

Senyawa penting yang terkandung di dalam buah manggis 

adalah xanthone, yang merupakan kumpulan senyawa organik yang 

ditemukan oleh ilmuwan Jerman, Schmid W. Liebigs, pada tahun 

1855. Xanthone adalah senyawa polifenol dengan rumus molekul 

C13H802. Struktur dasar senyawa ini terdiri dari tiga benzena dengan 

satu benzena yang terdapat di tengahnya berupa keton (Gambar 

2.5). Senyawa xanthone sering juga disebut sebagai polifenol 

dikarenakan adanya gugus fenol pada setiap turunannya. 
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Gambar 2.5. Struktur dasar senyawa xanthone yang terdiri dari 

tiga benzena dengan satu benzena yang terdapat di 

tengahnya berupa keton. 
 

Xanthone terdiri dari kumpulan senyawa-senyawa bioaktif yang 

kaya dengan antioksidan. Xanthone banyak dijumpai pada 

tumbuhan berbunga dari keluarga manggis-manggisan. Di alam, 

ditemukan lebih dari 200 jenis turunan senyawa xanthones, di mana 

empat puluh di antaranya, terdapat pada tanaman manggis, 

terutama pada kulit buahnya. Beberapa senyawa turunan xanthone 

di antaranya adalah: Garcinone A, Garcinone B, Garcinone C, 

Garcinone D, Garcinone E, BR-xanthone A, BR-xanthone B, 

Bezoquinon atrovirinnon, Calabaxanthone, Garcimangosone A, 

Garcimangosone B, Garcimangosone C, 1-Isomangostin, 3-

Isomangostin, 1-Isomangostin hydrate, 3-Isomangostin hydrate, 

Gartanin, Demethylcalabaxanthone, Mangostenone, Mangostanin, 

Maclurin, Mangostano, Mangostin, Mangostinone, Mangostinone A, 

Mangostinone B, -mangostin, -mangostin, -mangostin, Mangos-

tanol, Norathriol, Tovophyllin A, Tovophyllin B, Trapezifolixanthone, 

Garcinidon A, Garcinidon B, dan Garcinidon C. 

 

Prospek Agribisnis Manggis 

Peluang pengembangan manggis sebagai salah satu tanaman 

hortikultura buah-buahan asli Indonesia sangat terbuka lebar. Hal ini 

dapat dilihat dari kondisi agroklimat yang sesuai untuk budidaya 
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manggis dan ketersediaan sumber daya lahan serta sumber daya 

manusia yang sangat memadai untuk agribisnis manggis. Selain itu, 

pangsa pasar buah manggis sangat besar, baik domestik maupun 

luar negeri. Menurut Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Hortikultura (2004), peluang pasar luar negeri diperkirakan terus 

meningkat dengan penambahan volume 10,7% per tahun. Pada 

tahun 2005 tercatat ada 17 negara tujuan ekspos buah manggis dari 

Indonesia, yaitu Jepang, Hongkong, Taiwan, Cina, Thailand, 

Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Saudi Arabia, Syiria, United 

Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Ghana, Australia, Puerto Rico dan 

Belanda (Badan Pusat Statistik, 2006).  

Berbeda dengan panen di Thailand yang berlangsung pada 

bulan April – Juni, panen di Indonesia berlangsung pada bulan 

Nopember hingga April dengan puncak produksi pada bulan 

Februari – Maret. Negara-negara yang penghasil manggis yang 

waktu panennya sama dengan Indonesia adalah Australia, India, 

Pantai Gading dan Madagaskar (Tabel 2.3). Karena produksi 

manggis dari negara-negara yang musim panennya berbarengan 

dengan Indonesia masih sedikit, maka persaingan ekspor masih 

longgar. Namun demikian, bagi para pelaku agribisnis manggis hal 

ini tetap perlu mendapat perhatian guna mengantisipasi ancaman 

persaingan di masa datang, terutama persaingan dari Australia yang 

kini tengah mengembangkan manggis dalam pola usaha tani kebun 

(orchard). 

Meskipun prospek pengembangan agribisnis manggis sangat 

cerah mengingat perminat buah ini di luar negeri cukup banyak dan 

harganya relatif mahal. Namun harga manggis di pasar tradisional 

relatif murah karena manggis yang dipasarkan di dalam negeri 

adalah sisa ekspor, jadi mutunya kurang baik. Jika produsen dapat 

menghasilkan buah manggis dengan mutu yang merata dan konstan, 

sudah pasti harga tersebut akan jauh meningkat, baik di dalam 

maupun di luar negeri. 
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Tabel 2.3. Perbandingan waktu panen buah manggis di beberapa 

negara pengekspor mangis. 

Negara 
Bulan panen 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des 
Australia             

Indonesia             
India             

Madagas
kar 

            

Malaysia             

Pantai 
Gading 

            

Puerto 
Rico 

            

Srilanka             

Thailand             
Sumber: Yaacob dan Tindall (1995). 

 

Kendala agribisnis manggis adalah umur panen yang relatif 

lama, yang dapat mencapai 6 tahun, sehingga pengembalian modal 

usaha tidak dapat berlangsung cepat. Oleh karena itu, diperlukan 

partisipasi para pemodal kuat yang dapat bertahan sampai modal 

agribisnis manggisnya kembali setelah menunggu 11 tahun sejak 

tanam. 
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BAB 3 
 

 

DURIAN  

(Durio zibethinus Murr.: Bombacaceae) 
 

 

Asal Usul 

Durian merupakan salah satu buah-buahan tropis yang sangat 

digemari masyarakat, sekaligus merupakan buah-buahan asli 

Indonesia. Menurut sejarahnya, durian berasal dari Asia Tenggara, 

terutama Indonesia (Ashari, 1995), tepatnya Pulau Kalimantan 

(Santoso, 2010). Tanaman pertama kali ditemukan di kawasan 

Malaya oleh seorang ahli Botani bernama Murray pada abad ke-18. 

Akan tetapi sebenarnya sebelum abad ke-18 tanaman ini sudah 

tersebar di hutan tropis basah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, 

Thailand dan Malaysia (Wiryanta, 2004). Di Indonesia tanaman 

durian tersebar terutama di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan 

Sulawesi (Tabel 3.1). 

Dewasa ini durian telah tersebar hampir ke seluruh pelosok 

dunia, mulai dari Srilangka, India Selatan hingga Papua Nugini. 

Beberapa jenis bahkan menyebar ke Australia, Hawaii, dan Zanzibar. 

Di seluruh dunia saat ini dikenal 28 spesies durian, di mana 19 

spesies di antaranya berasal dari Sumatra dan Kalimantan (Brown, 

1997). Dari 28 spesies tersebut 7 di antaranya merupakan spesies 

yang buahnya dapat dimakan (Gadug dan Voon, 2000). 

Selama kurun waktu 2010 – 2014 rata-rata produksi durian 

Indonesia memperlihatkan kecenderungan yang stabil, walaupun 

produksi pada tahun 2010 adalah yang paling rendah selama kurun 

waktu tersebut seiring dengan luas panen yang juga lebih sempit. 

Namun demikian, pada tahun 2012 terjadi peningkatan rata-rata 
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hasil yang cukup tinggi, yakni mencapai 14,06 ton ha-1 atau terjadi 

penngkatan sebesar 9,84% dari tahun sebelumnya yang hanya 

mencapai 12,8 ha-1, meskipun luas panen berkurang sebesar 8,48% 

dari tahun sebelumnya yang mencapai 69.045 ha menjadi 63.189 

ha (Tabel 3.2). 

Tabel 3.1. Daerah-daerah yang ditetapkan sebagai kawasan 

sentra produksi durian di Indonesia. 

Provinsi Kabupaten 
Aceh  Aceh Utara, Pidie, dan Bireuen 
Sumatera Utara  Deli Serdang, Langkat, Tapanuli Selatan, Asahan, 

Simalungun, Tapanuli Utara, Dahiri, Tapanuli 
Tengah 

Sumatera Barat  Solok 
Jambi  Muaro Jambi, Batanghari, Bungo, Merangin 
Sumatera Selatan  Musi Rawas, OKI, OKU Selatan, OKU Timur, Lahat, 

Lubuk Linggau 
Bengkulu  Bengkulu Utara, Seluma 
Lampung  Lampung Timur, Bandar Lampung, Tanggamus, 

Lampung Selatan, Way Kanan 
Riau  Kampar, Siak dan Indragiri Hilir 
Jawa Barat  Bogor, Majalengka, Cianjur 
Jawa Tengah Karanganyar, Jepara, Pati, Banjar Negara, 

Boyolali, Semarang, Pekalongan, Magelang, 
Brebes, Batang, Kendal, dan Purbalingga 

DIY  Kulonprogo 
Jawa Timur  Jombang, Trenggalek, Magetan, Malang, 

Ponorogo, dan Madiun 
Banten  Pandeglang, Serang dan Lebak 
Kalimantan Barat  Pontianak, Sanggau 
Kalimantan Selatan  Banjar, Barito Utara 
Sulawesi Selatan  Kota Palopo, Sinjai, Luwu, Luwu Utara 
Kalimantan Timur  Nunukan, Bulungan, dan Penajam Pasir Utara 
Sulawesi Utara  Minahasa Selatan, Pesisir Selatan 
Sulawesi Tengah  Donggala, Parigi Montong 
Sulawesi Tenggara  Kolaka 
Maluku  Ambon, Buru 

Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (2013). 
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Tabel 3.2. Luas panen, produksi dan rata-rata hasil durian di 

Indonesia selama 2010-2014. 

Tahun Luas panen (ha) Produksi (ton) 
Rata-rata hasil 

(ton ha-1) 

2010 46.290 492.139 10,63 

2011 69.045 883.969 12,80 

2012 63.189 888.127 14,06 

2013 61.246 759.055 12,39 

2014 67.779 859.118 12,68 

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian 

Pertanian RI (2015). 

 

Botani 

Di Indonesia dikenal beberapa kerabat durian, yaitu Durio 

zibethinus, D. kutejensis, D. oxleyanus, D. dulcis. D. graveolens, D. 

grandiflorus dan D. testudinarium. Dari sejumlah kerabat durian 

tersebut hanya D. zibethinus dan D. kutejensis yang memiliki nilai 

komersial. 

Di habitat aslinya durian masa hidup dapat mencapai 200 

tahun, dengan ketinggian pohon 50 m. Percabangannya banyak dan 

membentuk tajuk menyerupai kerucut. Cabang tersebut tumbuh 

mendatar atau tegak dan membentuk sudut yang berbeda-beda 

tergantung pada varietasnya. 

Daun durian umumnya berbentuk bulat panjang (oblong) 

dengan bagian ujung yang meruncing. Daun-daun tumbuh secara 

tunggal dan duduk berselang-seling pada ranting atau cabang. 

Struktur daun agak tebal dengan permukaan sebelah atas hijau 

mengkilap dan sebelah bawah berwarna cokelat atau kuning 

keemasan. 

Bunga durian termasuk kategori bunga sempurna, artinya baik 

alat kelamin jantan maupun alat kelamin betina terdapat pada satu 

bunga. Bunga durian tersusun bergerombol pada tangkai yang 

panjang (Gambar 3.1). Tergantung pada varietasnya, mahkota 
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bunga durian berwarna putih atau merah muda hingga merah tua, 

berjumlah lima helai, dan disertai dengan benang sari yang 

jumlahnya 3 – 12 helai. Perkembangan bunga sejak inisiasi 

pembungaan hingga mekar penuh (anthesis) memerlukan waktu 

lebih-kurang 6 bulan. Antesis biasanya terjadi pada sore hari dan 

penyerbukan terjadi pada malam hari dengan bantuan angin atau 

serangga.  

 

 
 

Gambar 3.1. Bunga durian yang berwarna putih dan tersusun 

bergerombol pada tangkai yang panjang. 

 

Di dalam sistematika botani, durian memiliki kedudukan 

sebagai berikut (Wiryanta, 2004): 

Divisi : Spermatofita 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas : Dikotiledon 

Ordo : Bombacales 

Famili : Bombacaceae 

Genus : Durio 

Spesies : Durio zibethinus Murr. 
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Tergantung pada jenisnya, buah durian memiliki bentuk yang 

bermacam-macam, misalnya bulat, bulat panjang atau bahkan tidak 

beraturan. Tangkai buah berbentuk silendris dengan panjang dapat 

mencapai 15 cm. Buah durian akan matang dalam waktu kira-kira 4 

bulan sejak pembuahan, tergantung pada intensitas cahaya dan 

ketinggian tempat. Warna buah matang umumnya hijau sampai 

cokelat kekuningan. Daging buah terdapat di dalam juring atau 

ruang di dalam buah, yang jumlahnya bervariasi tergantung pada 

varietas. Daging buah yang sudah matang berwarna putih, putih 

kekuningan, kuning, atau kuning tembaga, dan mengeluarkan 

aroma yang khas. Di dalam daging buah terdapat biji berwarna putih 

atau putih kekuningan hingga cokelat, memiliki permukaan licin dan 

mengkilap atau keriput, tergantung pada varietasnya. Ketebalan, 

rasa, warna dan tekstur daging buah juga bervariasi tergantung pada 

jenis dan varietasnya. 

 

Jenis-Jenis Durian Unggul 

Di Indonesia dijumpai banyak jenis-jenis durian asli yang 

memiliki nilai komersial yang baik. Jenis-jenis durian tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Durian Kani (merupakan durian introduksi dari Thailand, 

berasal dari varietas Chanee) yang dilepas sebagai durian unggul 

pada tahun 1987. Produktivitas 15 – 50 buah per musim. Buah 

berbentuk bulat, beralur 4 – 5 dan berwarna kuning kecokelatan 

dengan duri berbentuk kerucut yang tersusun agak rapat. Bobot buah 

rata-rata 1,5 kg, jumlah juring 4 – 6 dengan biji lonjong kecil 

berjumlah 5 – 18. Daging buah cukup tebal, kering, berlemak, 

bertekstur halus, berwarna kekuningan, rasanya manis dengan 

aroma sedang. 

Durian Sunan yang berasal dari Gendol, Boyolali dan dilepas 

sebagai durian unggul pada tahun 1984. Produktivitas 200 – 800 

buah per pohon per musim dengan bobot 1,5 – 2,5 kg per buah. 
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Buah berwarna hijau kecokelatan dengan duri berbentuk kerucut dan 

tersusun agak jarang. Di dalam buah terdapat 5 juring dengan 20 – 

30 biji. Daging buah sangat tebal, kering, berlemak, bertekstur halus, 

berbau sangat harus dan berwarna krem. Jenis durian ini tahan 

terhadap serangan cendawan Fusarium sp. 

Durian Sukun yang berasal dari Gempolan, Karanganyar dan 

dilepas sebagai durian unggul pada tahun 1984. Produktivitasnya 

100 – 300 buah per pohon per musim. Buahnya berbentuk bulat 

panjang dengan berat rata-rata sekitar 2 kg. Kulit buah agak tebal, 

berwarna kekuningan. Jumlah juringnya 5 dengan jumlah biji 

mendapai 15, namun biasanya hanya satu biji yang utuh sedangkan 

biji lainnya kempes. Daging buah sangat tebal, berwarna putih 

kekuningan, berlemak, kering, manis dan aromanya harum. 

Durian Petruk yang berasal dari Jepara dan Semarang, dan 

telah dilepas sebagai durian unggul nasional pada tahun 1984. 

Produktivitasnya mencapai 50 – 150 buah per pohon. Buahnya 

berbentuk bulat telur terbalik dengan bobot 1 – 2,5 kg. Kulit buah 

tipis, dengan warna hijau kekuningan dan durinya berbentuk kerucut 

kecil dan rapat. Juringnya berjumlah 5 dengan jumlah biji 5 – 10 

yang berbentuk lonjong dan kecil. Daging buah agak tebal, 

berlemak, bertekstur lembek, berserat halus dengan warna kuning 

dan aroma sedang. 

Durian Sitokong yang berasal dari Ragunan, Pasar Minggu dan 

telah dilepas sebagai durian unggul nasional pada tahun 1984. 

Produktivitas durian ini 50 – 200 buah per pohon. Bentuk buahnya 

bulat panjang dengan ketebalan kulit sedang (5 – 8 mm) dan warna 

kulitnya hijau kekuningan. Bobot per buah 2 – 2,5 kg, juringnya 

berjumlah 5 dengan jumlah biji mencapai 25 per buah. Biji berbentuk 

lonjong dan berukuran kecil. Daging buahnya tebal, bertekstur halus, 

berwarna kuning, kering, berlemak, rasanya manis dan aromanya 

harum. 
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Durian Mas yang berasal dari Bogor dan dilepas sebagai 

durian unggul pada tahun 1984. Durian ini mampu berproduksi 50 

– 200 buah per pohon per musim. Bentuk buahnya lonjong dengan 

bagian pangkal meruncing dan warna kulit kuning kemerahan. 

Durinya berbentuk kerucut dan tersusun rapat. Jenis ini tahan 

terhadap penyakit busuk akar dan hama penggerek buah. 

Durian Otong (merupakan introduksi dari Thailand, berasal 

dari varietas Mon Thong) yang dilepas sebagai durian unggul pada 

tahun 1987. Jenis ini mampu berproduksi sebanyak 20 – 50 buah 

per pohon pada umur 7 tahun. Bentuk buahnya memanjang dengan 

bagian pangkal dan ujung meruncing. Kulit buah berwarna hijau 

kekuningan dengan ketebalan sedang, berduri berbentuk kerucut 

kecil dan rapat. Bobot buah rata-rata 1,5 kg. Di dalam setiap buah 

terdapat 4 – 6 juring dengan jumlah biji 5 – 15 (5 – 10 biji sempurna, 

yaitu pipih dan lonjong, berukuran sedang). Daging buah sangat 

tebal, kurang mengandung lemak, berwarna kuning, bertekstur 

halus, rasanya manis dengan aroma yang tidak begitu tajam. 

Sayangnya durian ini rentan terhadap penyakit busuk akar dan hama 

penggerek buah. 

Durian Sihijau yang berasal ari Karang Intan, Kalimantan 

Selatan dan dilepas sebagai durian unggul pada tahun 1990. 

Produktivitasnya mencapai 300 – 400 buah per pohon (pada umur 

100 tahun). Buahnya berbentuk bulat panjang dan berwarna hijau, 

berat 2 – 2,5 kg, berkulit tebal (12 mm) dengan duri berbentuk 

kerucut panjang dan rapat. Jumlah juring 5 dengan 20 – 35 biji per 

buah (18 – 30 biji sempurna). Bijinya lonjong dan berukuran kecil. 

Daging buah agak lembek dengan tekstur halus sampai berserat, 

berwarna kuning menyala atau mengkilap, beraroma harum, 

rasanya manis dan durih. Durian jenis ini memiliki daya tahan yang 

cukup baik terhadap serangan busuk akar dan penggerk buah. 

Durian Sijapang yang berasal dari Karang Inten, Kalimantan 

Selatan dan dilepas sebagai durian unggul pada tahun 1990. Pada 
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umur 100 tahun produktivitasnya 300 – 600 buah per pohon. Bentuk 

buah bulat panjang dengan warna kulit kuning kehijauan dan duri 

agak jarang. Berat buah 1,5 – 2,5 kg, berkulit tebal, memiliki 5 juring 

dan jumlah biji berkisar antar 10 hingga 20 (biji sempurna 8 – 15) 

yang berbentuk lonjong dan berukuran kecil. Daging buah berwarna 

kuning gading, tebal 1,5 – 2,5 cm, bertekstur halus, kering, rasa 

manis gurih dan beraroma harum. 

Durian Sidodol adalah durian unggul asal Karang Intan, 

Kalimantan Selatan yang dilepas tahun 1993. Pohon yang telah 

berumur 100 tahun mampu berproduksi 100 – 200 buah per pohon. 

Buahnya berbentuk bulat, warna kulit hijau kekuningan dengan 

ketebalan 1,2 cm, berduri tumpul dan rapat. Berat buah 1,5 – 2,5 kg. 

Juringnya berjumlah 5 dengan jumlah biji 20 – 25 butir, berbentuk 

lonjong dan berukuran kecil. Daging buah kuning mengkilap, tebal 

sekitar 1,2 cm, bertekstur halus, agak lembek dan beraroma harum 

gurih. Jenis ini tahan terhadap penyakit busuk batang dan hama 

penggerek buah. 

Durian Bokor berasal dari Sukahaji, Majalengka, Jawa Barat, 

dan dilepas sebagai durian unggul pada tahun 1993. Produktivitas 

150 – 200 butir per pohon. Buahnya bulat panjang, dengan duri 

besar dan jarang, berwarna hijau kekuningan dengan berat buah 

rata-rata mencapai 3,9 kg. Di dalam setiap buah terdapat 5 juring 

dengan jumlah biji 15 – 20. Daging buah berwarna kuning muda, 

tebal 3 – 5 mm, manis, bertekstur halus dan beraroma harum. Durian 

Bokor tahan terhadap penyakit busuk batang dan serangan 

penggerek buah. 

Durian Siriwig berasal dari Rajagaluh, Majalengka, Jawa Barat, 

dan dilepas sebagai durian unggul nasional pada tahun 1993. 

Produktivitas durian jenis ini sekitar 100 buah per pohon per musim. 

Buahnya berbentuk bulat telur, berwarna hijau kekuningan, dan 

berduri besar dan jarang. Berat buah 1,5 – 2 kg, juring berjumlah 5 

dengan jumlah biji 13 – 15. Daging buah berwarna putih susu 
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dengan ketebalan sedang, rasanya manis, bertekstur halus, dan 

aromanya harum menyengat. Durian Siriwig termasuk jenis durian 

yang tahan terhadap penyakit busuk batang dan serangan hama 

penggerek buah. 

Durian Perwira yang berasal dari Sinapeul, Majalengka, Jawa 

Barat. Produktivitasnya mencapai 200 – 300 buah per pohon. Bentuk 

buahnya bulat dengan kulit tipis berwarna hijau dan berduri besar 

tersusun rapat. Berat buah 2 - 3 kg. Jumlah juring 5 dengan jumlah 

biji 15 – 20. Bijinya berbentuk bulat telur. Daging buah berwarna 

kuning, tebal, manis, bertekstur halus dan berbau harum menyengat. 

Durian jenis ini agak tahan terhadap serangan patogen penyebab 

busuk akar dan penggerek batang. 

Durian Lai (Durio kutejensis Becc.) yang merupakan salah satu 

buah-buahan endemik Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur dan 

Kalimantan Selatan. Durian jenis ini memiliki daun yang lebih besar 

dan lebih tebal dibandingkan durian biasa (D. zibethinus). Panjang 

daunnya 20 - 25 cm dengan lebar 5 - 7 cm. Bunganya besar, 

berwarna merah muda sampai merah tua. Buah durian Lai berukuran 

kecil sampai sedang (1 - 2 kg per buah) dengan tangkai yang pendek. 

Buah muda berwarna hijau muda atau hijau kekuningan, sedangkan 

buah yang sudah tua (matang) berwarna kuning hingga cokelat. Kulit 

buahnya relatif tipis dengan duri-duri yang tumpul. Porsi daging buah 

berkisar antara 20 hingga 40% dari keseluruhan bagian buah, 

bertekstur lembut dan halus, serta agak kering. Warna daging 

buahnya bervariasi dari kuning, kuning tua, oranye atau merah 

dengan aroma yang lembut, kadang-kadang seperti aroma bunga 

mawar. Warna biji bervariasi dari cuklat muda sampai cokelat gelap 

(Santoso, 2010). 

Durian Kan Yao yang memiliki kulit buah berwarna hijau 

dengan duri agak besar dan jarang. Bobot buah 2 – 5 kg. Daging 

buah tebal, berwarna kuning hingga krem, manis, bertekstur agak 

lembek, dan beraroma harum. 
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Gambar 3.2. Beberapa durian unggul asal Indonesia. A, durian 

Petruk; B, durian Mas; C, durian Siriwig; D, durian 

Perwira (Wiryanta, 2004). 

 

Durian Namlung merupakan varietas unggul terbaru yang 

dikembangkan oleh Instalasi Pengkajian dan penerapan Teknologi 

Pertanian (IP2TP) Petaling, Propinsi Bangka Belitung, dan dilepas 

sebagai varietas unggul oleh Menteri Pertanian tahun 2000. Buahnya 

berwarna hijau, berbentuk bulat dengan bagian ujung dan 

pangkalnya lancip dan beratnya 2 – 3 kg. Daging buah berwarna 

kuning muda mengkilap, tebal 1,9 – 2,2 cm, rasanya manis, gurih 

dan legit dengan aroma alkohol yang tidak begitu kuat (tingkat 

kemanisannya 44,5 brix), biji kecil dan kempes. 
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Gambar 3.3. Durian Lai (Durio kutejensis) yang berasal dari 

Kalimantan, kulit buah tipis berwarna putih susu 

dengan daging buah berwarna kuning oranye. 

 

Selain jenis yang telah disebutkan di atas, masih ada beberapa 

varietas lain yang dikenal masyarakat, seperti durian Hepe dari 

Jonggol, Bogor; durian Matahari dari Cimanggu, Bogor; durian Raja 

Mabah dari Kalimantan Barat; durian Kalepet dari Kayutanam, 

Kalimantan Barat; dan durian Lutung dari Semarang. 

Selain varietas yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian 

sebagai durian unggul, banyak pula petani Indonesia yang menanam 

dan mengembangkan durian yang berasal dari negara tetangga, 

khususnya Thailand. Beberapa varietas durian dari Thailand yang 

terkenal adalah Mon Thong, Chani dan Kradhum Thong. 

Durian Mon Thong yang dapat berproduksi pada umur 4 – 5 

tahun bila diperbanyak dengan okulasi, dan memiliki daya adaptasi 

yang luas terhadap lingkungan. Bentuk buahnya bervariasi dari bulat 

panjang sampai hampir persegi dengan bobot mencapai 6 kg, dan 

berduri besar dan jarang. Kulit berwarna hijau dan tebal. Durian ini 

memiliki 5 juring. Warna daging buah kuning keemasan atau krem, 

sangat tebal dengan rasa manis legit dan beraroma harum. Namun 

jenis ini peka terhadap serangan Phytophthora sp. 
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Gambar 3.4. Beberapa durian unggul Thailand. A, Mon Thong; B, 

Chani; C, Kan Yao; D, Kradhum Thong (Thailand 

Departmen of Agricultural Extension 1998). 

 

Durian Chani yang mampu berproduksi pada umur 4 -5 tahun 

bila diperbanyak secara okulasi, dan dapat beradaptasi terhadap 

berbagai kondisi lingkungan. Buahnya bulat panjang, berwarna 

hijau, berduri besar yang tersusun jarang, dan beratnya mencapai 4 

kg. Daging buah tebal, kuning keemasan, manis, bertekstur halus, 

dan memiliki aroma harum sedang. Sepertihalnya Mon Thong, 

durian Chani juga peka terhadap Phytophthora sp. 

Durian Kradhum Thong yang bentuk buahnya bulat dengan 

bobot 1,5 – 3 kg. Warna kulit buah hijau dan berduri jarang. Daging 

buahnya tebal, kuning, manis, lembut, dan harum. 
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Syarat Tumbuh 

Tanah 

Tanaman durian menghendaki tanah dengan sifat-sifat 

lempung berpasir yang subur dan kaya akan bahan organik dengan 

kedalaman air tanah berkisar antar 50 hingga 300 cm. Menurut 

Wiryanta (2004), tanah Latosol, Andosol dan Ultisol dengan pH 6 – 

7 adalah jenis tanah yang cocok untuk pertanaman durian. Apabila 

pH kurang dari 6, maka dapat dilakukan pengapuran dengan 

dolomit bersamaan dengan pengolahan tanah dengan takaran 

sebagaimana tercantum pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3. Kebutuhan dolomit (ton per hektare) pada berbagai 

tingkat kemasaman tanah untuk pertanaman durian. 

pH awal keperluan dolomit pH awal kebutuhan dolomit 

4,0 10,24 5,1 5,02 

4,1 9,76 5,2 4,54 

4,2 9,28 5,3 4,08 

4,3 8,82 5, 3,60 

4,4 8,34 5,5 3,12 

4,5 7,87 5,6 2,65 

4,6 7,39 5,7 2,17 

4,7 6,91 5,8 1,69 

4,8 6,45 5,9 1,23 

4,9 5,98 6,0 0,75 

5,0 5,49 6,1 0,50 

Sumber: Wiryanta (2004). 

 

Iklim 

Durian adalah tanaman daerah tropis basah yang dapat 

tumbuh pada ketinggian hingga 800 m di atas permukaan laut. 

Intensitas cahaya matahari yang dikehendaki berkisar antara 40 – 

50% dengan suhu 22 – 30 oC. Curah hujan yang ideal adalah 1.500 

2.500 mm per tahun dengan 9 – 11 bulan basah per tahun. Akan 
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tetapi di daerah beriklim sedang dengan bulan basah 7 – 8 bulan per 

tahun durian dapat pula tumbuh dengan baik (Ashari, 1995; 

Wiryanta, 2004). 

 

Kultur Teknik 

Perbanyakan tanaman dan penanaman 

Pada prinsipnya durian dapat diperbanyak secara generatif 

menggunakan biji ataupun secara vegetatif dengan pencangkokan, 

penyetekan, perundukan dan penyambungan (grafting). Namun 

demikian, dianjurkan untuk menanam durian hasil perbanyakan 

secara sambungan karena memiliki keuntungan yang tidak diperoleh 

pada perbanyakan secara generatif, di samping dapat menghindari 

permasalahan yang timbul pada perbanyakan secara generatif. 

Perbanyakan durian secara kultur jaringan hingga saat ini belum 

memperlihatkan hasil yang memuaskan (Zulkarnain et. al., 2013). 

Langkah awal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam 

mengembangkan kebun durian adalah pemilihan bibit, baik 

jenis/varietas yang akan dikembangkan maupun mutunya. Bibit yang 

baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut; pertumbuhannya subur, segar, 

sehat, daunnya banyak, batangnya kokoh, memiliki percabangan 2 

– 4 arah, menunjukkan perkembangan tunas baru, dan bebas hama 

dan penyakit. Serangan hama dan patogen penyebab penyakit dapat 

dilihat pada daun dan batang. Pada tanaman yang sehat tidak ada 

hama atau cendawan yang menempel, bahkan bekas serangan pun 

tidak ada. 

Pada pertanaman skala kebun, perlu dilakukan pengaturan 

jarak tanam. Beberapa faktor yang mempengaruhi jarak tanam 

durian adalah, jenis/varietas tanaman, kondisi lahan dan jenis tanah. 

Durian Mon Thong, misalnya, dapat ditanam dengan jarak 10 x 10 

m atau 10 x 12 m.  

Ada dua pola penanaman durian yang umum diterapkan, yaitu 

pola bujur sangkar (Gambar 3.5) dan pola segi tiga (Gambar 3.6).  
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Gambar 3.5. Pertanaman durian dalam pola tanam bujur 

sangkar. ( = tanaman durian;  = tanaman sela 

atau tanaman pelindung). 

 

 

 

Gambar 3.6. Pertanaman durian dalam pola tanam segi tiga. ( 

= tanaman durian;  = tanaman sela atau tanaman 

pelindung). 
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Pada pola bujur sangkar, jarak tanam yang digunakan untuk 

setiap titik adalah 10 x 10 m, sedangkan pada pola segi tiga jarak 

tanam yang digunakan adalah 10 x 10 x 10 m sehingga membentuk 

sudut 60 derajat (segi tiga sama sisi). Jumlah tanaman pada kedua 

pola tersebut adalah 100 pohon per hektar. Namun, pada lahan 

berbukit pola penanaman tidak harus bujur sangkar atau segi tiga, 

tetapi dapat disesuaikan dengan topografi lahan. 

Penanaman durian sebaiknya dilakukan pada awal musim 

hujan. Pada saat tersebut cahaya matahari tidak terlalu terik dan 

pengairan tidak menjadi kendala. 

Untuk melindungi tanaman sewaktu masih muda, penanaman 

durian dalam skala besar di tempat terbuka perlu disertai dengan 

penanaman pohon pelindung. Guna pohon pelindung ini adalah 

untuk mengurangi sengatan sinar matahari dan mengurangi atau 

memecah pengaruh angin. Tanaman yang digunakan sebagai 

pelindung adalah turi, lamtoro, gamal, sengon atau pepaya. 

 

Pemupukan 

Pupuk kandang kering (yang sudah dijemur selama kira-kira 2 

minggu) diberikan sebelum tanam atau pada saat tanam langsung 

pada lubang tanam. Takaran yang dianjurkan adalah 30 – 50 kg per 

lubang atau 30 – 50 ton ha-1. Untuk selanjutnya pupuk kandang 

diberikan setiap tahun pada akhir musim penghujan atau pada awal 

musim kemarau dengan cara menaburkannya di sekeliling tajuk 

tanaman. Takaran yang dianjurkan untuk pupuk kandang susulan ini 

disajikan pada Tabel 3.4. 

Sementara itu untuk pupuk anorganik, pemberiannya pertama 

kali adalah pada saat tanaman berumur 3 bulan setelah tanam. 

Selanjutnya pemberian pupuk anorganik diulang setiap 4 bulan. 

Tidak ada patokan khusus untuk takaran pemberian pupuk 

anorganik. Hal ini sangat tergantung pada tingkat kesuburan tanah 

dan tingkat pertumbuhan tanaman. Akan tetapi perlu diperhatikan 
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bahwa frekuensi pemupukan pada tanaman muda hendaknya lebih 

sering, sedangkan pada tanaman yang telah berproduksi 

frekuensinya dapat dikurangi namun takarannya ditingkatkan. 

Tabel 3.4. Takaran pemberian pupuk kandang kering pada 

tanaman durian pada tingkat umur yang berbeda. 

Umur tanaman 
(tahun) 

Takaran 
(kg per tanaman) 

Umur tanaman 
(tahun) 

Takaran 
(kg per tanaman) 

1 50 6 200 

2 70 7 225 

3 100 8 250 

4 125 9 300 

5 150 10 300, dst. 

Sumber: Wiryanta (2004). 

 

Pada tiga tahun pertama tanaman durian berada dalam masa 

pertumbuhan vegetatif aktif. Oleh karenanya, pupuk yang diberikan 

hendaknya mengandung kadar nitrogen yang tinggi untuk 

mendukung pertumbuhan organ-organ vegetatif, misalnya pupuk 

NPK dengan komposisi 30-10-10 atau 16-16-16. Setelah melewati 

umur tiga tahun, untuk merangsang pertumbuhan generatif, 

tanaman perlu mendapat suplai unsur posfor yang lebih tinggi dari 

nitrogen. Oleh karenanya, dianjurkan untuk memberikan pupuk NPK 

dengan komposisi 12-34-12 atau 8-24-24 dan dapat pula ditambah 

dengan pemupukan Ca dan Mg serta unsur mikro seperti Mn, Cu, Zn 

dan Mo. Pemupukan unsur mikro dapat dilakukan melalui 

penyemprotan daun (foliar feeding) bersamaan dengan 

penyemprotan pestisida. Pada Tabel 3.5 disajikan takaran pemberian 

pupuk NPK pada pertanaman durian. 

 

Pemeliharaan 

Tindakan pemeliharaan yang perlu dilakukan pada 

pertanaman durian meliputi pengairan, pemangkasan dan 

perawatan buah. 
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Tabel 3.5. Takaran pemberian pupuk NPK pada tanaman durian 

(komposisi sesuai tahap perkembangan tanaman). 

Umur tanaman 
(tahun) 

Takaran sekali pemberian 
(kg per tanaman) 

Frekuensi pemberian 
(per tahun) 

1 0,50 4 

2 0,75 4 

3 1,50 3 

4 2,00 3 

5 2,50 3 

6 3,00 3 

7 4,00 3 

8 5,00 3 

9 6,00 3 

10 7,50 3, dst. 

Sumber: Wiryanta (2004). 

 

Pengairan 

Pengairan merupakan salah satu faktor penting untuk 

diperhatikan pada budidaya durian karena dapat mempengaruhi 

pembungaan. Pada umumnya tanaman durian akan berbunga 

setelah mengalami musim kering selama 2 sampai 4 bulan, lalu 

mendapatkan suplai air dari hujan ataupun penyiraman. 

Pada awal masa pertumbuhannya durian membutuhkan air 

sebanyak 10 hingga 20 L per hari, sedangkan tanaman dewasa 

membutuhkan air sebanyak 100 hingga 200 L per hari. Pada saat 

tanaman mulai berbunga, pemberian air hendaknya cukup sekedar 

untuk menjaga agar jangan sampai tanah mengering. Kadar air yang 

terlampau tinggi di dalam tanah akan merangsang tumbuhnya tunas-

tunas vegetatif yang dapat menyebabkan rontoknya tunas-tunas 

bunga. 

Waktu penyiraman yang baik adalah pada pagi hari, sehingga 

ketika cahaya terik dan suhu tinggi pada siang hari, kebutuhan air 

tanaman sudah terpenuhi. 
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Pemangkasan 

Seperti umumnya tanaman buah-buahan lain, budidaya durian 

juga menghendaki adanya pemangkasan (pruning) dan pelatihan 

(training). Pemangkasan perlu dilakukan setelah tanaman berumur 

1½ tahun di lapang untuk membuang tunas-tunas air serta 

cabang/ranting yang sudah mati atau yang terkena serangan hama 

dan/atau patogen penyebab penyakit. Selain itu, pemangkasan juga 

bertujuan untuk membentuk sosok pohon durian yang tumbuhnya 

kokoh, tidak terlampau tinggi serta memiliki dahan yang seimbang 

dan kuat. 

Adapun tahapan pemangkasan pada tanaman durian adalah 

sebagai berikut: 

1. Tanaman dibiarkan berkembang dan bercabang banyak 

sampai berumur kira-kira satu tahun. 

2. Pilih 3 – 5 dahan terbaik mulai pada ketinggian 75 – 100 cm 

dari permukaan tanah dengan jarak antar cabang 20 – 40 cm, 

lalu dibersihkan dari cabang dan ranting. Dahan yang terlalu 

rimbun hendaknya dipangkas untuk mendapatkan bentuk 

dahan dan kanopi yang seimbang. 

3. Ketika tanaman mencapai ketinggian 4 – 5 m, pucuknya 

dipangkas supaya tumbuhnya tidak terlalu tinggi, lalu dahan 

yang pertumbuhannya ke arah atas diikat dengan tali supaya 

pertumbuhannya menyamping (dilakukan training). 

4. Setiap kali setelah panen dan sebelum berakhirnya musim 

penghujan, tanaman durian perlu juga dipangkas untuk 

membentuk pohon dan membuang ranting yang kena penyakit, 

tunas air, cabang mati dan sisa-sisa tangkai buah. 

Penyerbukan buatan 

Meskipun secara alami tanaman durian dapat melakukan 

penyerbukan sendiri (selfing) dengan bantuan serangga, namun 

persentase keberhasilannya rendah, karena antesis terjadi pada sore 

hingga malam hari sedangkan pada saat tersebut tidak ada serangga 
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yang dapat membantu penyerbukan. Selain itu posisi bunga yang 

mekar berada di bawah (menggantung) sehingga benang sari 

berada di bawah kepala putik. Sebagai akibatnya, serbuk sari tidak 

dapat sampai ke kepala putik kecuali tanpa ada yang membantu. 

Untuk mengatasi permasalahan di atas, dapat dilakukan 

penyerbukan buatan. Caranya cukup sederhana, yakni dengan 

menggunakan kuas halus yang disapukan pada bunga durian yang 

tengah mekar pada malam hari. Laju keberhasilan penyerbukan 

buatan ini dapat mencapai 100%. 

Perawatan buah 

Buah yang dihasilkan, terutama dari penyerbukan buatan, 

dipelihara sampai diameternya kira-kira 5 cm, lalu dilakukan seleksi 

untuk mendapatkan buah berkualitas baik, yakni bentuknya 

sempurna dan bebas hama dan penyakit. Pada satu tandan buah 

disisakan hanya satu buah saja. Selain itu tandan yang berdekatan 

sebaiknya dibuang salah satunya karena dapat menyebabkan bentuk 

buah menjadi jelek atau cacat bila tumbuhnya bersentuhan. Jarak 

ideal antara buah yang satu dengan yang lainnya adalah sekitar 30 

cm. 

 

Hama dan Penyakit 

Hama 

Beberapa jenis hama yang sering dijumpai pada pertanaman 

durian adalah sebagai berikut: 

Penggerek batang (Batocera naminator, Xyleutes leuconotus 

dan Zauzera coffeae). Ketiga hama ini menyerang tanaman durian 

dengan cara membuat lulubangbang pada batang, dahan atau 

ranting. Ciri-ciri serangannya adalah adanya lubang disertai cairan 

berwarna merah dan kotoran dari sisa kayu yang digerek. Akibat 

serangan ini daun layu, mengering, rontok, dan akhirnya tanaman 

mati. 
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Penggerek buah (Tirathaba ruptilinea, Hypergea leprosticta dan 

Dacus dorsalis). T. ruptilinea merupakan ngengat dengan sayap 

depan berwarna hijau dan sayap belakang berwarna merah atau 

jingga. H. leprosticta berupa ngengat berwarna cokelat dengan 

bercak putih pada sayapnya. Sedangkan D. dorsalis berupa lalat 

berwarna cokelat kekuningan dengan garis kuning membujur pada 

punggungnya. Ketiga hama ini menyerang pada stadium larva 

dengan cara melubangi buah durian sampai ke daging buah dan 

bijinya. Buah durian yang diserang umumnya tidak bisa dikonsumsi. 

Kutu loncat (Psyllideae) merupakan serangga berukuran kecil, 

berwarna cokelat dan diselimuti benang-benang lilin berwarna putih 

yang merupakan sekresinya. Hama ini menyerang daun-daun muda 

dengan cara menghisap cairannya, sehingga daun menjadi berbintik 

kecokelatan, keriting, berlubang dan kecil. 

Kutu putih (Pseudococcus sp.) merupakan serangga kecil 

berbentuk bulat, berwarna kehijauan dan tubuhnya berselimut 

lapisan lilin berwarna keputihan. Hama ini menyerang dengan cara 

menghisap cairan daun. Kotorannya yang manis mengundang 

datangnya semut. Selain itu, hama ini juga membawa penyakit 

embun jelaga (powdery mildew). Akibat serangan kutu putih daun-

daun menjadi keriting, bunga dan buah dapat mengalami 

kerontokan. 

Rayap. Keberadaan rayap dapat terlihat dari adanya alur atau 

terowongan dari tanah yang menempel pada batang. Selain 

menyerang batang, rayap juga menyerang akar, sehingga dapat 

berakibat pada kematian tanaman. 

Ulat daun. Jenis ulat daun yang banyak menyerang tanaman 

durian adalah Papilio angamemmom yang berwarna hijau dengan 

punggung depan memiliki bercak bulat, Setora nitens atau ulat serit 

dan Lymatria dispar atau ulat bulu yang berwarna cokelat kehitaman 

dan memiliki segmen berbulu. Ketiga ulat ini menyerang tanaman 

dengan cara memakan daun sehingga berlubang atau rusak. 
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Penyakit 

Penyakit yang menyerang tanaman durian pada umumnya 

disebabkan oleh serangan cendawan. Beberapa penyakit tersebut 

antara lain adalah sebagai berikut: 

Kanker batang atau mati pucuk yang disebabkan oleh 

cendawan Phytophthora palmifora merupakan penyakit utama yang 

paling ditakuti oleh petani durian, karena dapat menyebabkan 

kematian tanaman hingga 50%. Serangan cendawan ini dicirikan 

oleh adanya luka yang mengeluarkan lendir berwarna merah pada 

kulit batang dekat permukaan tanah. Pada serangan parah, batang 

membusuk, kulit terkelupas, kayu berwarna merah kecokelatan 

dengan bintik merah atau ungu, pucuk mengering, daun layu dan 

rontok, dan akhirnya tanaman mati. 

Busuk akar (Phytium vexans dan Fusarium sp.). Serangan 

cendawan ini dicirikan oleh adanya nekrotik pada ujung akar lateral. 

Bila akar dibelah, terlihat bagian korteks berwarna cokelat dan pada 

bagian kayunya berwarna merah muda dengan bercak-bercak 

cokelat. 

Bercak daun (Colletothrichum durionis). Gejala serangan 

cendawan ini adalah timbulnya bercak-bercak besar dan kering pada 

daun, yang menyebabkan daun menjadi berlubang. 

Jamur upas (pink disease). Gejala serangan cendawan ini 

adalah keluarnya cairan berwarna kuning pada bagian batang yang 

terserang, dan diselimuti oleh hifa berwarna mengilat berbentuk 

seperti sarang laba-laba. Pada kelembaban tinggi, hifa tersebut 

berubah menjadi merah muda (pink). 

Akar putih (Rigodoporus lignosus dan Basidiomycetes sp.). 

Serangan cendawan ini mengakibatkan daun menjadi kuning, lalu 

berubah cokelat sebelum akhirnya berkerut dan gugur. 

Busuk buah (Phytophthora palmivora). Serangan cendawan ini 

dicirikan oleh timbulnya bercak-bercak basah berwarna cokelat 

kehitaman pada kulit buah. Selanjutnya buah menjadi busuk, dan 
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pada bagian yang terserang akan terbentuk miselium dan sporangia 

berwarna putih. 

Selain penyakit yang disebabkan oleh patogen sebagaimana 

dikemukakan di atas, pada tanaman durian juga dijumpai penyakit 

fisiologis sebagai berikut: 

Ujung daun mengering, yang dicirikan oleh mengeringnya tepi 

daun bagian ujung dan berwarna cokelat. Penyakit ini disebabkan 

oleh terjadinya defisiensi Zn. 

Wet Core yang menyerang buah sebagai akibat dari kelebihan 

air yang dibarengi oleh defisiensi K. Buah yang terserang menjadi 

lembek dan basah. 

Daging buah keras yang disebabkan oleh defisiensi Ca dan 

Mg. Ciri-ciri penyakit ini adalah mengerasnya daging serta beberapa 

bagian dari buah. Selain itu, buah berwarna putih pucat, kering dan 

rasanya hambar. 

Tip Burn yang diakibatkan oleh pematangan buah yang terlalu 

cepat disertai oleh terjadinya kekurangan air dan nutrisi selama 

proses pembentukan buah. Akibat serangan penyakit ini pada bagian 

ujung daging buah terdapat bintik atau bercak berwarna cokelat 

kehitaman. 

 

Panen dan Pascapanen 

Kriteria panen 

Waktu panen bagi buah durian berbeda-beda tergantung pada 

varietasnya. Buah durian lokal umumnya dapat dipanen pada umur 

4 bulan setelah penyerbukan, sedangkan durian Mon Thong dapat 

dipanen setelah 125 – 135 hari dan durian Chani dapat dipanen 

pada umur 110 – 116 hari setelah penyerbukan. 

Selain berpatokan pada perhitungan hari setelah penyerbukan, 

penentuan waktu panen dapat pula didasarkan pada kriteria sebagai 

berikut: 1) ujung duri berwarna cokelat tua, 2) garis-garis di antara 

duri berwarna lebih jelas, 3) tangkai buah lunak dan mudah 
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dibengkokkan, 4) ruas pada tangkai buah membesar, 5) 

mengeluarkan aroma harum khas durian, dan 6) berbunyi nyaring 

jika dipukul. 

Cara panen yang benar adalah dengan memotong tangkai 

buah pada bagian yang dekat dengan dahan. Pada saat panen 

upayakan agar buah tidak jatuh untuk menghindari memar dan 

turunnya mutu buah. Namun demikian, petani di Indonesia umumnya 

memanen durian dengan cara menunggu buah jatuh. 

 

Perlakuan pascapanen 

Buah yang sudah dipanen dan akan dipasrkan jarak jauh atau 

untuk diekspor perlu mendapatkan perlakuan yang benar untuk 

menjaga mutunya. Beberapa perlakuan pascapanen durian adalah 

sebagai berikut: 

1. Setelah dipetik, buah dicuci dengan air mengalir untuk 

membuang kotoran yang melekat pada kulit buah. 

2. Kemudian buah dicelupkan ke dalam fungisida Benomyl atau 

O-ethyl phosphonate untuk menghindari serangan 

Phytophthora sp. selama penyimpanan dan pengangkutan, lalu 

dikeringanginkan. 

3. Selanjutnya buah diseleksi berdasarkan tingkatannya yang 

dapat didasarkan pada bobot atau didasarkan pada jumlah 

juring dan isinya: 

- Mutu kelas 1, mempunyai 4–5 juring, semuanya terisi penuh. 

- Mutu kelas 2, mempunyai 5 juring, 2 juring tidak terisi 

penuh.  

- Mutu kelas 3, mempunyai 5 juring, 3 juring tidak terisi penuh 

Buah yang tidak memenuhi kriteria mutu di atas biasanya dijual 

di pasaran lokal. 

4. Setelah diseleksi, buah dimasukkan ke dalam peti atau kotak 

kardus yang dapat menampung 3 – 5 buah dengan total berat 

12 kg (Gambar 3.7). 
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Gambar 3.7. Kotak kardus yang digunakan untuk mengemas buah 

durian yang dikirim jarak jauh. 

 

Nilai Gizi dan Manfaat 

Pada Tabel 3.6 disajikan kandungan gizi dari setiap 100 g 

bagian yang durian yang dapat dimakan. 

Tabel 3.6. Komposisi kimiawi setiap 100 g bagian buah durian 

segar yang dapat dimakan. 

Senyawa Kadar Nutrisi 
Persen dari 

Kebutuhan Harian 

Energi (kalori) 147,00 7,00 

Karbohidrat (g) 27,09 21,00 

Protein (g) 1,47 2,50 

Lemak Total (g) 5,33 20,00 

Serat (g) 3,80 10,00 

Folat (µg) 36,00 9,00 

Niasin (mg) 1,074 7,00 

Asam Pantotenat (mg) 0,230 4,50 

Piridoksin (mg) 0,316 24,00 

Riboflavin (mg) 0,200 15,00 

Tiamin (mg) 0,374 31,00 
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Senyawa Kadar Nutrisi 
Persen dari 

Kebutuhan Harian 

Vitamin A (IU) 44,00 1,50 

Vitamin C (mg) 19,70 33,00 

Natrium (mg) 2,00 0,00 

Kalium (mg) 436,00 9,50 

Kalsium (mg) 6,00 0,60 

Tembaga (mg) 0,207 23,00 

Besi (mg) 0,43 5,00 

Magnesium (mg) 30,00 7,50 

Mangan (mg) 0,325 14,00 

Fosfor (mg) 39,00 6,00 

Seng (mg) 0,28 2,50 

α-karoten (µg) 6,00 - 

β-karoten (µg) 23,00 - 

Sumber: USDA National Nutrient Data Base. 

 

Selain dikonsumsi segar, buah durian dapat dibuat produk 

olahan seperti tepung durian, lempok durian, wajik durian, tempoyak, 

dan keripik biji durian. Pengolahan ini dapat memberi nilai tambah, 

terutama pada buah durian yang bermutu jelek yang tidak laku di 

pasaran. 

Di samping itu, kayu durian dapat dimanfaatkan untuk bahan 

bangunan. Menurut ilmu dendrologi, kayu durian memiliki kelas kuat 

II dan kelas awet III. 
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BAB 4 
 

 

DUKU  

(Lansium domesticum Corr.: Meliaceae) 
 

 

 

Asal Usul 

Duku (Gambar 4.1) diperkirakan berasal dari kawasan Asia 

Tenggara, tepatnya Malaysia (Lutony, 1995). Namun ada juga pakar 

botani yang memperkirakan duku sebagai salah satu tanaman asli 

Indonesia. Dewasa ini tanaman duku telah tersebar dan dikenal 

hampir di setiap pelosok Indonesia, bahkan tanaman ini telah 

dibudidayakan secara komersial di Thailand, negara yang terkenal 

dengan kemajuan bidang hortikulturanya. Dengan luasnya daerah 

penyebaran duku di Indonesia, maka tanaman ini dikenal dengan 

nama yang berbeda di berbagai daerah. Beberapa nama daerah 

untuk tanaman duku di antaranya adalah langsat (Aceh), langsat, 

lansat (Batak), lase (Nias), lansat (Menado), langsek (Minangkabau), 

lasat (Dayak), bijitan, dukuh kokosan, pisitan (Sunda), duku, kokosan, 

langsat, langsep, celoreng (Jawa), langsep (Madura), lese (Bugis), 

bohulo (Gorontalo), lakaolo (Seram Selatan), lalasat (Buru), lasa 

(Ternate, Tidore). Sementara itu di dunia internasional duku dikenal 

dengan nama lanzón (Filipina), latka (Bengali), langsak (Burma), 

langsat (Malaysia), gadu guda (Sinhalese), langsad (Thailand), dan 

lón bon (Vietnam). 

Banyaknya daerah yang dijumpai mengindikasikan bahwa 

duku dikenal hampir di seluruh wilayah kepulauan nusantara, mulai 

dari Aceh hingga ke Irian. Namun demikian, daerah-daerah yang 

terkenal sebagai sentra produksi duku adalah Sumatera Selatan 
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(Ogan Komering, Gunung Megang, Muara Enim dan Prabumulih), 

Sumatera Barat (Air Haji), Riau (Bangkinang), Jambi (Muaro Jambi 

khususnya daerah Kumpeh), Sulawesi Utara (Aekmadidi, Tondano, 

Pinaleng, Bolaang Mongondow), Jakarta (Condet), Jawa Tengah 

(Lebaksiu, Branti, Kaligondang, Mrebet, Kejimbang, Kutosari, 

Sigaluh, Salaman, Kaligesing dan Matesih), Yogyakarta (Sleman 

khususnya daerah Mlati), dan Jawa Timur (Singosari) (Sunaryono, 

2004). 

 

 

Gambar 4.1. Buah duku (Lansium domesticum Corr.) yang banyak 

disukai masyarakat karena rasanya manis 

menyegarkan. 

 

Rata-rata produksi duku Indonesia selama periode 2010 – 

2014 cukup stabil, bahkan memperlihatkan kecenderungan 

meningkat, di mana rata-rata produksi tertinggi dicapai pada tahun 

2014, yakni sebesar 8,98 ton ha-1 (Tabel 4.1). Akan tetapi angka ini 

masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata produksi pada 

tahun 2009 yang mencapai 9,51 ton ha-1. Berbagai faktor ditengarai 

menjadi penyebab rendahnya produktivitas duku Indonesia di 

antaranya adalah usia tanaman yang umumnya sudah tua tanpa 

diimbangi dengan upaya peremajaan, serangan penyakit dan kultur 

teknik yang tidak berkembang. 
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Tabel 4.1. Luas panen, produksi, dan rata-rata hasil duku di 

Indonesia selama 2010-2014. 

Tahun Luas panen (ha) Produksi (ton) 
Rata-rata hasil 

(ton ha-1) 

2010 28.283 228.816 8,09 

2011 21.282 171.113 8,04 

2012 29.211 258.453 8,85 

2013 26.560 233.118 8,78 

2014 23.213 208.424 8,98 

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian 

Pertanian RI (2015). 

 

Botani 

Menurut Widyastuti dan Kristiawati (1995), duku adalah 

tanaman tahunan yang memiliki sosok berupa pohon tinggi (dapat 

mencapai 30 – 40 m) dengan diameter 30 – 45 cm. Batangnya 

beralur dalam tak teratur dengan akar papan (banir) yang pipih 

menonjol di atas tanah. Kulit batang berwarna cokelat kehijauan atau 

keabu-abuan, pecah-pecah dan bergetah putih. Di samping itu, kulit 

batang duku juga tipis dan agak sulit dikelupaskan dari kayunya.  

Daun duku tergolong daun majemuk ganjil yang tersusun 

dalam rangkaian berselang-seling (Gambar 4.2A). Di dalam setiap 

rangkaian daun terdapat 5 – 7 helai anak daun (leaflet) berbentuk 

elips panjang, tepi rata, pangkal runcing, dan ujungnya meruncing. 

Ukuran daun 12-25  7-13 cm. Kedua permukaan daun berwarna 

hijau tua (kadang-kadang agak kekuningan). 

Bunga duku merupakan bunga majemuk yang berada dalam 

tandan yang panjangnya 10 – 30 cm, menggantung keluar dari 

batang atau cabang besar. Bunganya adalah bunga sempurna, 

berwarna hijau kekuningan atau kuning muda berbulu, dengan 

bentuk seperti mangkok. Kelopak dan mahkota bunganya tebal, dan 

masing-masing berjumlah 5 helai. Bakal buah memiliki 4 – 5 ruang 

dan diselubungi oleh rambut-rambut halus (trichome). 
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Buah duku berada dalam tandan, berbentuk bulat atau bulat 

memanjang dengan diameter 2 – 4 cm dan umumnya beruang 5 

(Gambar 4.2 C,D). Buah muda berwarna ahijau, setelah tua menjadi 

kuning. Daging buah tebal, berwarna putih jernih agak transparan, 

kenyal, rasanya manis atau manis keasaman. Di dalam setiap ruang 

terdapat satu siung daging buah dengan biji berwarna hijau tua dan 

rasanya pahit. Akan tetapi tidak semua siung daging buah memiliki 

biji. Seringkali di dalam satu buah duku hanya dijumpai satu atau 

dua biji saja, atau bahkan tidak ada biji sama sekali.  

 

 
 

Gambar 4.2. A. Daun duku berupa daun majemuk dengan 

beberapa anak daun; B. Buah yang masih di pohon 

dan siap dipanen; C. Buah yang tersusun dalam satu 

tandan; D. Buah yang dikupas menunjukkan ruang-

ruang buah. 

 

Biji duku bersifat poliembrioni, di mana biasanya dari satu biji 

akan tumbuh dua atau lebih kecambah, namun yang akan bertahan 

dan tumbuh hingga dewasa hanya satu kecambah. Tanaman yang 

bertahan dan tumbuh hingga dewasa adalah tanaman yang berasal 

dari kecambah vegetatif, yaitu kecambah yang berkembang dari 
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embrio yang terbentuk tanpa proses pembuahan sel telur oleh sel 

sperma. Oleh karenanya, walaupun diperbanyak menggunakan biji, 

sifat-sifat tanaman anak akan sama dengan induknya. 

Di dalam sistematika botani, tanaman duku menempati 

kedudukan sebagai berikut: 

Divisi : Spermatofita 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas : Dikotiledon 

Ordo : Meliales 

Famili : Meliaceae 

Genus : Lansium 

Spesies : Lansium domesticum Corr. 

Selain dikenal sebagai Lansium domesticum Corr., duku juga 

dikenal dalam beberapa sinonim, yakni Aglaia aquea (Jack) 

Kosterm., Aglaia domestica (Correa) Pellegr., Aglaia dookoo Griff., 

Aglaia intricatoreticulata Kosterm., Aglaia merrillii Elmer, Aglaia 

sepalina (Kosterm.) Kosterm., Aglaia steenisii Kosterm., Lansium 

aqueum (Jack) M.Roem., Lansium domesticum var. aqueum Jack, 

Lansium domesticum var. pubescens Koord. & Valet., Lansium 

domesticum var. typicum Backer, Lansium javanicum Koord. & Valet. 

ex Moll & Janss., Lansium javanicum M. Roem., Lansium parasiticum 

Sahni & Bennet, Lansium parasiticum var. aqueum (Jack) Sahni & 

Bennet, Lansium pedicellatum Kosterm., Lansium sepalinum Kosterm, 

Taeniochlaena polyneura Schellenb. (Heyne, 1987; Verheij dan 

Coronel, 1992)  

Genus Lansium terdiri atas sekitar 15 spesies, di mana L. 

domesticum merupakan spesies yang memiliki keragaman yang 

tinggi. Para ahli taksonomi mengelompokkan L. domesticum ke 

dalam 5 varian, yakni: 

1. Langsat (L. domesticum var. domesticum), dicirikan oleh pohon 

dengan mahkota yang terbuka, buahnya berjumlah 4 – 60 

dalam satu tandan. Buah berbentuk bulat dengan diameter 
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lebih-kurang 2,5 cm, kulitnya tipis bergetah, rasanya asam-

manis. Di dalam setiap buah terdapat 1 – 3 biji yang rasanya 

pahit.  

2. Duku (L. domesticum var. duku), dicirikan oleh batangnya yang 

kokoh, bercabang banyak dan bentuknya simetris serta 

berdaun lebat. Buahnya berjumlah 4 – 12 dalam satu tandan. 

Buah duku berbentuk bulat dengan diameter 2,5 – 5 cm, 

kulitnya tebal dengan sedikit getah atau tidak bergetah sama 

sekali, serta daging buahnya manis dengan aroma yang segar. 

Bijinya berbentuk bulat lonjong (ellipsoid). 

3. Duku-Langsat, dicirikan oleh karakternya yang merupakan sifat 

intermediate antara duku dan langsat. Buahnya berjumlah 5 – 

25 berada dalam tandan, bentuknya bulat, rasanya manis 

dengan aroma menyegarkan, serta kulitnya tebal. 

4. Longkong (dokong), berasal dari Thailand, dicirikan oleh 

bentuk buahnya bulat (spheroid) dengan diameter lebih-kurang 

4 cm, kulitnya tebal dan tidak bergetah, daging buahnya lunak 

dan rasanya manis dengan aroma menyegarkan, serta tidak 

berbiji atau berbiji sangat sedikit. 

5. Kokosan (L. domesticum var. aquaeum), berasal dari Indonesia, 

dicirikan oleh daun-daunnya berambut halus dan tandan 

buahnya yang kompak. Buah kokosan berwarna kuning gelap, 

rasanya masam dan bijinya besar. 

 

Jenis-Jenis Duku Unggul Indonesia 

Di Indonesia banyak dijumpai kerabat dari Lansium 

domesticum. Beberapa di antaranya tercatat sebagai jenis duku 

unggul sebagai berikut: 

Duku Palembang yang berasal dari daerah Sumatera Selatan, 

terutama dari daerah ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu dan 

Muara Enim. Dibandingkan duku jenis lain, Duku Palembang 

memiliki mutu yang paling baik. Ciri-ciri Duku Palembang adalah 
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bentuk buahnya bulat atau bulat lonjong, kulit buahnya tipis, halus, 

berwarna kuning langsat agak kecoklatan dan getahnya sedikit. 

Daging buahnya bening dan rasanya manis. Keistimewaannya 

adalah duku ini jarang sekali berbiji. Dari sekitar 10 – 15 buah, 

biasanya hanya dijumpai satu buah duku yang berbiji. Persentase 

daging buahnya antara 64 – 77%. Produktivitas tanaman yang mulai 

berbuah rata-rata 12 kg per pohon per tahun, sedangkan tanaman 

yang sudah dewasa dapat menghasilkan 800 – 900 kg per pohon 

per tahun. Duku Palembang merupakan salah satu duku unggul dari 

Sumatera Selatan. 

Duku Matesih yang berasal dari Karanganyar, Jawa Tengah. 

Duku ini dicirikan oleh kulit buahnya tipis dan tidak bergetah. 

Berbeda dengan Duku Palembang, kulit Duku Matesih tidak bersih 

karena dicemari oleh kotoran semut. Akan tetapi daging buahnya 

putih, kesat, agak kenyal, banyak mengandung air, dan rasanya khas 

manis menyegarkan. Bentuk buah bulat dengan ukuran agak besar, 

lingkar buahnya kira-kira 10 – 11, 5 cm, dan di dalam setiap buah 

terdapat 5 – 6 siung. Daging buahnya kenyal, berwarna putih, dan 

rasanya manis menyegarkan dengan kadar air yang banyak. 

Kumpulan buah dalam tandannya tidak begitu lebat. Produktivitas 

pohon yang sudah dewasa dalam satu musim panen dapat mencapai 

300 – 400 kg per pohon. 

Duku Sumber yang berasal dari Kabupaten Kudus. Ciri-ciri 

duku ini adalah kulit buahnya tipis dan berwarna cokelat. Buahnya 

hampir tidak berbiji. Daging buah jernih seperti kaca dengan rasa 

manis legit dan aroma yang harum. Buah yang berasal dari pohon 

yang sama memiliki ukuran lingkar buah yang seragam, kira-kira 7 

cm. Produktivitasnya rata-rata satu kuintal per musim (untuk pohon 

berukuran kecil) sampai 3 – 4 kuintal per musim (untuk pohon 

berukuran besar). 

Duku Kalikajar yang berasal dari Kabupaten Purbalingga, Jawa 

Tengah. Duku Kalikajar memiliki ciri-ciri berbuah lebat dengan 
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ukuran buah yang relatif besar. Kulit buahnya tipis dan berwarna 

kuning cerah. Rasa daging buahnya manis dengan jumlah biji yang 

sedikit. 

Jenis duku ini berasal dari daerah Purbalingga, Jawa Tengah, 

tepatnya Desa Kalikajar. Buahnya mempunyai bentuk seperti buah 

duku lainnya, yaitu bulat agak lonj ong dan ukurannya relatif agak 

besar. Kulit buahnya tipis dan berwarna relatif seragam yaitu kuning 

cerah. Daging buahnya bening, kenyal, dan rasanya manis serta 

segar karena banyak mengandung air. Bijinya kecil dan jumlahnya 

relatif sedikit. Produksi rata-rata pohon dewasa 1,5 – 2,0 kuintal per 

musim. 

Duku Condet yang berasal dari daerah Condet, Jakarta. Duku 

ini dicirikan oleh daging buah berwarna putih jernih dengan biji yang 

kecil, serta rasanya cukup manis.  

Duku condet merupakan salah satu jenis duku unggul yang 

berasal dari daerah sekitar Condet, DKI Jakarta. Buah duku 

kebanggaan warga Jakarta ini berbentuk bulat agak lonjong. Salah 

satu keistimewaannya adalah kulitnya tipis dengan warna kuning 

agak kecokelatan. Daging buahnya berwarna putih jernih dan 

rasanya manis. Persentase daging buahnya berkisar antara 52 – 64%. 

Ukuran bijinya relatif kecil. Termasuk jenis duku langka sehingga 

keberadaannya dilindungi. Sosok tanaman duku berupa pohon yang 

tingginya dapat mencapai 40 m. Buahnya terdapat dalam dompolan 

dompolan. Pada waktu muda buah duku berwarna hijau dan 

bergetah. Setelah tua berubah menjadi kuning dan sedikit getahnya. 

Bentuk buahnya bulat atau bulat telur dengan diameter antara 2-4 

cm. Daging buahnya tebal, berwarna putih bening, rasanya manis, 

dan tersusun dalam siungan-siungan. Bijinya kecil, berwarna hijau, 

rasanya pahit, dan terdapat di dalam daging buah. 
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Gambar 4.1. Bentuk dan tampilan buah dari beberapa jenis duku 

unggul yang dikenal masyarakat (Widyastuti dan 

Kristiawati, 1995). 

 

Syarat Tumbuh 

Tanah 

Lansium domesticum tumbuh dan berkembang dengan baik 

pada sistem budidaya agroforestry campuran. Khususnya varian 

duku, tanaman ini menyukai daerah yang lembab disertai dengan 

naungan. Duku dapat ditanam pada areal agroforestry bersama-

sama dengan durian, petai, jengkol serta pohon hutan penghasil 

kayu (Verheij dan Coronel, 1992). 

Meskipun pada dasarnya tanaman duku dapat hidup pada 

berbagai jenis tanah, mulai dari daerah kering sampai daerah aliran 

sungai, namun tanah-tanah latosol, podsolik kuning dan aluvial 

adalah jenis tanah yang cocok untuk pertanaman duku. Sepertihalnya 

dengan kebanyakan tanaman lain, duku menghendaki tanah yang 

gembur dan subur, memiliki drainase yang baik dan mampu 

menahan air. Yang harus diperhatikan adalah bahwa tanaman duku 
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tidak menyukai tanah yang becek atau tergenang, dan tanaman ini 

tidak tahan terhadap genangan (banjir) (Morton, 1987). Tingkat 

kemasaman (pH) tanah yang ideal untuk pertanaman duku berkisar 

antara 6 hingga 7. 

 

Iklim 

Pada umumnya duku tumbuh dengan baik pada ketinggian 

sampai 650 m di atas permukaan laut, namun ketinggian yang 

optimum adalah 30 – 500 m di atas permukaan laut. Semakin tinggi 

tempat, maka pembungaan dan pembuahan pada duku akan 

semakin lambat. 

Curah hujan yang dikehendaki oleh tanaman duku untuk 

pertumbuhan yang normal adalah 1.500 – 2.500 mm per tahun 

dengan sebaran yang merata sepanjang tahun. Hal ini menunjukkan 

bahwa tanaman duku menghendaki kondisi lingkungan yang 

lembab. Pada hakekatnya duku dapat tumbuh dengan baik di daerah 

dengan keadaan sebagai berikut: 

1. Terdapat 12 bulan basah dengan tinggi permukaan air tanah 

berkisar antara 50 hingga 200 cm. 

2. Terdapat 9 bulan basah dengan 2 bulan kering atau 7 – 8 bulan 

basah dengan 4 bulan kering dan tinggi permukaan air tanah 

antara 50 hingga 150 cm. 

3. Terdapat 7 bulan basah dengan 4 bulan kering atau 5 – 6 bulan 

basah dengan 6 bulan kering dan tinggi permukaan air tanah 

antara 50 hingga 100 cm. 

Tanaman duku tidak menyukai cahaya matahari langsung. 

Oleh karenanya, tanaman menghendaki adanya tanaman pelindung 

untuk menahan sebagian cahaya matahari. Adanya naungan dari 

pohon pelindung juga membantu menciptakan kelembaban yang 

dikehendaki oleh tanaman ini. 

Selain curah hujan dan cahaya matahari, angin merupakan 

faktor penting yang juga perlu mendapat perhatian pada 
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pertanaman duku. Meskipun angin berperanan membantu proses 

penyerbukan alami pada duku, namun tiupan angin yang terlalu 

kencang dapat mengakibatkan rontoknya bunga dan buah muda. 

Oleh sebab itu, adanya pohon naungan juga dapat membantu 

mengurangi kecepatan angin sehingga mengurangi jumlah bunga 

dan buah yang rontok.  

Berdasarkan kebutuhannya akan kondisi tanah dan iklim, 

daerah-daerah yang cocok untuk pengusahaan duku di Indonesia 

disajikan pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Daerah yang cocok untuk pengusahaan duku di 

Indonesia dilihat dari kesesuaian agroklimat. 

Propinsi Kota/daerah 

Aceh Hampir seluruh daerah Aceh, kecuali Banda 

Aceh, Sigli, Lhok Seumawe, dan Tanah Merah. 

Sumatera Utara Seluruh Sumatera Utara, kecuali Danau Toba, 

Tanjung Balai, kawasan Nagasaribu, Sipupus, 

dan Pasar Matangor. 

Sumatera Barat Seluruh daerah Sumatera Barat. 

Riau Seluruh daerah Riau. 

Jambi Seluruh daerah Jambi. 

Sumatera Selatan Seluruh daerah Sumatera Selatan kecuali Kayu 

Agung, Talangrimbo, Tulung Selapan, Bagan 

Kayu Ara, dan Wiralaga. 

Bengkulu Seluruh wilayah Bengkulu. 

Lampung Seluruh wilayah Lampung, kecuali Kota Bumi. 

Jawa Barat Pandeglang, Rangkasbitung, sebagian wilayah 

Serang, Tangerang, Bogor, Sukabumi, Garut, 

dan Tasikmalaya. 

Jawa Tengah Purwokerto, Purbalingga, Wonosobo, Kebumen, 

Purworejo, Magelang, Temanggung, Bumiayu, 

Salatiga, Ungaran, dan sebagian Surakarta. 

Jawa Timur Malang, Pacitan, Lumajang, Banyuwangi, dan 

Ponorogo. 
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Propinsi Kota/daerah 

Bali Jembrana, Buleleng, Tabanan, Gianyar, dan 

Karangasem. 

Nusa Tenggara Barat Pulau Lombok hanya di sekitar Gunung Kondo 

dan Pulau Sumbawa yang meliputi Riu Atas, Riu 

Bawah, dan sekitar Gunung Tambora. 

Kalimantan Selatan Seluruh wilayah Kalimantan Selatan. 

Kalimantan Timur Seluruh wilayah Kalimantan Timur, kecuali 

Tanah Grogot dan Tenggarong. 

Kalimantan Barat Seluruh wilayah Kalimantan Barat. 

Kalimantan Tengah Seluruh wilayah Kalimantan Tengah, kecuali 

sekitar pegunungan Schwaner. 

Sulawesi Utara Seluruh wilayah Sulawesi Utara. 

Sulawesi Tengah Seluruh wilayah Sulawesi Tengah, kecuali Pare-

pare, Ujung Pandang sampai Bulukumba. 

Sulawesi tenggara Seluruh wilayah Sulawesi Tenggara, kecuali 

kawasan Tinanggea sampai Punggaluku, 

Mawasangka, Wakuru dan Lasihao. 

Maluku Seluruh wilayah Maluku. 

Irian Jaya Seluruh wilayah Irian Jaya, kecuali Pulau Dolate, 

kawasan timur laut Nuweh sampai Okaba, 

Omemarre, dan Yambuike sampai Muting. 

Sumber: Widyastuti dan Kristiawati (1995). 

 

Kultur Teknik 

Perbanyakan tanaman 
Duku dapat diperbanyak secara generatif melalui biji atau 

secara vegetatif dengan pencangkokan atau penyambungan. Kedua 

metoda perbanyakan ini memiliki keunggulan dan kelemahan 

masing-masing. Perbanyakan duku yang dilakukan menggunakan 

biji akan menghasilkan tanaman yang lambat berbuah, yakni pada 

umur 10 sampai 15 tahun. Selain itu, biji duku bersifat rekalsitran, 

sehingga penyimpanan biji lebih dari tujuh hari akan menyebabkan 

mundurnya daya kecambah dengan cepat. Menurut Orwa et. al. 
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(2009), viabilitas biji duku dapat dipertahankan hingga 14 hari 

apabila disimpan di dalam plastik polyetilen dan ditempatkan pada 

suhu 4 – 6oC. Bahkan, apabila kelembaban udara di dalam ruang 

penyimpanan cukup tinggi, viabilitas biji duku dapat dipertahankan 

hingga 5 minggu. 

Perbanyakan secara vegetatif melalui pencangkokan akan 

menghasilkan bibit dengan sifat-sifat yang sama seperti induknya dan 

mulai berbuah pada umur sekitar 2 tahun setelah ditanam. Namun 

pencangkokan pada tanaman duku membutuhkan waktu yang relatif 

lama (8 – 9 bulan) untuk keluarnya akar. Selain itu, laju kematian di 

lapangan pada bibit hasil cangkokan cukup tinggi dan 

pertumbuhannya tidak seberapa kuat.  

Sementara itu perbanyakan dengan cara penyambungan akan 

menghasilkan bibit dengan pertumbuhan yang lebih kuat daripada 

bibit hasil cangkokan. Perbanyakan tanaman melalui penyambungan 

juga akan menghasilkan bibit dengan sifat-sifat yang sama seperti 

induknya. Selain itu, tanaman hasil penyambungan juga dapat 

berproduksi lebih cepat daripada tanaman hasil perbanyakan 

melalui biji, yakni 5 – 6 tahun setelah tanam. Sebagai batang bawah 

(understump) pada penyambungan duku, petani di Filipina 

menggunakan Dysoxylum altisimum dan D. floribundum. Kedua 

species ini berada dalam satu famili dengan tanaman duku, yaitu 

Meliaceae. 

 

Penanaman 

Pada umumnya pertanaman duku yang ada sekarang ini 

adalah ‘warisan’ dari leluhur yang merupakan hasil dari 

perbanyakan secara generatif. Akan tetapi dewasa ini petani duku 

sudah mulai mengarahkan perhatiannya kepada perbanyakan 

secara vegetatif karena berbagai pertimbangan, terutama tanaman 

lebih cepat berbuah dengan sifat-sifat unggul yang sama seperti 

induknya.  
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Salah satu faktor penting dalam memulai usaha tani duku 

adalah pemilihan bibit unggul. Beberapa kriteria yang dapat 

digunakan untuk mendapatkan bibit duku unggul adalah sebagai 

berikut: 

1. Berasal dari varietas atau klon duku unggul (lihat Jenis-jenis 

Duku Unggul di atas). Cirinya adalah mutu buah baik (besar, 

kulit tipis, mulus dan tidak bergetah, rasa manis, berbiji 

sedikit/tidak berbiji, dan memiliki aroma yang harum) dengan 

produktivitas tinggi, serta tahan terhadap serangan hama dan 

penyakit. 

2. Berasal dari hasil perbanyakan secara vegetatif. Terlepas dari 

kelemahannya, keunggulanan tanaman yang berasal dari bibit 

hasil perbanyakan secara vegetatif adalah cepat berproduksi 

(berbuah) dan memiliki sifat-sifat yang sama seperti induknya. 

3. Keadaannya sehat dan cukup umur. Hal ini dicirikan oleh 

perawakannya yang kokoh, tegap dan lurus, jumlah cabang 

banyak, daun hijau mengkilap, serta bebas hama dan penyakit. 

Selain itu, umurnya tidak terlalu muda untuk menghindari risiko 

kematian di lapang bila menanam bibit yang terlalu muda. 

Umumnya umur bibit yang siap untuk ditanam di lapang 

adalah 6 – 8 bulan sejak pencangkokan atau penyambungan. 

Oleh karena tanaman duku tidak menghendaki adanya cahaya 

penuh, maka pada areal penanaman terlebih dahulu ditanam pohon 

pelindung, seperti albisia, petai, jengkol atau pohon buah-buahan 

lain yang bertajuk rimbun, seperti durian dan manggis. Bibit duku 

dapat dipindahkan ke lapang setelah pohon pelindung cukup 

rindang (tanaman muda menghendaki 50% naungan pada 2 – 3 

tahun pertama). Penanaman duku dilakukan dengan jarak tanam 8-

10  8-10 m dalam pola berselang-seling dengan tanaman 

pelindung (Gambar 4.3).  
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Gambar 4.3. Pengaturan pola tanam duku dan pohon pelindung 

secara berselang-seling. ( = tanaman duku;  = 

pohon pelindung). 

 

Penanaman sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan guna 

menjamin ketersediaan air, terutama pada awal masa pertumbuhan. 

Waktu tanam yang baik adalah pada sore hari agar tidak terjadi 

cekaman yang berlebihan. 

 

Pemupukan 

Pada saat persiapan lubang tanam, dilakukan pemupukan 

dengan pupuk kandang dengan takaran 50 – 60 kg per lubang 

(lubang tanam berukuran 100  100  50 cm), yang dicampur 

dengan tanah galian. Selanjutnya tanaman dipupuk dengan pupuk 

kandang dan pupuk buatan secara berkala dengan takran dan waktu 

pemberian sebagaimana disajikan pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3. Takaran dan waktu pemupukan pada pertanaman duku 

di lapang (Widyastuti dan Kristiawati, 1995). 

Umur tanaman Takaran pupuk per tanaman 

6 bulan 120 kg pupuk kandang 

1 tahun 120 kg pupuk kandang ditambah NPK 75 g yang 

diberikan dua kali. 

2 tahun NPK 150 – 300 g yang diberikan dua kali. 

3 tahun NPK 400 – 600 g yang diberikan dua kali. 

di atas 3 tahun setiap tahun tkaranNPK ditambah 80 – 120 g yang 

diberikan dua kali. Setelah tanaman memasuki masa 

reproduktif, selain NPK juga diberikan pupuk 

kandang dengan takaran 200 – 300 kg per tahun. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Hernita dan Asni (2005) 

terhadap duku Kumpeh di Desa Pemunduran Kecamatan Kumpeh 

Ulu Kabupaten Muaro Jambi mengungkapkan, bahwa paket 

teknologi pemupukan yang dapat meningkatkan produktivitas 

tanaman duku adalah 50 kg pupuk kandang ditambah dengan 3 kg 

campuran urea, SP-36 dan KCl dengan perbandingan 1:4:3. Paket 

teknologi ini mampu menghasilkan produksi buah hingga 265,5 kg 

per pohon, lebih tinggi dibandingkan dengan paket teknologi lain 

yang diuji. 

Pemberian pupuk buatan dilakukan dengan menempatkannya 

di dalam parit di bawah tajuk pohon terluar, lalu ditimbun dengan 

tanah. Kedalaman parit berkisar antara 10 – 20 cm. 

 

Pemeliharaan 

Pemangkasan 

Di samping pemeliharaan rutin, seperti penyiangan gulma, 

penyiraman dan pemberian naungan/pohon pelindung, 

pemangkasan adalah tindakan pemeliharaan yang sangat penting 

pada tanaman duku. Pemangkasan pada duku dibedakan atas 
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pemangkasan pemeliharaan dan pemangkasan bentuk. 

Pemangkasan pemeliharaan bertujuan untuk membuang cabang-

cabang yang tidak berguna, seperti cabang yang tidak produktif, 

terserang hama/penyakit, cabang cacing, cabang balik, cabang liar 

serta daun-daun dan cabang yang mengering. Pemangkasan 

pemeliharaan ini sebaiknya dilakukan pada musim penghujan agar 

tunas-tunas baru cepat tumbuh. Bila pemangkasan dilakukan pada 

musim kemarau, maka tanaman harus disuplai dengan air secara 

manual. 

Sementara itu pemangkasan bentuk bertujuan untuk 

memperkuat struktur tanaman. Kekuatan struktural ini dapat 

diperoleh dengan membuang cabang-cabang yang membentuk 

sudut yang tajam. Percabangan dengan sudut yang tajam (sempit) 

cenderung mudah patah bila mendapat tekanan karena tidak adanya 

kambium yang sinambung dan adanya kulit kayu (parenkim) yang 

terjepit pada selangkangannya. Bentuk tanaman yang baik 

berpengaruh pada peningkatan kualitas hasil karena adanya 

penerimaan cahaya matahari yang lebih baik. Selain itu, dengan 

terbukanya pohon, maka pengendalian terhadap hama dan penyakit 

akan lebih efektif karena dapat mengurangi kelembaban 

memungkinkan penyemprotan pestisida dengan penyebaran yang 

lebih baik. 

Penjarangan buah 

Pemangkasan juga perlu dilakukan terhadap buah 

(penjarangan buah). Tujuan dari penjarangan buah adalah untuk 

meningkatkan mutu buah, baik dari segi ukuran, penampilan 

maupun rasanya. Buah duku yang bermutu baik dicirikan oleh ukuran 

buahnya besar, bentuknya bulat, kulit bersih atau kuning mulus, 

rasanya manis dan tidak berbiji. Untuk itu, buah-buah yang 

pertumbuhannya kurang bagus atau terlalu lambat dibandingkan 

buah lainnya, harus dibuang. Penjarangan buah harus dilakukan 

sedini mungkin begitu buah-buah terbentuk. Bila penjarangan buah 
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terlambat dilakukan, maka mutu buah tidak akan mengalami 

perbaikan. 

Pemberongsongan 

Buah duku yang sudah diseleksi sebaiknya dibungkus 

(diberongsong) menggunakan anyaman bambu yang diikat pada 

cabang atau ranting kira-kira sebulan sebelum dipetik. 

Pemberongsongan yang lebih awal dapat menyebabkan buah-buah 

gugur dan/atau busuk di dalam berongsongan. Pemberongsongan 

atau pembungkusan buah menawarkan keuntungan sebagai berikut: 

1) buah akan terlindung dari berbagai hama, seperti kumbang, kutu 

buah maupun kalong, 2) warna buah akan menjadi kuning cerah, 

dan 3) buah yang masak tidak akan jatuh ke tanah. 

 

Hama dan Penyakit 

Hama 

Lalat buah (Dacus sp.). Gejala serangan hama ini adalah 

timbulnya bercak-bercak hitam pada kulit buah seperti bekas tusukan 

jarum. Bila buah dikupas, akan dijumpai larva yang menggerogoti 

daging buah sehingga warnanya menjadi cokelat kehitaman. Akibat 

serangan hama ini buah menjadi busuk dan rontok sebelum matang. 

Kutu perisai (Asterolecanitum sp.). Gejala serangan hama ini 

terlihat pada perubahan bentuk tanaman. Daun yang terserang 

mengecil sehingga bentuk tanaman menjadi seperti sapu. Serangan 

kutu ini dimulai dari celah-celah kulit, lalu masuk ke dalam batang 

dan selanjutnya menyebabkan kerusakan pada batang. 

Kutu putih (Pseudococcus lepelleyi). Gejala serangan hama ini 

dicirikan oleh munculnya massa berwarna putih pada kuncup daun 

dan daun muda. Warna putih tersebut adalah massa kutu yang 

berwarna putih seperti lilin dan bertepung. 

Penggerek buah (Curculio sp.). Hama ini menyerang buah yang 

sudah matang dan menyebabkan buah tersebut berlubang yang 
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lama kelamaan membusuk akibat terkena air hujan. Hama ini disebut 

juga kumbang moncong karena memiliki mulut yang panjang seperti 

moncong. 

 

Penyakit 

Penyakit penting yang kerap dijumpai pada pertanaman duku 

adalah mati pucuk yang disebabkan oleh cendawan Gleosporium sp. 

yang hidup secara saprofit pada ranting-ranting mati atau daun-daun 

yang sudah rontok. Gejala serangan Gleosporium sp. pada tanaman 

duku adalah terjadinya pengeringan dan kematian pada pucuk-

pucuk muda dan tunas-tunas bunga. Pada daun terdapat bercak-

bercak berwarna cokelat yang pada bagian tengahnya terdapat bintik 

hitam dan lingkaran sepusat. Serangan yang parah dapat 

menyebabkan daun-daun rontok, bahkan tanaman mengalami 

kematian. 

Penyakit penting lain yang acap kali menyerang pertanaman 

duku adalah kanker batang yang disebabkan oleh cendawan 

Phytophthora sp. yang identik dengan P. palmivora yang menyerang 

batang tanaman durian. Gejala serangan cendawan Phytophthora 

sp. pada batang duku adalah kulit batang mengering dan 

mengelupas dari bagian bawah ke arah atas. Pada bagian kayu 

(xylem) di bawah kulit yang mengelupas dijumpai massa spora 

cendawan berwarna putih dan hitam disertai bercak-bercak hitam. 

Bagian kulit yang kering dan mengelupas meluas dengan cepat ke 

bagian atas tanaman sampai ke ranting-ranting. Daun-daun akan 

menguning, kemudian mengering, lalu gugur, dan akhirnya tanaman 

duku akan mati. Tanaman muda yang umurnya belum mencapai 10 

tahun akan mati dalam waktu kurang dari satu bulan, sedangkan 

tanaman-tanaman tua dengan umur lebih dari 10 tahun akan mati 

dalam waktu 2 hingga 3 bulan sejak munculnya gejala serangan 

pada batang (Meilin, 2009) 
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Panen dan Pascapanen 

Kriteria panen 

Tanaman duku biasanya berbuah setahun sekali. Musim 

berbuah dapat berbeda antar wilayah, namun umumnya tanaman 

berbunga pada awal musim penghujan dan buah-buah terbentuk 

beberapa bulan kemudian. 

Tanaman duku asal pembiakan vegetatif biasanya mulai 

berbuah pada umur 5–6 tahun, sedangkan tanaman asal 

perbanyakan secara generatif mulai berbuah pada umur 8 – 10 

tahun. Untuk mendapatkan buah dengan mutu yang baik, salah satu 

caranya adalah dengan memetik buah yang masak di pohon. Buah 

duku siap dipanen bila ukurannya sudah mencapai maksimal, yang 

dicirikan oleh warnanya berubah dari hijau menjadi kuning bersih 

atau kecokelatan. Selain itu, di dalam berongsongan sudah ada buah 

yang rontok karena matang. 

Waktu panen yang baik adalah pada pagi hari pada saat suhu 

udara belum tinggi. Cara panen yang dianjurkan adalah dengan 

memotong tandan buah (malai) secara hati-hati menggunakan 

gunting pangkas (sicateur), lalu buah ditampung di dalam keranjang 

bambu (Gambar 4.4) atau ember agar tidak jatuh ke tanah. 

 

Perlakuan pascapanen 

Buah duku bersifat mudah rusak dan tidak tahan disimpan 

lama. Tanda-tanda mulai terjadinya kerusakan pada buah duku 

adalah berubahnya warna kulit buah dari kuning atau kuning 

kecokelatan menjadi kehitaman yang disusul oleh lembeknya daging 

buah. Oleh karenanya, buah yang sidah dipetik harus segera 

ditangani secara saksama untuk menjaga mutunya agar tetap baik. 

Tindakan pascapanen yang diterapkan terhadap buah duku 

adalah penyortiran, pengkelasan dan pengemasan. 

Penyortiran ditujukan untuk memilih buah-buah yang bagus 

bentuknya (tidak cacat), berwarna seragam (kuning atau kuning 
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kecokelatan) dan bebas serangan hama dan penyakit. Buah-buah 

yang tidak memenuhi kriteria tersebut disingkirkan. Bersamaan 

dengan penyortiran buah juga dilakukan pembersihan buah dari 

sisa-sisa tangkai buah, ranting, daun, dan sebagainya. (Catatan: 

buah duku dipanen berikut tangkainya, dan buah tersebut dipisahkan 

dari tangkainya pada saat penyortiran). 

 

 
 

Gambar 4.4. Keranjang bambu yang dipakai sebagai alat 

pemberongsongan sekaligus dapat dimanfaatkan 

sebagai alat bantu pemanenan. 

 

Sementara itu, pengkelasan bertujuan untuk menglompokkan 

buah, terutama sekali berdasarkan ukurannya, ke dalam kelas-kelas 

tertentu sehingga mempermudah pengemasannya. Pengkelasan ini 

juga akan menambah daya tarik sekaligus mempermudah produsen 

untuk menentukan atau membedakan harga buah duku. 

Setelah dilakukan pengkelasan, buah-buah terpilih selanjutnya 

dikemas untuk mempermudah pengangkutan dan pemasaran jarak 
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jauh (untuk pemasaran lokal biasanya tidak dilakukan pengemasan). 

Ada dua jenis bahan kemasan yang biasa diperuntukkan bagi buah 

duku, yaitu kemasan peti kayu dan kotak kardus. Kemasan yang 

paling baik adalah peti kayu berukuran 30 x 30 x 50 cm yang dapat 

memuat sekitar 20 kg buah duku per peti. Namun demikian, apapun 

bahan kemasan yang digunakan, yang terpenting adalah kemasan 

tersebut harus memiliki ventilasi yang memadai agar terjadi 

pertukaran udara yang lancar. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

Balai Sub-Penelitian Hortikultura Pasar Minggu, di mana penggunaan 

kemasan kayu lebih baik daripada kemasan kardus (Tabel 4.4) 

dikarenakan ventilasi udara pada kemasan kayu lebih baik daripada 

kemasan kardus sehingga akumulasi kelembaban di dalam kemasan 

dapat dihindari. 

Untuk mengurangi rusaknya buah akibat memar karena saling 

berbenturan selama pengangkutan, ke dalam kemasan dapat 

dimasukkan potongan kertas atau jerami kering. Tidak dianjurkan 

untuk menggunakan daun-daun atau bahan lain yang dapat 

membusuk.  

Tabel 4.4. Pengaruh jenis bahan kemasan terhadap tingkat 

kerusakan buah duku selama pengangkutan. 

Jenis kemasan Susut (%) 
Pencokelatan 

(%) 

Total 

kerusakan (%) 

Peti kayu 1,58 3,87 4,82 

Kotak kardus 1,04 4,86 6,30 

 

Nilai Gizi dan Manfaat 

Buah duku terkenal karena rasanya manis menyegarkan 

dengan aroma yang lembut (tidak menyengat). Selain itu, buah duku 

memiliki kandungan gizi dan serat (dietary fiber) yang tinggi dan 

sangat bermanfaat untuk memperlancar pencernaan, mencegah 

kanker usul besar (colon) dan menangkal radikal bebas. Selain itu, 
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kulit dan biji duku sering dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk 

mengatasi diare dan menurunkan demam. Sedangkan serbuk kulit 

kayunya dapat dimanfaatkan untuk mengobati gigitan serangga 

berbisa seperti kalajengking. Menurut Murray dan Pizzorno (2012), 

kulit duku kering yang dibakar dapat dimanfaatkan untuk mengusir 

nyamuk. 

Buah duku disukai hampir oleh semua lapisan masyarakat 

karena rasanya yang manis dengan aroma yang segar, di samping 

kandungan gizinya juga tinggi, terutama riboflavin dan tiamin (Tabel 

4.4). Selain itu, beberapa bagian tanaman dimanfaatkan oleh dunia 

medis sebagai bahan obat-obatan dan kosmetika karena 

mengandung senyawa ntibiotik dan antioksidan serta memiliki sifat-

sifat sebagai pelembab dan pencerah (pemutih) wajah yang aman 

bagi kesehatan kulit (Tilaar et. al., 2008). 

Tabel 4.4. Komposisi kimiawi setiap 100 g bagian buah duku segar 

yang dapat dimakan. 

Senyawa Kadar Nutrisi 
Persen dari 

Kebutuhan Harian 

Karbohidrat (g) 9,5 0,07 

Protein (g) 0,8 0,01 

Serat (g) 2,3 0,06 

Kalsium (mg) 20,0 0,02 

Fosfor (mg) 30,0 0,05 

Asam Askorbat (mg) 1,0 0,02 

Riboflavin (μg) 124,0 93,00 

Tiamin (μg) 89,0 73,77 

Vitamin A (IU) 13,0 0,00 

Sumber: (Adams, 2011). 

 

Kulit buah duku segar mengandung 0,2% minyak esensial 

(berupa minyak volatil) berwarna kuning cerah, resin cokelat dan 

asam-asam reduksi. Di dalam kulit buah yang dikeringkan terdapat 
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oleoresin setengah cair berwarna gelap yang terdiri atas 0,17% 

minyak volatil dan 22% resin (Heyne, 1987; Verheij dan Coronel, 

1992).  

Ragasa et. al. (2006) berhasil mengisolasi lima senyawa 

onoceranoid triterpene dari kulit buah duku kering, yakni: 1) 3β-

hydroxyonocera-8(26),14-dien-21-one, 2) α,γ-onoceradienedione, 3) 

lansiolic acid, 4) lansionic acid, dan 5) lansioside C, sedangkan dari 

biji kering berhasil pula diisolasi germacrene D (Gambar 4.5). Uji 

anti-mikroba menggunakan metoda Agar Well, membuktikan bahwa 

senyawa-senyawa ini memiliki aktivitas sebagai antibiotik terhadap 

bakteri Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, Escherichia coli 

dan Staphylococcus aureus serta jamur Candida albicans, 

Trichophyton mentagrophytes dan Aspergillus niger. 

Hingga saat ini pemanfaatan buah duku masih untuk konsumsi 

segar, dan belum ada usaha pengolahan buah duku menjadi produk 

olahan ataupun buah kalengan. Hal ini dikarenakan produksinya 

yang musiman, sehingga bahan baku untuk produk olahan duku 

tidak akan terjamin ketersediaannya sepanjang tahun, sementara 

suatu usaha pengolahan yang berskala komersial harus berproduksi 

tanpa mengenal musim. Oleh karenanya, satu-satunya peluang 

untuk meningkatkan nilai tambah buah duku adalah dengan 

menghambat pematangan buah setelah dipetik, misalnya dengan 

penyimpanan pada suhu rendah, sehingga ketersediaannya sebagai 

buah-buahan segar di pasaran dapat diperpanjang hingga beberapa 

minggu. Namun demikian, upaya ini masih memerlukan berbagai 

penelitian sebelum didapatkan teknologi pascapanen duku yang 

benar-benar tepat. Oleh karenanya peluang untuk melakukan 

penelitian di bidang teknologi pasca panen buah duku, terutama 

yang bertujuan untuk memperpanjang umur simpan buah setelah 

panen, masih terbuka lebar. 
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Gambar 4.5. Senyawa onoceranoid triterpene yang diisolasi dari 

kulit buah duku kering dan bermanfaat sebagai 

antibiotik: 1) 3β-hydroxyonocera-8(26),14-dien-21-

one, 2) α,γ-onoceradienedione, 3) lansiolic acid, 4) 

lansionic acid, 5) lansioside C, 6) germacrene D 

(Ragasa et. al., 2006). 
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BAB 5 
 

 

NANAS  

(Ananas comosus (L.) Merr.: Bromeliaceae) 
 

 

Asal Usul 

Nenas  (Ananas comosus) berasal dari Amerika Selatan, di 

kawasan lembah sungai Parana, Paraguay. Di kawasan ini masih 

dijumpai kerabat liarnya, seperti Ananas bracteatus, A. ananassoides 

dan A. erectifolius. Nenas liar ini berbiji dan tidak dikonsumsi karena 

rasanya tidak enak. Dari berbagai jenis nenas liar, bangsa Indian 

yang pertama kali melakukan seleksi sehingga diperoleh A. comosus 

yang bisa dikonsumsi dan kini banyak dibudidayakan di berbagai 

belahan dunia Gambar 5.1). 

Sejak ditemukannya Benua Amerika oleh Columbus pada tahun 

1492, tanaman nenas menyebar ke berbagai penjuru dunia, 

khususnya wilayah-wilayah tropis. Di Madagaskar nenas mulai 

ditanam pada tahun 1548, di India pada tahun 1550, di Filipina 

pada tahun 1558, di Nepal pada tahun 1601, di Singapura pada 

tahun 1637, di Taiwan pada tahun 1650, di Afrika Selatan pada 

tahun 1660, dan di Eropa pada abad ke-18 (Rukmana, 1996). 

Tanaman nenas masuk ke Indonesia pada sekitar awal abad 

ke-16, tepatnya pada tahun 1599, yang dibawa oleh para pelaut 

Spanyol dan Portugis. Di Indonesia tanaman ini pertama kali 

dibudidayakan di Pulau Jawa, sebelum menyebar ke seluruh pelosok 

nusantara seperti yang kita lihat saat ini. Kini nenas sudah dikenal 

hampir di setiap wilayah di Indonesia (Tabel 5.1). Bahkan di Provinsi 

Lampung telah berdiri pabrik nenas olahan yang terbesar ke-tiga di 

dunia, yaitu P.T. Gunung Madu. 
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Gambar 5.1. Ananas comosus yang bisa dikonsumsi dan kini 

banyak dibudidayakan di berbagai belahan dunia. 

 

Tabel 5.1. Daerah-daerah yang ditetapkan sebagai kawasan 

sentra produksi nenas di Indonesia. 

Provinsi Kabupaten 

Sumatera Utara Simalungun 

Riau Bengkalis, Kampar, Siak 

Jambi Tanjung Jabung, Muaro Jambi 

Sumatera Selatan OKU, Muba, Prabumulih 

Lampung Lampung Tengah, Lampung Utara 

Jawa Barat Bogor, Sukabumi, Subang 

Jawa Tengah Purbalingga, Pekalongan, Cilacap, Purworejo, 

Pemalang 

Jawa Timur Blitar 

Kalimantan Barat Kuburaya, Pontianak 

Kalimantan Timur Kutai Kertanegara 

Sulawesi Utara Bolaang Mongondow 

Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (2013). 
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Produksi nenas Indonesia selama periode 2010 – 2014 

memperlihatkan kecenderungan yang fluktuatif. Produktivitas 

tertinggi dicapai pada tahun 2011 sebesar 124,90 ton ha-1, namun 

pada tahun-tahun berikutnya produksi cenderung berkurang (Tabel 

5.2). Beberapa faktor yang ditengarai mempengaruhi produktivitas 

nenas Indonesia di antaranya adalah perubahan iklim yang 

menyebabkan terganggunya pola pertumbuhan tanaman, serangan 

hama dan penyakit, serta kultur teknik yang tidak berkembang. 

 

Tabel 5.2. Luas panen, produksi dan rata-rata hasil nenas di 

Indonesia selama 2010-2014. 

Tahun Luas panen (ha) Produksi (ton) 
Rata-rata hasil 

(ton ha-1) 

2010 12.141 1.406.445 115,84 

2011 12.335 1.540.626 124,90 

2012 16.997 1.781.894 104,84 

2013 15.807 1.882.802 119,11 

2014 15.617 1.835.483 117,53 

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian 

Pertanian RI (2015). 

 

Botani 

Nenas  merupakan tanaman herba tahunan (bienial) yang 

tingginya 90 – 100 cm dengan rentang daun 130 – 150 cm. Pada 

bagian pangkal batang di dekat permukaan tanah tumbuh tunas-

tunas baru (sucker) ke arah samping, sehingga membentuk rumpun. 

Bila tumbuhnya tunas-tunas baru tersebut dibiarkan berlangsung 

terus, maka pertanaman nenas dapat bertahan hingga puluhan 

tahun sebagaimana yang terjadi di Desa Tangkit Baru, Kabupaten 

Muaro Jambi, Jambi (Gambar 5.2). 

Batang nenas berukuran pendek, kira-kira 20 – 25 cm dengan 

diameter bagian bawah lebih kecil (2 - 3½ cm) daripada bagian atas 

(5½ - 6½ cm), dan ruasnya juga pendek. Adakalanya pada batang 
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tumbuh tunas samping yang disebut ratoon yang dapat digunakan 

sebagai bahan perbanyakan. 

Daunnya berurat sejajar dari pangkal sampai ke ujung, tebal 

dan berserat, dengan panjang 38 – 80 cm, dan pada tepinya 

terdapat duri tajam (tetapi ada juga nenas yang daunnya tidak 

berduri).  

 

 
 

Gambar 5.2. Perkebunan nenas rakyat di Desa Tangkit Baru, 

Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. 

 

Bunga pada tanaman nenas muncul dari pusat kanopi dengan 

jumlah 100 - 200. Bunga tersebut berwarna biru sampai ungu 

(Gambar 5.3A), dan tumbuh dengan arah spiral mengelilingi bakal 

tangkai buah sehingga membentuk struktur buah majemuk (Gambar 

5.3B).  

Bunga nenas bersifat hermafrodit, artinya baik alat kelamin 

jantan maupun betina terdapat pada satu bunga. Jumlah daun 
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kelopak dan daun mahkota bunganya masing-masing tiga helai. 

Tangkai sari berjumlah 6 helai dan lebih pendek daripada tangkai 

putik. Kepala putik bercabang 3. Bunga mekar pada pagi hari. 

Mekarnya bunga tidak serempak, kira-kira 5 – 10 bunga mekar 

setiap harinya, yang dimulai dari bunga bagian paling bawah menuju 

ke atas. Total waktu yang dibutuhkan untuk mekarnya seluruh bunga 

adalah 10 – 20 hari.  

Buah nenas adalah buah partenokarpi yang terbentuk dari 

penyatuan (fusi) dari 100 – 200 anak-anak buah (fruitlet). Oleh 

karenanya buah nenas yang dibudidayakan di kebun-kebun 

komersial ataupun lahan pekarangan tidak mengandung biji. Buah 

nenas berbiji hanya diproduksi untuk tujuan pemuliaan tanaman, dan 

biasanya dihasilkan melalui penyerbukan buatan. Biji-biji tersebut 

dapat dipanen setelah 5 – 6 bulan penyerbukan. 

 

 
 

Gambar 5.3. A, bunga nenas berwarna biru - ungu yang tumbuh 

spiral pada bakal buah; B, buah muda. 
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Nenas  adalah salah satu anggota dari famili Bromeliaceae. 

Famili ini berisikan lebih dari 2.100 spesies yang bernaung di bawah 

46 genera, namun spesies yang paling penting secara ekonomi 

adalah A.comosus. Kedudukan tanaman nenas di dalam sistematika 

botani adalah sebagai berikut: 

Divisi : Spermatofita 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas : Dikotiledon 

Ordo : Bromeliales 

Famili : Bromeliaceae 

Genus : Ananas 

Spesies : Ananas comosus (L.) Merr. 

 

Jenis-Jenis Nenas Unggul Indonesia 

Dewasa ini telah dikenal berbagai jenis tanaman nanas, namun 

yang banyak dibudidayakan dan dianjurkan oleh Departemen 

Pertanian hanya dua, yaitu kultivar Cayenne dan Queen. 

Nenas jenis Cayenne (atau Smooth Cayenne atau Cayenne 

Lissae) yang merupakan introduksi dari daerah Cayenne banyak 

diusahakan di dataran tinggi, terutama untuk nenas kalengan dan jus 

nanas. Batangnya cukup panjang, yakni 20 – 50 cm. Daun berjumlah 

60 – 80 helai dan tidak berduri dengan permukaan sebelah atas hijau 

tua dan sebelah bawah hijau abu-abu keperakan. Berat buah rata-

rata 2,5 kg, tidak berbiji, dan panjang tangkainya 7,5 – 15 cm. Buah 

matang berwarna hijau atau hijau kekuningan. Rasanya asak asam. 

Sementara itu Queen (atau Queen Victoria) merupakan jenis 

yang lama, dan pada umumnya ditanam di dataran rendah untuk 

dikonsumsi dalam bentuk segar. Daunnya berduri tajam. Buahnya 

lebih kecil daripada Cayenne, dengan berat 0,9 – 1,3 kg. Buah 

matang kuning berwarna kuning hingga kemerahan. Pada umumnya 

nenas jenis Queen memiliki rasa yang manis. 
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Selain dua kultivar di atas, dikenal pula kultivar unggul lokal 

yang rasanya enak dengan produktivitas tinggi. Beberapa kultivar 

lokal yang terkenal adalah nenas Bogor, nenas Palembang, nenas 

Semarang, nenas Banten, nenas Subang, nenas Blitar/Kediri, nenas 

Tembaga, nenas Aceh (Nuswamarhaeni et. al., 1993) dan nenas 

Tangkit. 

Nenas  Bogor berasal dari daerah Bogor dan banyak ditanam 

di kaki Gunung Salak. Nenas Bogor dicirikan oleh buahnya kecil 

dengan bobot per buah ½ – 1 kg, kulit buah matang berwarna kuning 

dan matanya berlekuk dalam. Daging buah berwarna kekuningan, 

berserat halus, kurang berair, rasanya enak dan manis. Buah nenas 

Bogor umumnya dimakan segar dan sangat cocok disajikan sebagai 

buah meja. 

Nenas  Palembang berasal dari daerah Sumatera Selatan, 

terutama kawasan Prabumulih dan sekitarnya. Diperkirakan nenas 

Palembang adalah sub-varietas dari nenas Bogor karena ciri-cirinya 

tidak berbeda jauh dengan nenas Bogor. Buahnya kecil dengan 

bobot per buah kira-kira 1 kg, mahkota buah besar sekali, kulit buah 

matang berwarna kuning dan matanya kecil berlekuk dalam. Daging 

buahnya halus, hampir tidak berserat, sedikit mengandung air, 

rasanya enak dan manis sekali. Nenas Palembang juga umumnya 

dikonsumsi segar sebagai buah meja. 

Nenas  Semarang berasal dari Semarang. Ukuran buahnya 

besar dengan warna kulit buah matang tetap hijau dan matanya 

datar. Daging buahnya berwarna kuning pucat sampai kuning dan 

berserat kasar. Buah nenas Semarang banyak mengandung air, 

rasanya agak asam, sehingga sangat cocok sebagai nenas kalengan. 

Nenas  Banten berasal dari daerah Banten dan sekitarnya. 

Bobot per buah rata-rata 2 kg. Kulit buah matang berwarna kuning, 

kemerahan, atau tetap hijau, dengan mata yang datar. Daging buah 

berwarna putih kekuningan, berserat kasar, banyak mengandung air 

dan agak asam, sehingga cocok untuk dijadikan nenas kalengan. 



 

 

94  

Nenas  Subang berasal dari daerah Subang, Jawa Barat, 

terutama di sekitar Kecamatan Jalan Gagak. Ciri-ciri buahnya hampir 

sama dengan nenas Banten, namun ukurannya lebih besar dengan 

berat rata-rata per buah sekitar 3 kg. Kulit buah tetap berwarna hijau 

meskipun sudah matang dengan mata datar. Daging buah berwarna 

putih sampai kuning pucat, berserat kasar dan banyak mengandung 

air. Jenis nenas ini sangat cocok untuk dikalengkan. 

Nenas  Blitar/Kediri berasal dari daerah sekitar Blitar dan 

Kediri. Nenas jenis ini dicirikan oleh buahnya yang kecil dengan rata-

rata bobot per buah sekitar 1 kg, kulit buah matang berwarna kuning 

tua dengan mata berlekuk dalam. Seratnya halus, beraroma harum 

dan rasanya sangat lezat, sehingga sangat cocok untuk dihidangkan 

sebagai buah meja atau dimakan segar. 

Nenas  Tembaga sering juga disebut sebagai nenas Arab. Jenis 

ini memiliki mahkota buah yang beraneka warna, sehingga sering 

digunakan untuk penghias meja. Buahnya sangat besar dengan 

bobot per buah bisa melebihi 3 kg. Warna kulit hijau muda dengan 

sisik berwarna merah tua. Daging buah berwarna putih sampai 

kuning pucat, berserat kasar dengan rasa yang enak dan banyak 

mengandung air. Nenas Tembaga lebih cocok untuk dikalengkan 

daripada dikonsumsi segar. 

Nenas  Aceh asal usulnya belum diketahui pasti (mungkin 

memang dari Aceh). Buahnya berukuran besar dengan bobot rata-

rata 2,5 kg per buah. Kulitnya yang matang berwarna hijau dengan 

mata datar. Daging buah berserat kasar, banyak mengandung air 

dan rasanya manis. Nenas Aceh cocok untuk diolah sebagai produk 

kalengan. 

Nenas  Tangkit berasal dari Desa Tangkit, Kabupaten Muaro 

Jambi, Provinsi Jambi. Ciri-ciri nenas Tangkit mirip dengan nenas 

Palembang atau nenas Bogor, tapi mahkota buahnya tidak sebesar 

nenas Palembang. Buahnya berukuran sedang dengan berat rata-

rata sekitar 1 - 1½ kg. Kulit buah matang berwarna kuning atau 
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kuning oranye dan sisiknya besar dengan mata yang dalam. Kulit 

buah berwarna kuning, bertektur halus, sedikit berserat, sedikit 

mengandung air dan rasanya manis. Nenas Tangkit cocok untuk 

dikonsumsi segar atau sebagai buah meja.  

 

 
 

Gambar 5.4. Bentuk buah nenas unggul lokal. A, nenas Bogor: B, 

nenas Tangkit; C, nenas Subang; D, nenas 

Palembang. 



 

 

96  

Selain kultivar Cayenne dan Queen, Rukmana (1996) 

mengemukakan dua kultivar lagi, yaitu Spanish dan Abacaxi; namun 

kedua kultivar ini tidak dibudidayakan di Indonesia. Kultivar Spanish 

banyak dibudidayakan di kepulauan India Barat, Puerto Rico, Meksiko 

dan Malaysia. Kultivar ini dicirikan oleh bentuk daunnya yang kecil 

panjang dan berduri halus sampai kasar. Bentuk buahnya bulat 

dengan mata yang datar dan kulit buah berwarna kuning setelah 

matang. Rasanya asam, sehingga sangat cocok untuk dijadikan buah 

kalengan. Contoh kultivar Spanish adalah Singapore Spanish dan 

Red Spanish.  

Sementara itu, nenas kultivar Abacaxi banyak diusahakan di 

Brasilia. Ciri-ciri nenas Abacaxi adalah daunnya panjang dan berduri 

kasar. Bentuk buahnya silendris atau seperti piramida dengan tangkai 

buah yang panjang. Daging buah berwarna kuning pucat atau putih 

kekuningan, rasanya manis dan banyak mengandung air, sehingga 

cocok untuk disajikan sebagai buah meja. Contoh kultivar Abacaxi 

adalah Pernambuco, Sugar Loaf dan Eleuthera. 

 

Syarat Tumbuh 

Tanah 

Nenas  dapat tumbuh di segala jenis tanah. Namun harus 

diperhatikan agar areal pertanaman nenas memiliki drainase yang 

baik, karena tanaman ini tidak tahan terhadap genangan air. 

Kemasaman tanah (pH) yang dikehendaki untuk pertumbuhan yang 

ideal adalah 5 – 6,5. Pada tanah yang terlalu basa (pH di atas 6,5) 

unsur-unsur hara makro (kecuali kalsium) umumnya tidak tersedia, 

sehingga dapat menyebabkan tanaman nenas tumbuh kerdil dan 

mengalami klorosis. Sementara itu, pada tanah yang terlalu masam 

(pH kurang dari 5) seringkali terjadi defisiensi unsur hara seperti P, K, 

S, Ca, Mg dan Mo, sedangkan unsur-unsur seperti Al, Fe, dan Mn 

menjadi sangat larut dan sehingga dapat meracuni tanaman. Namun 
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menurut Evans et. al. (2002), tanaman ini toleran terhadap kadar Al 

dan Mn terlarut yang tinggi di dalam tanah. 

 

Iklim 

Tanaman ini dapat diusahakan di daerah khatulistiwa pada 

kisaran 25o Lintang Utara hingga 25o Lintang Selatan. Nenas jenis 

Queen cocok ditanam di dataran rendah, sedangkan Smooth 

Cayenne cocok diusahakan pada ketinggian 100 hingga 1.100 m di 

atas permukaan laut. Nenas yang diusahakan di tempat yang lebih 

tinggi biasanya menghasilkan buah yang kecil dengan rasa yang 

lebih asam.  

Curah hujan yang dikehendaki adalah 500 – 2.000 mm per 

tahun, dengan curah hujan optimum 1.000 – 1.500 mm per tahun. 

Buah berkualitas dihasilkan di daerah dengan suhu malam hari yang 

relatif sejuk dan suhu pada siang hari berkisar antara 21o hingga 

29,5oC disertai intensitas cahaya matahari yang tinggi. Tanaman ini 

tahan terhadap kekeringan karena memiliki jaringan penyimpanan 

air (bersifat sukulen), namun produksi akan berkurang apabila 

kelembaban udara tidak memadai (rendah). 

 

Kultur Teknik 

Perbanyakan tanaman dan penanaman 

Pada umumnya nenas diperbanyak secara vegetatif 

menggunakan tunas, sedangkan perbanyakan secara generatif 

menggunakan biji hanya ditujukan untuk program pemuliaan 

tanaman dan tidak dianjurkan untuk tujuan budidaya.  

Dapat dikatakan semua tunas yang tumbuh pada nenas dapat 

digunakan sebagai bahan perbanyakan, mulai dari anakan (sucker), 

tunas samping (aerial sucker), tunas yang tumbuh pada pangkal 

tangkai buah (basal slip), sampai pada tunas mahkota buah (crown) 

(Gambar 5.5). Tunas mana yang akan digunakan sebagai bahan 

perbanyakan, tergantung pada ketersediaan dan tujuan penanaman. 
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Bibit yang berasal dari anakan berbuah dalam waktu kurang dari 12 

bulan, sedangkan bibit yang berasal dari tunas samping mulai 

berbuah pada umur 15 – 18 bulan. Sementara itu, bibit yang berasal 

dari tunas pada pangkal tangkai buah mulai berbuah pada umur 19 

– 20 bulan, sedangkan bila yang ditanam adalah tunas mahkota 

buah maka waktu mulai berbuah lebih lama lagi, yaitu 22 – 24 bulan. 

 

 
Gambar 5.5. Penampang tanaman nenas dengan berbagai tunas 

yang dapat dijadikan sebagai bahan perbanyakan. 

 

Metoda perbanyakan yang lain adalah dengan teknik kultur 

jaringan menggunakan mata tunas aksilar pada tunas mahkota buah 

sebagai sumber eksplan. Dengan teknik ini bibit nenas yang seragam 

dapat diperoleh dalam jumlah besar dan dalam waktu yang relatif 

singkat. Pada Gambar 5.6 disajikan contoh perkembangan eksplan 

tunas aksilar mahkota buah nenas kultivar Tangkit di dalam sistem 
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kultur jaringan (A) dan plantlet yang dalam proses aklimatisasi (B) 

(Zulkarnain, tidak dipublikasikan). 

 

 
Gambar 5.6. A, perkembangan eksplan tunas aksilar dari 

mahkota buah nenas Tangkit di dalam sistem kultur 

jaringan; B, plantlet pada medium Jiffy™ pot pada 

tahap aklimatisasi (B). 

 

Penanaman bibit nenas di lapangan dapat dilakukan dengan 

mengikuti berbagai pola yang berbeda, tergantung pada keadaan 

lahan dan tindakan pemeliharaan yang diinginkan. Beberapa pola 

penanaman nenas yang dikenal adalah sistem baris tunggal atau 

sistem persegi dan sistem baris rangkap (Rukmana, 1996). Sistem 

baris tunggal dapat diterapkan dengan alternatif jarak tanam 150 x 

150 cm, baik dalam barisan maupun antar barisan; atau 90 x 30 cm, 

yakni 30 cm dalam barisan dan 90 cm antar barisan (Gambar 5.7). 

Sementara itu pola baris rangkap dapat dibagi lagi menjadi baris 

rangkap dua, baris rangkap tiga dan baris rangkap empat. Pada pola 
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baris rangkap dua, jarak tanam yang digunakan adalah 60 x 60 cm 

dengan jarak antar barisan baik di kiri maupun di kanan dari dua 

barisan adalah 150 cm; atau 45 x 30 cm dengan jarak antar barisan 

baik di kiri maupun di kanan dari dua barisan adalah 90 cm (Gambar 

5.8). Pada pola baris rangkap tiga, jarak tanam yang digunakan 

adalah 30 x 30 cm yang membentuk segitiga sama sisi dengan jarak 

antar barisan baik di kiri maupun di kanan dari tiga barisan adalah 

90 cm; atau 40 x 30 cm dengan jarak antar barisan baik di kiri 

maupun di kanan dari tiga barisan adalah 90 cm (Gambar 5.9). 

Sedangkan pada pola baris rangkap empat, jarak tanam yang 

digunakan adalah 30 x 30 cm dengan jarak antar barisan baik di kiri 

maupun di kanan dari empat barisan adalah 90 cm (Gambar 5.10). 

 

 

 
Gambar 5.7. Penanaman dengan pola tanam baris tunggal, jarak 

tanam 150 x 150 cm atau 90 x 30 cm. 

 

 

 

Gambar 5.8. Penanaman dengan pola tanam baris rangkap dua, 

jarak tanam 60 x 60 cm atau 45 x 30 cm. 
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Gambar 5.9. Penanaman dengan pola baris rangkap tiga, jarak 

tanam 30 x 30 cm membentuk segi tiga sama sisi. 

 

 

Gambar 5.10. Penanaman dengan pola baris rangkap empat, jarak 

tanam 30 x 30 cm. 

 

Waktu tanam yang baik adalah pada awal musim hujan; 

namun bila tersedia air yang mencukupi (misalnya ada fasilitas 

irigasi), penanaman dapat dilakukan sepanjang tahun. Bibit-bibit 

terpilih ditanamkan dengan kedalaman 3 – 5 cm bagian pangkalnya 

masuk ke dalam tanah, lalu ditimbun agar bibit mudah rebah. 

Selanjutnya, tanah di sekitar pangkal bibit disiram sampai basah dan 

merata agar menjadi lebih padat. 

 

Pemupukan 

Pada waktu persiapan lahan, yakni ketika pengolahan tanah, 

pupuk kandang dari kotoran unggas atau ruminansia diberikan 
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dengan dosis 20 ton ha-1. Pupuk kandang diberikan dengan cara 

dicampur merata dengan lapisan olah tanah atau dimasukkan per 

lubang tanam.  

Pupuk buatan (ZA, TSP atau SP-36 dan KCl) mulai diberikan 

setelah tanaman berumur 2 – 3 bulan di lapang dengan cara 

dibenamkan atau dimasukkan ke dalam parit di antara barisan 

tanaman pada kedalaman 10 – 15 cm, lalu ditimbun dengan tanah. 

Selanjutnya pupuk diberikan setiap 3 – 4 bulan sampai tanaman 

berbunga. Ada dua dosis anjuran untuk pupuk buatan, yaitu: 

 Anjuran 1:  

- Pada saat berumur 3 bulan, tanaman dipupuk dengan ZA 

100 kg ha-1, TSP atau SP-36 60 kg ha-1 dan KCl 50 kg ha-1. 

Pupuk susulan diberikan setiap 4 bulan berikutnya dengan 

dosis yang sama. 

 Anjuran 2: 

- Pada saat tanaman berumur 3 bulan dipupuk dengan ZA 

125 kg ha-1, TSP atau SP-36 75 kg ha-1 dan KCl 65,5 kg ha-

1. 

- Pada saat tanaman berumur 6 bulan dipupuk dengan pupuk 

kandang diberikan dosis 10 ton ha-1. 

- Pada saat tanaman berumur 9 bulan dipupuk dengan ZA 

125 kg ha-1, TSP atau SP-36 75 kg ha-1 dan KCl 112,5 kg 

ha-1. 

- Pada saat tanaman berumur 2 tahun dipupuk dengan ZA 

181 kg ha-1, TSP atau SP-36 44 kg ha-1 dan KCl 44 kg ha-1. 

- Pada saat tanaman berumur 3 tahun atau lebih dipupuk 

dengan ZA 269 kg ha-1, TSP atau SP-36 125 kg ha-1 dan KCl 

312,5 kg ha-1. 

 

Pemeliharaan 

Meskipun tergolong tanaman yang tahan terhadap iklim kering, 

untuk pertumbuhan yang maksimum nenas membutuhkan suplai air 
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yang memadai. Pada fase awal pertumbuhannya, pemberian air 

cukup dilakukan 1 – 2 kali seminggu, tergantrung pada keadaan 

cuaca. Setelah tanaman dewasa, pemberian air dapat dilakukan 

setiap dua minggu sekali. Waktu penyiraman yang baik adalah pada 

pagi atau sore hari. 

Untuk menghindari evaporasi yang berlebihan, beberapa 

minggu setelah tanam, areal pertanaman sebaiknya diberi mulsa 

jerami atau daun-daun kering setebal 3 – 5 cm. Pemulsaan ini 

bermanfaat mengurangi penguapan air tanah, menekan 

pertumbuhan gulma, menjaga kestabilan suhu dan kelembaban 

tanah, serta mencegah erosi atau pengikisan lapisan olah akibat air 

hantaman air hujan atau air penyiraman. 

Penyiangan gulma yang tumbuh di areal pertanaman perlu 

dilakukan karena gulma dapat menjadi pesaing bagi tanaman nenas 

dalam mendapatkan air, unsur hara dan cahaya matahari. Di 

samping itu, gulma dapat menjadi inang bagi berbagai hama dan 

patogen penyebab penyakit. Penyiangan dapat dilakukan secara 

manual dengan mencabut atau membabat gulma, atau dapat pula 

dilakukan dengan penyemprotan herbisida selektif-sistemik, seperti 

DKbusin 70 WP (bahan aktif Metribusin 70%) dan DKhexaron 60 

WDG (bahan aktif Diuron 47% + Heksazinon 13%). 

 

Hama dan Penyakit 

Hama 

Hama yang sering kali menyerang pertanaman nanas, di 

antaranya adalah sebagai berikut: 

Penggerek buah (Thecia basilides). Larva hama ini menyerang 

buah dengan cara menggerek daging buah. Buah yang diserang 

akan berlubang dan mengeluarkan cairan. Bagian yang digerek 

lambat laun terinfeksi oleh cendawan dan bakteri. 

Kumbang (Carpophilus hemipterus). Hama ini menyerang 

melalui bagian tanaman yang luka atau retak sehingga bagian 
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tersebut mengeluarkan cairan. Bagian yang diserang selanjutnya 

terinfeksi oleh mikroorganisme, baik cendawan maupun bakteri. 

Lalat buah (Atherigona sp.). Larva lalat buah merusak dan 

memakan daging buah, sehingga menyebabkan busuk lunak. 

Thrips (Holopthrips ananasi). Hama ini menyerang tanaman 

nenas dengan cara menghisap cairan sel-sel daun sehingga 

menimbulkan bintik-bintik berwarna perak. Serangan yang berat 

dapat menyebabkan tanaman tumbuh kerdil. 

Tungau merah (Stigmaeus floridanus). Hama ini menyerang 

tanaman nenas yang masih muda dengan cara menghisap cairan sel 

daun, sehingga pertumbuhan tanaman terhambat dan akhirnya mati. 

Pada bekas serangan terdapat bintik cokelat atau kehitaman. 

Serangga sisik (Diaspis bromeliae). Gejala serangan dicirikan 

oleh adanya gerombolan hama yang menutupi buah dan daun. 

Tanaman yang terserang pertumbuhannya terhambat dan buahnya 

abnormal. 

Ulat buah (Tmolus echion). Larva hama ini menyerang buah 

dengan cara menggerek dan membuat lubang, dan dari lubang 

tersebut keluar cairan. Akibat selanjutnya adalah buah membusuk 

akibat infetasi cendawan dan bakteri. 

Lipan kebun (Scutigerella immaculata). Hama ini menyerang 

tanaman nenas dengan cara memakan atau merusak ujung akar dan 

rambut akar sehingga tanaman menjadi kerdil, daun pucat dan 

akhirnya mati. 

Penggerek batang (Castnia licus). Larva hama ini masuk ke 

dalam batang, lalu membuat lorong kecil menuju tangkai buah, 

sehingga batang menjadi terinfeksi oleh cendawan dan bakteri, dan 

akhirnya membusuk. 

Tikus (Rattus rattus brevicaudatus). Tikus sering menyerang 

dengan cara memakan buah nenas hingga berlubang. Selanjutnya 

buah membusuk akibat infestasi cendawan dan bakteri. 
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Rayap (Rhinotermes intermedius). Hama ini menyerang 

tanaman nenas dengan cara merusak akar dan batangnya. 

Kumbang penggerek buah (Cholus sp.). Hama ini menyerang 

buah nenas dan menimbulkan lubang yang mengeluarkan cairan. 

Kutu tepung jeruk (Planococcus citri). Hama ini hidup 

bergerombol pada menutupi daun dan buah sehingga menghambat 

pertumbuhan tanaman. 

 

Penyakit 

Beberapa patogen yang sering dijumpai pada pertanaman 

nenas di antaranya adalah sebagai berikut: 

Cendawan Phytophthora cinnamoni yang menyebabkan 

penyakit busuk akar. Serangan cendawan ini dicirikan oleh 

terhambatnya pertumbuhan tanaman, pematangan buah tertunda, 

dan terjadi pembusukan pada sistem perakaran. 

Phytophthora parasitica yang menyebabkan penyakit busuk 

hati, yang serangannya dicirikan oleh terjadinya klorosis pada daun 

(daun berbelang) dan ujungnya mengalami nekrosis. Bagian pangkal 

daun-daun muda membusuk dan mengeluarkan aroma tak sedap. 

Serangan berat dapat menyebabkan kematian tanaman.  

Thielaviopsis paradoxa atau Ceratocyctis paradoxa sinomim 

Thielaviopsis ethaceticus yang menyebabkan penyakit busuk pangkal 

batang. Cendawan ini menyerang bagian pangkal batang dengan 

gejala timbulnya busuk lunak berwarna cokelat atau hitam atau 

bercak putih kekuningan dan menimbulkan bau tidak sedap. 

Penicillium funiculosum. Cendawan ini menyebebkan timbul-

nya penyakit bercak gabus pada buah. 

Pythium sp. Cendawan ini seringkali menyerang tanaman pada 

stadium bibit, yang dicirikan oleh membusuknya akan dan pangkal 

batang. 

Culvularia lunata, Diploida eragrostidis dan D. natalensis. 

Ketiga cendawan ini menyebabkan penyakit busuk buah yang 
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dicirikan oleh warna buah yang berubah menjadi cokelat kemerahan 

atau hitam, daging buah mengeras, namun tidak mengeluarkan bau. 

Cendawan Culvularia eragrostidis yang menyebabkan bercak 

daun dan cendawan Diploidia natalensis yang menyebabkan hawar 

daun. 

Bakteri Eriwina ananas acapkali menyerang tanaman nenas 

dan menyebabkan penyakit busuk buah pualam. Gejala serangan 

bakteri ini adalah timbulnya bercak-bercak cokelat atau kuning 

terang sampai cokelat suram pada buah, yang kemudian membusuk 

dan mengeras serta mengeluarkan aroma yang khas. 

Selain cendawan dan bakteri, beberapa nematoda juga 

diketahui dapat menimbulkan masalah pada pertanaman nanas. 

Dua jenis nematoda yang sering dijumpai merusak pertanaman 

nenas adalah Meloidogyne javanica dan M. incognita. Kedua 

nematoda ini menyebabkan timbulnya bisul-bisul pada akar nanas. 

Nematoda lain yang diketahui sering merusak akar dan 

menimbulkan infeksi sekunder adalah Pratylenchus brachyurus, 

Radopholus simils dan Rotylenchulus reniformis. Gejala umum akibat 

serangan nematoda pada nenas adalah terhambatnya pertumbuhan 

dan daun mengalami klorosis. Serangan nematoda Meloydogyne 

bahkan dapat menyebabkan kematian tanaman secara mendadak 

akibat rusaknya sistem jaringan angkut di dalam tubuh tanaman. 

Penyakit lain yang bukan disebabkan oleh patogen, dan 

seringkali menyerang pertanaman nenas adalah penyakit fisiologis 

yang dicirikan oleh pertumbuhan dan pembentukan buah yang tidak 

normal (abnormalitas). Salah satu contoh penyakit ini adalah 

terbentuknya puluhan bahkan ratusan mahkota pada satu buah. 

Diduga penyakit fisiologis ini disebabkan oleh kondisi iklim yang 

kurang menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman, misalnya terjadi cekaman kekeringan dalam jangka waktu 

cukup lama, lalu tanaman mendapat suplai air pada saat 

pembentukan primordia bunga 
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Panen dan Pascapanen 

Kriteria panen 

Nenas  tergolong ke dalam buah non-klimakterik, di mana 

tidak ada perubahan laju respirasi pada akhir periode pematangan 

hingga senesens. Sementara itu konversi pati menjadi gula 

berlangsung cepat, yakni hanya dalam beberapa hari sebelum buah 

matang penuh dan kandungan gula tidak mengalami peningkatan 

setelah panen. Oleh karenanya, pemanenan harus dilakukan apabila 

buah telah mencapai tingkat kematangan optimum (menunjukkan 

ciri-ciri matang di pohon) untuk memenuhi selera konsumen, karena 

buah nenas tidak dapat diperam seperti halnya pisang, alpukat, dan 

pepaya. 

Tergantung pada macam asal bibit, pemungutan hasil dapat 

dilakukan pada umur 12 – 24 bulan setelah tanam. Adapun kriteria 

panen buah nenas adalah: 1) mahkota buah terlihat lebih terbuka, 2) 

tangkai buah mulai mengkerut, 3) mata nampak lebih mendatar, 

besar dan bentuknya bulat, 4) warna bagian dasar buah mulai 

menguning, dan 5) timbul aroma khas nenas yang harum. 

Buah yang matang di pohon (kulit buah berwarn kuning 

seluruhnya) memiliki rasa yang manis sehingga sangat cocok untuk 

dikonsumsi segar, sedangkan buah yang dipanen terlalu awal (belum 

menunjukkan tanda-tanda matang) rasanya asam dan mudah susut 

atau berkerut. Untuk pengangkutan jarak jauh, hendaknya buah 

dipanen sebelum sebagian besar kulitnya berwarna kuning (Gambar 

5.11). 

Pemanenan buah nenas dilakukan secara manual, yaitu 

dengan memotong tangkai buah. Pemotongan sebaiknya dilakukan 

dengan arah miring kira-kira 45 derajat. Potensi produksinya, 

tergantung pada jenis dan pemeliharaan, rata-rata potensi produksi 

adalah 20 ton ha-1. Namun bila tanaman dipelihara intensif, 

produksinya dapat mencapai 75 ton ha-1 per tahun. 
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Gambar 5.11.  Beberapa tingkat kematangan buah nanas. A, belum 

matang; B dan C, ¼ matang (cocok untuk 

pengangkutan jarak jauh); D dan E, ¾ matang 

(cocok untuk pengangkutan jarak dekat); F, matang 

penuh (cocok untuk konsumsi segar). 

 

Perlakuan pascapanen 

Buah nenas yang dipanen matang tidak tahan disimpan lama 

tanpa perlakuan khusus karena akan membusuk dalam waktu 4 – 5 

hari. Oleh karenanya, setelah dipanen buah nenas perlu mendapat-

kan perlakuan pascapanen yang memadai, yaitu: 

 Pengumpulan, yaitu menampung hasil panen di tempat 

penampungan atau di gudang sortasi. 

 Sortasi, yaitu memisahkan buah yang bagus dan normal dari 

buah yang rusak, memar, busuk atau mentah. 

 Klasifikasi, yaitu memisahkan buah berdasarkan keseragaman 

bentuk dan ukuran serta tingkat kematangannya. 

 Pembersihan, yaitu membuang daun-daun yang masih 

menempel dan menseragamkan panjang tangkai buah. 

 Pencucian, yaitu membersihkan kotoran yang masih menempel 

menggunakan air sabun dan sikat halus, lalu dibilas dengan air 

bersih. 
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 Penirisan, yaitu mengeringkan buah-buah yang sudah dicuci 

dengan cara meletakkannya pada rak-rak penirisan hingga 

kering dan nampak segar. 

 Pengemasan, yaitu mengemas buah dengan kertas 

pembungkus, lalu dimasukkan ke dalam peti kayu atau 

keranjang bambu atau karton tebal berukuran 60 × 30 × 30 

cm dan diberi ventilasi. 

 Penyimpanan, yaitu menyimpan buah untuk sementara waktu 

sebelum dipasarkan atau sebelum diangkut jarak jauh. Peti 

atau kemasan yang sudah siap disusun secara teratur di dalam 

ruang penyimpanan dengan suhu rendah untuk menekan laju 

respirasi. 

Buah nenas yang sudah dipanen umumnya disimpan pada 

suhu 7 – 12oC. Pada kisaran suhu ini buah setengah matang dapat 

disimpan selama 14 – 20 hari, sedangkan buah yang sudah matang 

penuh dapat bertahan selama 7 – 10 hari. Penyimpanan pada suhu 

0 – 4oC tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan terjadinya 

chilling injury yang cukup parah. Penyimpanan buah nenas pada 

suhu rendah dapat menghambat laju respirasi sehingga menunda 

pematangan buah. Pada Tabel 5.3 disajikan laju respirasi buah 

nenas yang disimpan pada suhu yang berbeda. 

Tabel 5.3. Laju respirasi buah nenas setelah panen pada berbagai 

suhu penyimpanan yang berbeda. 

Suhu penyimpanan (oC) Laju respirasi (mg CO2 kg-1 h-1) 

5 2 

10 4 – 7 

15 10 – 16 

20 19 – 29 

Sumber: Paull dan Chen (2014). 
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Patologi pascapanen 

Serangan busuk hitam yang juga dikenal sebagai busuk buah 

Thielaviopsis, busuk lunak ataupun busuk basah, adalah masalah 

yang kerap terjadi pada buah nenas setelah dipanen yang 

disebabkan oleh cendawan Chalara paradoxa. Penyakit ini dicirikan 

oleh buah membusuk, berair dan lembek (Rohrbach, 1983). Infeksi 

terjadi dalam waktu 8 – 12 jam setelah panen melalui permukaan 

luka. Pada serangan lanjut, jaringan yang terserang berwarna hitam 

dikarenakan berkembangnya massa spora dan miselium. Tingkat 

keparahan serangan tergantung pada kondisi perlukaan ataupun 

memar yang terjadi selama panen dan pengemasan, kadar inokulum 

pada buah, dan suhu penyimpanan selama pengangkutan dan 

pemasaran (Rohrbach dan Phillips, 1990). 

Penyakit busuk empulur, bintik hitam, busuk buah cokelat dan 

busuk mata semuanya mengacu kepada timbulnya warna cokelat 

hingga hitam pada bagian tengah buah, yang disebabkan oleh 

beberapa jenis cendawan. Infeksi penyakit ini sering mengakibatkan 

bentuk buah menjadi tidak menarik dan harus dipisahkan sebelum 

pengepakan dan pengiriman (Paull dan Chen, 2014). 

Fermentasi yang terjadi akibat bagian dalam buah yang tidak 

steril dikarenakan adanya ragi dan bakteri hidup namun tidak 

berkembang. Pada buah-buah rusak, buah terlampau matang dan 

buah yang kulitnya retak, ragi dan bakteri tersebut tumbuh dan 

berkembang. Hal ini berakibat pada terjadinya fermentasi dan 

terbentuk gelembung udara serta keluarnya cairan dari celah kulit 

yang retak. Kulit buah menjadi cokelat dan penampakan daging 

buah berubah menjadi seperti spon berwarna kuning terang. 

Mikroba saprofit (Penicillium sp.) yang tumbuh dan 

berkembang pada tangkai buah yang rusak dan pada permukaan 

buah bukan merupakan patogen, namun kurang sedap dipandang. 

Oleh karenanya kehadiran mikroba ini dapat menjadi masalah 

dalam pemasaran (Paull dan Chen, 2014) 
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Nilai Gizi dan Manfaat 

Bagian yang memiliki nilai ekonomi penting dari tanaman 

nenas adalah buahnya. Buah nenas umumnya dimakan segar. Akan 

tetapi kini telah berkembang berbagai industri olahan buah nanas, 

seperti nenas kalengan, selai, jus (sirop), fruit leather nenas (Raab dan 

Oehler, 2000), keripik nenas (Wahono, 2005) dan dodol nenas 

(Kusumadati dan Ichriani, 2012). Buahnya yang manis sampai agak 

asam menyegarkan banyak disukai masyarakat. Di samping itu, buah 

nenas kaya akan kandungan gizi, terutama vitamin C, yakni lebih-

kurang 80% dari kebutuhan vitamin C harian (Tabel 5.4). 

Tabel 5.4. Komposisi kimiawi setiap 100 g bagian buah nenas 

segar yang dapat dimakan. 

Senyawa Kadar Nutrisi 
Persen dari 

Kebutuhan Harian 

Energi (kalori)  50,00  2,50 

Karbohidrat (g)  13,52  10,00 

Protein (g)  0,54  1,00 

Lemak Total (g)  0,12  < 1,00 

Serat (g)  1,40  4,00 

Folat (µg)  18,00  4,50 

Niasin (mg)  0,500  4,00 

Piridoksin (mg)  0,112  9,00 

Riboflavin (mg)  0,018  1,50 

Tiamin (mg)  0,079  6,50 

Vitamin A (IU)  58,00  2,00 

Vitamin C (mg)  47,80  80,00 

Vitamin E (mg)  0,02  < 1,00 

Vitamin K (mg)  0,07  0,50 

Natrium (mg)  1,00  0,00 

Kalium (mg)  109,00  2,50 

Kalsium (mg)  13,00  1,30 

Tembaga (mg)  0,11  12,00 

Besi (mg)  0,29  3,50 
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Senyawa Kadar Nutrisi 
Persen dari 

Kebutuhan Harian 

Magnesium (mg)  12,00  3,00 

Mangan (mg)  0,927  40,00 

Fosfor (mg)  8,00  1,00 

Selenium (µg)  0,10  < 1,00 

Seng (mg)  0,12  1,00 

β-karoten (µg)  35,00  - 

Sumber: USDA National Nutrient Data Base. 

 

Buah nenas mengandung bromelain, yaitu suatu enzim 

protease yang dapat menghidrolisis protein, proteose dan peptida. 

Sepertihalnya papain, bromelain juga merupakan enzim protease 

yang banyak digunakan untuk melunakkan daging (Chaurasiya et. 

al., 2015). Di bidang kesehatan, bromelain banyak dimanfaatkan 

untuk mengatasi gejala-gejala osteoarthritis, rheumatoid arthritis, 

radang dan nyeri pascaoperasi (termasuk operasi gigi), cidera olah 

raga (keseleo, otot tegang, memar), alergi, sinusitis, radang telinga, 

hidung dan tenggorokan, nyeri persendian, dan membantu 

kelancaran pencernaan serta mempercepat penyembuhan luka 

bakar (Group, 2014). Bahkan penelitian yang dilakukan oleh Báez et. 

al. (2007) membuktikan bahwa bromelain mampu meningkat-kan 

survival index pada tikus yang diinokulasi dengan sel-sel tumor 

leukemia. Hal yang juga mengesankan dari penelitian ini adalah 

bromelain sama sekali tidak menimbulkan efek samping yang buruk 

terhadap hewan percobaan (Mercola, 2012). 

Sementara itu, produk ikutan (by product), seperti kulit buah, 

dapat dimanfaatkan oleh industri pakan ternak. Batang nenas dapat 

diambil tepungnya. Kadar tepung pada batang nenas tua berkisar 

antara 10 hingga 15% dari berat segarnya. Serat, terutama serat 

daun, dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kertas dan tekstil. 
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BAB 6 
 

 

JERUK 

(Citrus spp.: Rutaceae) 
 

 

Asal Usul 

Jeruk (Citrus spp.) berasal dari kawasan yang membentang dari 

Cina dan India di bagian utara sampai Australia dan Kaledonia Baru 

di selatan. Teknik budidaya jeruk berikut deskripsi varietasnya 

pertama kali dibukukan di Cina pada tahun 1.178. Namun budidaya 

jeruk di Cina diperkirakan sudah dimulai pada tahun 2.200 Sebelum 

Masehi. Dari kawasan ini jeruk selanjutnya menyebar ke Asia 

Tenggara dan akhirnya ke seluruh penjuru dunia. Pusat produksi jeruk 

dewasa ini tidak berada di daerah asal usulnya, akan tetapi berada 

di kawasan subtropik, mulai dari 40o Lintang Utara hingga 40o 

Lintang Selatan.  

Sejarah masuknya jeruk ke Indonesia tidak tercatat dengan 

baik. Beberapa jenis jeruk Indonesia tidak begitu jelas dari mana asal 

usulnya, seperti jeruk Siyem, jeruk Garut dan jeruk Batu. Namun 

diperkirakan tanaman jeruk yang sekarang berkembang adalah dari 

jenis jeruk Manis dan jeruk Keprok yang didatangkan dari Amerika 

dan Italia pada masa penjajahahan Belanda. Sedangkan jeruk jenis 

Grape Fruit, Van Quick, Manis Besar dan jeruk Pacitan diduga asli 

berasal dari Pulau Jawa karena jenis-jenis tersebut sudah ada 

sebelum Belanda mengembangkan jeruk di Indonesia. Saat ini jeruk 

sudah dikenal hampir di setiap wilayah di Indonesia, bahkan 

beberapa daerah telah ditetapkan sebagai kawasan sentra produksi 

jeruk (Tabel 6.1).  
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Tabel 6.1. Daerah-daerah yang ditetapkan sebagai kawasan 

sentra produksi jeruk di Indonesia. 

Provinsi Kabupaten 

Sumatera Utara  Karo, Tapanuli Selatan, Toba Samosir 

Sumatera Barat  Agam, Limapuluh Kota 

Jambi  Kerinci, Batanghari, Tanjung Jabung Barat 

Sumatera Selatan  Ogan Ulu, Muara Enim, Ogan Ulu Timur 

Bengkulu  Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara 

Bangka dan Belitung Bangka Tengah 

Jawa Barat  Majalengka, Garut 

Jawa Tengah  Tawangmangu 

Jawa Timur  Pacitan, Ponorogo, Malang, Jember, Bayuwangi, 

Magetan, Pamekasan, Sumenep, Kota Batu 

Bali  Bangli, Buleleng 

Nusa Tenggara Timur  Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara 

Kalimantan Barat  Sambas 

Kalimantan Selatan  Banjar, Barito Kuala, Tapin 

Kalimantan Timur  Pasir, Berau, Bulungan, dan Nunukan 

Sulawesi Selatan  Selayar, Bantaeng 

Sulawesi Tenggara  Buton 

Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (2013). 

 

Rata-rata produksi jeruk Indonesia selama periode 2010 – 

2014 memperlihatkan kecenderungan yang menurun, di mana 

penurunan yang cukup tajam terjadi pada tahun 2013 yang hanya 

mencapai 30,92 ton ha-1 meskipun pada tahun 2014 terjadi 

peningkatan hingga 33,93 ton ha-1. Namun demikian, rata-rata 

produksi ini masih lebih rendah dari tahun 2010 yang mencapai 

35,54 ton ha-1 (Tabel 6.2). Berbagai faktor ditengarai menjadi 

penyebab merosotnya produktivitas jeruk Indonesia, di antaranya 

adalah perubahan iklim yang menyebabkan terganggunya pola 

pertumbuhan tanaman, serangan hama dan penyakit, serta kultur 

teknik yang kurang berkembang. 
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Tabel 6.2. Luas panen, produksi dan rata-rata hasil jeruk di 

Indonesia selama 2010-2014. 

Tahun Luas panen (ha) Produksi (ton) 
Rata-rata hasil 

(ton ha-1) 

2010 57.083 2.028.904 35,54 

2011 51.688 1.818.949 35,19 

2012 51.795 1.611.769 31,12 

2013 53.516 1.654.732 30,92 

2014 56.776 1.926.543 33,93 

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian 

Pertanian RI (2015). 

 

Botani 

Harjadi (1989) menguraikan ciri-ciri genus Citrus secara 

ringkas sebagaimana berikut ini: 

Pohonnya kecil, dahan muda bersegi yang kemudian menjadi 

silendris setelah tua, dahan tua biasanya tidak berduri. Daun jeruk 

adalah tunggal yang pada tangkainya terdapat sayap dan terdapat 

duri tunggal pada ketiak daun. Bunganya tunggal yang melekat pada 

tandan pendek yang tumbuh pada ketiak daun. Ovarium biasanya 

terdiri atas 10 – 14 bagian. Buah jeruk termasuk tipe hesperidium, 

dipenuhi oleh kantong cairan (pulp-vesicles) berbentuk duri yang 

disebut flaveda, ditutupi oleh jaringan berbusa putih yang disebut 

albedo dan kulit buah yang mengandung banyak kelenjar minyak, 

berwarna kuning atau jingga pada saat matang. Biji jeruk bersifat 

poliembrioni, artinya di dalam satu biji terdapat lebih dari satu 

embrio. Akan tetapi, meskipun semua embrio dapat berkecambah 

namun hanya satu embrio saja yang bertahan sampai dewasa. 

Duri pada genus Citrus seringkali merupakan ciri juvenilitas, 

yang terdapat terutama pada cabang-cabang tegak dan di sekitar 

bagian tengah batang. Semakin tinggi ke atas, duri menjadi semakin 

kecil dan cenderung menghilang. 
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Pada satu pohon yang sehat terdapat sekitar 150.000 – 

200.000 helai daun dengan total luas lebih-kurang 200 m2. Leaf Area 

Index (LAI) memiliki nilai 4 atau 5. Daun tetap berada pada dahan 

sampai 2 – 3 tahun. 

Di dalam klasifikasi botani, tanaman jeruk menempati 

kedudukan sebagai berikut: 

Divisi : Spermatofita 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas : Dikotiledon 

Ordo : Rutales 

Famili : Rutaceae 

Genus : Citrus 

Spesies : Citrus spp. 

 

Jenis-Jenis Jeruk Unggul Indonesia 

Di Indonesia dikenal berbagai jenis jeruk yang berbeda satu 

sama lain tergantung pada kondisi iklim daerah sentra produksinya. 

Apabila mengikuti kriteria pembagian ekologi buah-buahan 

sebagaimana yang dipakai oleh Terra (1949)3, penyebaran jeruk di 

Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. Di wilayah dataran tinggi basah dijumpai C. sinensis atau jeruk 

manis kultivar Valencia Late Orange, Washington Navel 

Orange, dan lain-lain yang mutu buahnya rendah. Yang cocok 

diusahakan di daerah ini adalah C. deliciosa, yaitu sejenis 

tangerine, khususnya kultivar Clementine. 

2. Di wilayah dataran rendah basah dijumpai C. sinensis jeruk 

manis kultivar Valencia Late Orange, Washington Navel 

Orange, dan lain-lain yang mutu buahnya juga rendah. Selain 

                                                             
3  Suatu daerah dikatakan dataran tinggi apabila berada pada ketinggian 600 m 

atau lebih di atas permukaan laut, dan dianggap beriklim kering apabila curah 
hujan 60 mm atau kurang selama tiga bulan atau lebih. 
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itu, juga didapati jeruk Siyem (C. reticulata), jeruk Bali (C. 

grandis) dan jeruk nipis (C. aurantifolia). 

3. Di kawasan dataran rendah kering dijumpai C. reticulata atau 

jeruk keprok yang tergolong jeruk Mandarin yang terdiri dari 

berbagai kultivar, seperti keprok Deli, keprok Selayar, keprok 

Tejakula, keprok Madura. Selain itu juga dapat dijumpai C. 

nobilis atau jeruk Jepun Betawi. Bila air tersedia mencukupi, 

maka akan ditemukan jeruk C. reticulata dari kultivar jeruk 

Siyem dan jeruk nipis (C. aurantifolia). 

4. Di kawasan dataran tinggi kering, bila tersedia cukup air akan 

dijumpai C. sinensis, dan jeruk manis kultivar Valencia Late 

Orange dan Washington Navel Orange. Juga dapat dijumpai 

C. reticulata, yaitu jeruk keprok Garut dan jeruk keprok 

Tawangmangu, jeruk kacang (di Sumatera Barat) dan jeruk 

Brastagi (di Sumatera Utara) yang mutu buahnya bagus. 

Pada Tabel 6.3 dan Gambar 6.1 disajikan beberapa jenis jeruk 

yang kini banyak dibudidayakan di berbagai belahan dunia, 

termasuk di Indonesia. 

Tabel 6.3. Beberapa jenis jeruk dan kerabat lokalnya yang banyak 

dibudidayakan di Indonesia. 

Nama botani Nama Inggris Nama daerah 

Citrus sinensis Sweet Orange Jeruk Manis 

Citrus aurantium Sour Orange Jeruk Asam 

Citrus reticulata Mandarin Jeruk Keprok 

Citrus paradisi Grape Fruit - 

Citrus grandis Shaddock Jeruk Bali 

Citrus limon Lemon Jeruk Lemon 

Citrus medica Citron Jeruk Sitrun 

Citrus aurantifolia Lime Jeruk Nipis 

Citrus trifoliata Trifoliate Orange Jeruk Ponsil 

Citrus hystrix Kaffir Lime Jeruk Purut 

Citrus margarita Kumquat - 
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Gambar 6.1. Jenis-jenis jeruk yang banyak dibudidayakan (A, 

jeruk Nipis; B, jeruk Asam; C, jeruk Manis; D, jeruk 

Bali; E, jeruk Purut; F, jeruk Ponsil; G, jeruk Kumquat; 

H, jeruk Lemon; I, Grape Fruit; J, jeruk Sitrun; K, jeruk 

Keprok). 

 

Sifat Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman 

Biji jeruk tidak memiliki masa dormansi, dan harus disemai 

basah karena mudah rusak bila kering. Suhu optimum untuk 

perkecambahan biji adalah 32oC. Biji berkecambah dalam beberapa 

hari. Sementara keping biji tetap berada di dalam tanah, akar primer 

keluar dari biji dan tumbuh memanjang lalu membengkok ke bawah 
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membentuk akar tunggang. Pada minggu ke-tiga atau ke-empat, 

pucuk mulai muncul di atas tanah dan membentuk daun pertama. 

Pada saat yang sama akar mulai bercabang dan membentuk akar 

sekunder.  

Kebanyakan kultivar jeruk bersifat poliembrioni, yaitu di dalam 

satu ovul terdapat lebih dari satu embrio. Pada saat perkecambahan 

akan tumbuh lebih dari satu kecambah, salah satu di antaranya 

adalah kecambah generatif (seksual) sedangkan lainnya adalah 

kecambah vegetatif (aseksual). Biasanya yang lebih kuat dan akan 

terus tumbuh adalah salah satu dari kecambah vegetatif, sehingga 

tanaman yang dihasilkan akan identik dengan induk betinanya. 

Konsekuensi dari poliembrioni pada jeruk adalah: 1) bibit untuk 

batang bawah menjadi seragam, 2) klon dapat dilestarikan melalui 

biji (virus tidak ditularkan melalui biji), dan 3) upaya pemuliaan 

menjadi terkendala. 

Pengecualian dari sifat di atas adalah terjadi pada C. medica 

dan C. grandis berikut kultivarnya, seperti Clementine dan Lemon 

Meyer, yang monoembrioni dan bibitnya heterogen. Oleh karenanya, 

kultivar ini tidak dianjurkan untuk digunakan sebagai batang bawah. 

Sistem perakaran jeruk bervariasi menurut jenis batang bawah 

dan kondisi tanah. Pada tanah dengan kondisi aerasi yang baik 

kedalaman sistem perakaran jeruk dapat mencapai 4 m. 

Pertumbuhan akar tunggang akan terhenti oleh adanya lapisan 

padas atau permukaan air tanah. Untuk tanah-tanah dengan muka 

air yang tinggi dianjurkan untuk menanam bibit cangkokan yang 

memiliki sistem perakaran dangkal (akar serabut). 

Antara pucuk dan akar tanaman jeruk terjadi pertumbuhan 

yang silih berganti, artinya bila akarnya tumbuh maka pucuk 

mengalami dormasi. Begitu pula sebaliknya, bila pucuk tumbuh maka 

akar mengalami dormansi. Lamanya masa pertumbuhan ataupun 

dormansi ini dapat berlangsung 4 hingga 6 minggu. Pada setiap 
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pertumbuhan pucuk baru (setelah masa dormansi) dapat muncul 

bunga, misalnya pada jeruk lemon dan jeruk nipis. 

Pohon jeruk yang berasal dari perbanyakan melalui biji mulai 

berbunga pada umur 6 – 8 tahun, sedangkan pohon hasil 

sambungan mulai berbunga pada umur 2 – 3 tahun. Bunga jeruk 

adalah bunga tunggal atau dapat pula bergerombol. Pada pucuk 

bunga adakalanya terbentuk bunga dan daun, misalnya pada 

kultivar Washington Navel; atau hanya terbentuk bunga saja, 

misalnya pada kultivar Valencia. Sementara itu pada beberapa 

kultivar, seperti Satsuma dan Washington Navel terjadi mandul jantan 

(serbuk sarinya mati), dan terbentuk buah tanpa biji (partenokarpi). 

 

Syarat Tumbuh 

Tanah 

Jeruk dapat tumbuh dengan baik pada kisaran tanah yang 

cukup luas, mulai dari pasir kasar hingga liat berat, asalkan masalah 

pengairan (irigasi dan drainase) diperhatikan dengan baik. Di 

Kalimantan Barat (terkenal dengan jeruk Pontianak) dan Riau 

(terkenal dengan jeruk Bangkinang), jeruk tumbuh di daerah rawa 

dan berproduksi dengan baik. 

Akar tanaman jeruk menghendaki suplai oksigen yang tinggi di 

dalam tanah. Oleh karenanya, seringkali didapati sistem perakaran 

jeruk yang dangkal. Lebih-kurang 80% perakaran jeruk berada pada 

lapisan atas sedalam 60 cm, namun hal ini tergantung pada 

spesiesnya. Misalnya sistem perakaran pada C. reticulata hanya 

mencapai kedalaman 1,5 m, namun pada Rough Lemon dan 

Japanese Citrun kedalaman akarnya dapat mencapai 10 – 13 m 

(hasil cangkokanpun memiliki perakaran yang dalam). 

Secara morfologis jeruk tidak memiliki rambut-rambut akar, 

atau memiliki rambut akar dalam jumlah yang sedikit sekali sewaktu 

masih muda. Akan tetapi karena mampu berasosiasi dengan 
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mikoriza, maka tanaman ini dapat hidup di daerah dengan suplai air 

yang terbatas. 

Kebutuhan air tanaman jeruk berkisar antara 1.900 hingga 

2.400 mm per tahun. Di daerah beriklim kering jeruk diairi dua kali 

sehari dengan suplai air sekitar 50 mm per bulan. 

Kisaran kemasaman tanahpun cukup luas, yakni antara 4 

hingga 9. Namun beberapa unsur tertentu, misalnya Zn dan Cu harus 

diberikan melalui pemupukan karena ketersediaannya rendah pada 

pH tanah yang ekstrim. 

 

Iklim 

Di daerah tropis jeruk dapat ditanam di wilayah dataran rendah 

hingga wilayah 2.000 m di atas permukaan laut (dpl). Pada 

ketinggian 2.000 m dpl suhu udara lebih rendah 10oC daripada di 

dataran rendah, yakni sekitar 17oC. Akan tetapi iklim pegunungan 

tropis sangat berbeda dengan iklim subtropis yang memiliki 

perubahan cuaca yang berfluktuasi. 

Jeruk dapat hidup pada kisaran suhu 10 – 35oC, dengan suhu 

optimum 20 – 30oC. Perbedaan suhu siang dan malam hari 

(termoperiodesitas4) adalah sekitar 6oC. Termoperiodesitas ini 

penting untuk diperhatikan dalam budidaya jeruk karena dapat 

mempengaruhi rasa buah dan warna kulit. Sebagai contoh, di daerah 

dataran tinggi Ijen tercatat suhu pada siang hari 40oC dan pada 

malam hari mencapai 2oC. Di daerah ini dihasilkan jeruk dengan 

warna kulit ideal (jingga) dengan kandungan gula/asam ideal dan 

aroma yang baik. Menurut Harjadi (1989), pada suhu tinggi, 

terutama pada malam hari, pada tanaman jeruk akan terjadi hal 

sebagai berikut: 

1. Meningkatnya laju respirasi dan transpirasi, sedangkan laju 

fotosintesis mengalami penurunan. 

                                                             
4  Umumnya termoperiodesitas di Indonesia pada musim penghujan adalah 2 – 

3oC dan pada musim kemarau adalah 10oC. 
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2. Pigmentasi buah tidak terjadi, bahkan sebaliknya, buah yang 

sudah berwarna kuning dapat menjadi hijau kembali. 

3. Kulit ari buah menjadi tebal dan kandungan airnya menjadi 

berkurang (sedikit). 

Di samping suhu, faktor cahaya juga memegang peranan 

penting dalam mempengaruhi mutu buah jeruk. Untuk dapat 

menghasilkan rasa manis, jeruk menghendaki intensitas cahaya yang 

tinggi dengan lama penyinaran yang panjang. Oleh sebab itu, jeruk 

yang diusahakan di daerah dataran tinggi (kecuali daerah tertentu) 

rasanya cenderung lebih masam dibandingkan jeruk yang ditanam 

di daerah dataran rendah. Hal ini dikarenakan di daerah dataran 

tinggi intensitas cahaya dan lama penyinaran lebih singkat karena 

atmosfir sering tertutup awan. Di daerah pegunungan pencahayaan 

hanya 30 – 40%, sedangkan di daerah pantai dapat mencapai 70 – 

80%. 

 

Kultur Teknik 

Perbanyakan tanaman dan penanaman 

Jeruk pada umumnya diperbanyak secara vegetatif melalui 

penyambungan (grafting), meskipun pada kultivar tertentu 

perbanyakannya dilakukan melalui biji (secara generatif). Sebagai 

batang bawah hendaknya dipilih jenis jeruk yang memenuhi kriteria 

sebagai berikut: tingkat poliembrioni tinggi, kompatibel dengan 

batang atas, mampu tumbuh di segala jenis tanah, toleran terhadap 

penyakit virus, toleran terhadap penyakit cendawan, toleran terhadap 

nematoda, tumbuh baik di pembibitan, serta tahan kekeringan dan 

terpaan angin (Harjadi, 1989). Tentunya sulit untuk mendapatkan 

batang bawah yang memenuhi semua kriteria tersebut. Namun dari 

beberapa penelitian terhadap karakteristik batang bawah diperoleh 

hasil sebagaimana disajikan pada Tabel 6.4. 
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Tabel 6.4. Hasil evaluasi terhadap karakter beberapa jenis jeruk 

yang digunakan sebagai batang bawah. 

Batang bawah 

Ketahanan terhadap 

Produksi 
Mutu 

buah 
Busuk 

akar 
Tristeza Exocortis Nematoda 

Kekeringan 

dan garam 

Sour Orange 4 0 4 2 2 2 4 

Sweet Orange 1 4 3 2 2 3 4 

Rough Lemon 0 3 3 1 2 4 1 

Milam Lemon 0 4 3 3 2 3 2 

Cleopatra 

Mandarin 

2 4 3 2 3 2 3 

Sweet Lime 1 1 2 2 2 3 4 

Troyer Citrange 3 4 1 3 1 3 3 

C. trifoliata 4 4 0 4 0 2 4 

Keterangan: 0 = sangat kurang, 1 = kurang, 2 = sedang, 3 = baik, 4 = sangat baik. 

 

Biji untuk batang bawah disemai pada bedengan dengan jarak 

30 x 5 cm. Setelah tanaman berumur kira-kira 3 bulan, dipindahkan 

ke bedengan bibit dengan jarak 100 × 30 cm. Selama di bedengan 

bibit, tanaman perlu dipelihara dengan menyiangi gula dan 

melakukan pemupukan NPK (4:7:5) dengan takaran 20 g per bibit 

setiap bulan. 

Sementara itu untuk batang atas hendaknya dipilih dari jenis 

yang memiliki produksi dengan kuantitas dan kualitas baik, tahan 

terhadap serangan penyakit, baik virus, cendawan maupun bakteri, 

dan kompatibel dengan batang bawahnya. Beberapa jenis jeruk 

anjuran untuk batang atas misalnya Sweet Orange (seperti Valencia 

dan Navel Orange) dan Mandarin (seperti Satsuma, King, Mediteran 

dan Common). 

Mata tunas untuk batang atas diambil dari pohon induk yang 

sehat, bebas penyakit, cabang kokoh dan berwarna cokelat. Teknik 

penyambungan yang digunakan biasanya metoda irisan berbentuk 

huruf T (T-graft) (Gambar 6.2). 
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Gambar 6.2. Teknik penyambungan dengan metoda irisan 

berbentuk huruf T yang banyak diterapkan pada 

tanaman jeruk. A, ranting dengan beberapa mata 

tunas dari calon batang atas; B, sayatan berbentuk 

huruf T pada batang bawah; C, mata tunas yang 

diambil dari batang atas; D, letak tunas dari batang 

atas setelah disisipkan pada batang bawah; E, 

bagian sambungan yang telah diikat. 

 

Penanaman di lapang dilakukan dengan kerapatan 200 

hingga 400 pohon per hektar. Adakalanya jeruk ditanam dengan 

jarak tanam yang lebih rapat, tergantung pada tingkat kesuburan 

tanahnya. Pada tanah-tanah yang kurang subur jeruk ditanam lebih 

rapat dibandingkan pada tanah-tanah yang lebih subur. Lubang 

tanam dibuat dengan ukuran 30 x 30 x 30 cm bila drainase baik, 

atau 50 x 50 x 50 cm bila drainase kurang baik. Bibit ditanam pada 

gundukan tanah setinggi kira-kira 10 cm untuk menghindari 

serangan penyakit busuk pangkal batang akibat genangan air di 

sekitar pangkal batang. Waktu tanam yang baik adalah pada awal 

musim hujan. 
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Pemupukan 
Dosis dan waktu pemberian pupuk anorganik 

Dosis pupuk yang diberikan kepada tanaman dipengaruhi oleh 

jenis atau kultivar, umur tanaman, hasil panen atau biomasa yang 

dihasilkan tanaman, dan faktor lingkungan. Penentuan dosis pupuk 

dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, seperti hasil analisis 

tanah atau daun, melakukan percobaan pada umur tanaman yang 

berbeda, penggantian hara yang hilang akibat pertumbuhan dan 

terangkut panen, serta dengan melihat gejala kekurangan hara 

secara kasat mata. Di antara pendekatan tersebut cara yang paling 

paling mudah dan sederhana adalah berdasarkan umur tanaman 

dan hasil panen yang dikombinasikan dengan hasil analisis tanah 

(Sutopo, 2014). 

Rekomendasi pemupukan tanaman jeruk berdasarkan umur 

tanaman umumnya digunakan pada saat tanaman belum 

menghasilkan, di mana porsi N lebih tinggi daripada P dan K untuk 

mendapatkan pertumbuhan vegetatif yang optimum. Pada saat 

tanaman mulai memasuki fase generatif (berumur lebih-kurang 3 

tahun), porsi N dikurangi sedangkan P dan K ditingkatkan guna 

mendukung tumbuh-kembangnya organ generatif. Meskipun 

tanaman jeruk yang masih muda ini belum membutuhkan pupuk 

dalam jumlah besar, namun aplikasinya harus lebih sering karena 

jangkaun akar yang masih terbatas. Rekomendasi pemupukan pada 

jeruk disajikan pada Tabel 6.5.  

Tabel 6.5. Rekomendasi dosis dan frekuensi pemupukan N, P dan 
K pada tanaman jeruk berdasarkan umur tanaman. 

Umur (tahun) 
Dosis (g per pohon) Frekuensi 

per tahun N P2O5 K2O 

1  10 – 20  5 – 10  5 2 – 3 kali 

2  25 – 40  15 – 20  10 – 15 3 – 4 kali 

3  40 – 75  25 – 40  20 – 30 3 – 4 kali 

4  80 – 120  50 – 75  40 – 50 2 – 3 kali 

5  125 – 150  80 – 100  60 – 80 2 kali 

Sumber: Sutopo (2014). 
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Pada tanaman dewasa yang telah melewati fase pertumbuhan 

vegetatif maksimum (umur di atas 5 tahun), dosis pupuk yang 

diberikan didekati berdasarkan hasil panen. Pendekatan ini 

menggunakan asumsi bahwa tingkat kesuburan kebun telah berada 

dalam kondisi akibat dari penambahan pupuk sebelumnya. Pada 

pendekatan ini, hara yang berkurang akibat terangkut dalam bentuk 

hasil panen merupakan penyebab utama berkurangnya kesuburan 

tanah. Oleh karenanya, agar tanaman tumbuh dan berproduksi 

dengan baik, kesuburan tanah harus diperbaiki dengan memberikan 

pupuk sebanyak hara yang hilang terangkut melalui panen ditambah 

kebutuhan untuk pertumbuhan vegetatif tanaman. Selain itu, 

pemberian pupuk harus pula memperhitungkan kehilangan hara 

akibat fiksasi tanah, pelindian (leaching), penguapan, dan erosi. 

Berdasarkan pendekatan ini, dosis pupuk yang diberikan setara 

dengan 2 – 3% dari total bobot buah yang dipanen.  

Komposisi N:P:K yang optimum tidak selalu sama untuk setiap 

jenis jeruk. Sebagai contoh, komposisi N:P:K optimum untuk jeruk 

Siyem adalah 10:7:2, jeruk Keprok adalah 5:2:3 dan jeruk Pomelo 

adalah 2:1:4 (Tabel 6.6), yang pemberiannya dilakukan dua kali, 

yaitu setelah panen dan 4 bulan kemudian. 

Tabel 6.6. Rekomendasi dosis pupuk N, P dan K pada jeruk Siyem, 

Keprok dan Pomelo berdasarkan hasil panen. 

Panen 

(kg/pohon) 

Dosis (g per pohon per tahun) 

Jeruk Siyem Jeruk Keprok Jeruk Pomelo 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

25   262-  395   185-  275      53-  77   278-  417      90-136   182-  273    143-214     71-107   289-  429 

50   525-  790   370-  550    105-155   556-  833    182-273   364-  545    286-429   143-214   571-  857 

75   790-1185   555-  830    157-233   833-1250    273-409   545-  818    429-643   214-321   857-1286 

100 1050-1580   740-1100    210-315   909-1364    364-545   727-1090    571-857   286-429 1143-1714 

Sumber: Sutopo (2014). 
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Pemberian pupuk organik 

Kandungan bahan organik di lahan pertanian biasanya rendah 

(C < 2%), kecuali pada tanah-tanah organik, sedangkan kadar C 

organik yang ideal untuk pertanaman jeruk adalah 3 – 5%. Oleh 

karena itu diperlukan penambahan bahan organik melalui pupuk 

kandang (pupuk organik) secara teratur guna meningkatkan 

kandungan C organik tanah sehingga memperbaiki kesuburan fisik, 

kimia maupun biologi tanah, serta sebagai sumber unsur hara. 

Tanaman jeruk berumur 1 – 4 tahun dapat diberi pupuk kandang 

sebanyak 20 – 40 kg per pohon dan selanjutnya sebanyak 40 – 60 

kg per pohon. Kotoran sapi merupakan pupuk kandang yang baik 

untuk memenuhi kebutuhan unsur mikro, sementara pemberian 

kotoran ayam dapat meningkatkan ketersediaan P (Sutopo, 2014).  

Cara pemberian pupuk 

Pada tanaman berumur 1 – 2 tahun, pupuk kandang dan kapur 

diberikan pada akhir musim kemarau dengan cara disebar di bawah 

tajuk, kemudian dicangkul dan dicampur dengan tanah sedalam 10 

cm. Pada tanaman tahun berikutnya (tanaman berimur 3 tahun) 

pupuk kandang dicampur kapur (jika diperlukan) dibenamkan ke 

dalam parit melingkar di bawah tepi tajuk sedalam 20 cm, lalu 

ditutup tanah. 

Pupuk anorganik diberikan setelah pemberian pupuk kandang 

dan kapur, dan tanah telah mengalami reaksi yang sempurna 

(memerlukan waktu lebih-kurang 4 minggu). Pemberian pupuk 

anorganik dan kapur dalam waktu yang berdekatan akan 

menimbulkan reaksi negatif, misalnya pengikatan P oleh Ca yang 

berasal dari kapur, dan amonium akan diubah menjadi NH3
+

 yang 

kemudian dilepaskan ke atmosfer. Oleh karena itu, pemberian pupuk 

anorganik dilakukan dengan cara dicampur dan dimasukkan ke 

dalam lubang tugal atau parit sedalam 10 – 15 cm, kemudian ditutup 

tanah. Pada tanah dengan tekstur kasar, dan tanah yang memiliki 

kapasitas pengikatan P tinggi (tanah masam dan andisol), pemberian 
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pupuk dalam lubang tugal (4 – 8 lubang per pohon) lebih dianjurkan 

dibandingkan dengan disebar dalam parit melingkar. Lakukan 

penyiraman (irigasi ringan) segera setelah pupuk diberikan agar akar 

tanaman tidak terbakar akibat plasmolisis.  

Tanaman jeruk membutuhkan pupuk mikro dalam jumlah yang 

sedikit. Oleh karena itu, cara pemberian yang paling mudah dan 

efektif adalah melalui daun. Pupuk mikro disemprotkan pada daun 

pada pagi hari dengan frekuensi 2 – 3 kali pada saat pertunasan.  

 

Pengapuran  

Tingkat kemasaman tanah (pH) tanah yang ideal untuk 

tanaman jeruk adalah sekitar 6,0, di mana pada pH tersebut semua 

unsur hara dapat tersedia dalam jumlah yang optimum. Tingkat 

kemasaman tanah di pertanaman jeruk semakin lama cenderung 

semakin menurun karena adanya penyerapan kation basa (K, Ca, 

Mg) oleh tanaman dan pelindian (leaching), serta pembentukan asam 

organik maupun anorganik akibat pemupukan urea, ZA, anmonium 

nitrat dan lain-lain. Sebenarnya kemasaman tanah tidak secara 

langsung menyebabkan terhambatnya pertumbuhan tanaman, tetapi 

pada pH rendah (kurang dari 5,0) tingginya konsentrasi ion-ion mikro 

dapat meracuni tanaman dan Al terlarut dapat merusak akar 

tanaman.  

Selain untuk menetralkan pH pada tanah masam, pengapuran 

juga berfungsi mempertahankan ketersediaan Ca, memperbaiki 

struktur pada tanah-tanah berat, memperbaiki ketersediaan unsur 

hara, menunjang aktivitas mikroba, dan menghindarkan akar dari 

keracunan Al. Apabila pH tanah kurang dari 5,0, tanah galian lubang 

tanam hendaknya dicampur dengan 1 kg kapur dan pupuk kandang. 

Pada tanaman dewasa, perlu dilakukan pengapuran dosis rendah (1 

kg dolomit per pohon) untuk meningkatkan ketersediaan Ca dan Mg 

yang berkurang akibat terangkut buah saat panen.  
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Pemeliharaan 

Tindakan pemeliharaan rutin yang umum diterapkan pada 

tanaman budidaya lain, seperti penyiangan gulma dan perbaikan 

sistem pengairan juga perlu dilakukan pada pertanaman jeruk. Satu 

tindakan pemeliharaan yang penting pada tanaman ini adalah 

pemangkasan. Pada jeruk yang berasal dari bibit hasil 

penyambungan, batang bawah harus bebas percabangan pada 

ketinggian 30 cm di atas permukaan tanah dan batang atas pada 

ketinggian 20 cm di atas pertautan sambungan. Dari pokok tanaman 

diusahakan tumbuh dan dipelihara 3 – 4 cabang utama yang 

membagi ruang tumbuh secara merata dengan sudut ke atas kira-

kira 40 derajat. Setiap cabang utama diupayakan membentuk 

cabang lagi sebanyak 2 hingga 3 dahan yang tumbuh ke luar, 

demikian seterusnya. Dengan sistem pemangkasan demikian akan 

diperoleh bentuk tanaman seperti setengah bola dengan diameter 

lebih-kurang 5 m, dan bentangan berada sekitar 50 cm di atas tanah. 

Setiap cabang yang tumbuhnya mengarah ke dalam harus dibuang. 

Pada pohon jeruk hendaknya dihindari pemangkasan berat 

karena tanaman ini tidak mempunyai cadangan karbohidrat yang 

banyak seperti halnya apel dan pir. Pemangkasan berat pada jeruk 

dapat menunda panen dan menurunkan produksi. Hanya pohon-

pohon yang sudah tua saja yang perlu dipangkas berat. 

 

Hama dan Penyakit 

Hama 

Pada pertanaman jeruk tidak banyak hama yang menyerang, 

kecuali kutu perisai dan kutu sisik. 

 

Penyakit 

Dewasa ini diperkirakan terdapat sekitar 60 jenis penyakit virus 

yang menginfestasi tanaman jeruk (Ashari, 1995). Di antara jenis 

penyakit virus tersebut, virus Tristeza adalah yang paling ganas yang 
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pernah menyerang dan menghancurkan pertanaman jeruk dengan 

batang bawah Sour Orange di kawasan Asia Tenggara pada tahun 

1920-an. Virus Tristeza ditularkan oleh kutu (aphid), di antaranya 

adalah black citrus aphid (Toxoptera citricidus), yang merupakan 

vektor utama di kawasan Asia Tenggara. 

Penyakit lain yang banyak menyerang jeruk di Indonesia adalah 

psorosis Penyakit ini menginfestasi daun-daun muda dan 

menimbulkan bercak-bercak. Psorosis menyerang tanaman dewasa 

atau yang sudah berbuah sehingga menimbulkan kemunduran hasil 

yang cepat. Pada serangan berat akan timbul bercak pada batang 

dan pecahnya kulit batang yang mengeluarkan getah. 

Exocortis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh viroid (partikel 

RNA telanjang, tanpa mantel DNA virus), juga banyak menyerang 

pertanaman jeruk. Gejala serangan Exocortis adalah terganggunya 

kulit kayu dan tanaman tumbuh kerdil. Penyakit ini dapat ditularkan 

lewat peralatan okulasi, gunting pangkas dan sebagainya, dan 

gejalanya baru terlihat setelah 1,5 – 4 tahun kemudian. 

Citrus Vein Phloem Degeneration (CVPD) atau kanker jeruk. 

Penyakit ini disebabkan oleh mikoplasma yang penularannya melalui 

perantaraan vektor kutu Diaphorina citri. Gejala penyakit ini adalah 

tunas-tunas meranggas, daun sempit dan berwarna kuning akibat 

matinya jaringan pada phloem (kulit kayu). Pada akhirnya 

keseluruhan tanaman akan mati. Buah yang terserang memiliki 

bentuk yang tidak simetris dan memperlihatkan bercak hijau bila 

matang, sehingga penyakit ini dikenal juga dengan nama greening. 

Hingga saat ini belum ada metoda yang efektif untuk mengatasi 

CVPD. Satu-satunya jalan adalah dengan melakukan eradikasi 

terhadap tanaman yang terserang untuk menghindari penyebaran 

yang lebih luas. 

Selain virus, penyakit pada jeruk dapat pula disebabkan oleh 

serangan bakteri ataupun jamur. Salah satu bakteri yang banyak 

menyerang pertanaman jeruk adalah Xanthomonas campestris yang 

menyebabkan rontoknya daun dan bentuk buah menjadi jelek (tidak 
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teratur). Sementara itu, jamur yang banyak menyerang adalah 

Phytophthora sp. yang menyebabkan busuk akar. Upaya pencegahan 

serangan jamur ini adalah dengan memperbaiki sistem drainase. 

 

Panen dan Pascapanen 

Aktivitas panen dan penanganan pascapanen yang keliru, 

seperti teknik pemanenan yang kurang tepat, sortasi, pengemasan, 

pengepakan, pengangkutan dan penyimpanan yang kurang 

diperhatikan serta adanya serangan hama dan penyakit pascapanen 

dapat menyebabkan kerusakan buah jeruk hingga 25%. Oleh karena 

itu, untuk menghasilkan buah jeruk bermutu tinggi, alur penanganan 

pascapanen hingga pemasaran perlu diperhatikan dengan sebaik-

baiknya. 

 

Kriteria panen 

Umur buah atau tingkat kematangan buah yang dipanen, 

kondisi saat panen, dan cara panen merupakan faktor-faktor penting 

yang mempengaruhi mutu buah jeruk. Buah jeruk dapat dipanen 

pada umur 6 – 12 bulan dari saat bunga mekar (anthesis). Ciri-ciri 

buah yang siap dipanen adalah terasa lunak jika dipijit, bagian 

bawah buah jika dijentik dengan jari tidak menimbulkan bunyi 

nyaring, dan kadar gula lebih-kurang 10% (dapat ditentukan di kebun 

dengan bantua alat hand refractometer). Warna kulit buah dapat 

digunakan sebagai kriteria panen, meskipun tidak berlaku umum. 

Jeruk Brastagi, misalnya, dipanen setelah kulit buah berwarna kuning 

kehijauan, sedangkan jeruk Pontianak atau jeruk Bangkinang tidak 

membentuk warna jingga, sehingga pada waktu panen warna kulit 

buahnya tetap hijau. Sebaliknya, jeruk Orange Valencia, Orange 

Navel dan Mandarin dipanen setelah kulit buah berwarna jingga. Di 

daerah tropis, terutama bila suhu malam hari kurang dingin, warna 

jingga tidak terbentuk, namun warna hijau mulai berkurang atau kulit 

buah menjadi semburat kekuningan. 
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Warna kuning atau jingga pada buah jeruk disebabkan oleh 

adanya pigmen karotenoid yang terdapat di dalam kloroplas. Pada 

beberapa kultivar, misalnya jeruk Pontianak dan jeruk Bangkinang, 

warna tersebut tidak berkembang kecuali pada suhu di bawah 13oC. 

Itulah sebabnya mengapa jeruk yang diusahakan di daerah tropis 

tetap berwarna hijau sekalipun sudah matang. Selain karotenoid, 

pada sejumlah kultivar juga terdapat pigmen antosianin atau pigmen 

merah. Pigmen inipun tidak berkembang pada suhu tinggi. 

Pada buah jeruk yang mengalami pematangan di pohon, 

kandungan gulanya, yang dinyatakan dalam satuan Brix (B), terus 

naik hingga mencapai angka 13 Brix atau lebih. Pada saat yang sama 

kandungan asamnya (A) menurun hingga 1% atau kurang. Nisbah 

BA yang berkisar antara 10 hingga 16 sudah cukup memuaskan bagi 

konsumen. 

Buah jeruk dipanen dengan cara dipetik tangkainya. 

Pemanenan harus dilakukan dengan hati-hati, jangan sampai kulit 

buah mengalami gesekan atau terkelupas atau tertusuk oleh alat 

panen. Sebaiknya panen dilakukan menggunakan gunting, jangan 

memelintir buah. 

 

Sortasi dan pencucian 

Sortasi atau penyortiran bertujuan untuk memisahkan buah-

buah yang layak dan tidak layak untuk dipasarkan berdasarkan 

persyaratan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah atau pasar. 

Kegiatan ini dapat dikerjakan di kebun atau di tempat pengemasan 

dengan cara membuang buah-buah yang busuk, terserang penyakit, 

cacat, terlalu muda ataupun terlalu tua.  

Setelah sortasi, buah jeruk dicuci untuk membersihkan kotoran 

dan pestisida yang masih menempel pada permukaan kulit buah. 

Buah direndam di dalam air yang dicampur deterjen atau cairan 

pembersih konsentrasi 0,5 – 1%, kemudian digosok perlahan-lahan 

menggunakan sikat lunak tanpa merusak kulit. Selanjutnya buah 
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dibilas dengan air bersih, lalu ditiriskan atau dikeringkan 

menggunakan kain lap lunak dan bersih. 

 

Pengkelasan atau grading 

Pengkelasan atau grading dilakukan untuk mengelompokkan 

buah-buah berdasarkan kriteria mutunya yaitu, ukuran, berat, warna 

kulit, bentuk, tekstur, dan kebersihan buah dari kotoran atau benda-

benda asing. Saat ini penerintah telah menetapkan baku mutu untuk 

buah jeruk Keprok dan jerum Siyem yang dikenal sebagai Standar 

Nasional Indonesia (SNI) 01-3165-1992 sebagaimana disajikan 

pada Tabel 6.7. 

Tabel 6.7. Kelas mutu buah jeruk Keprok dan jeruk Siyem 

berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-

3165-1992. 

Kelas Bobot buah (g) Diameter buah (cm) 

A > 151 > 71 
B 101 – 151 61 – 70 
C 51 – 100 51 – 60 
D < 50 40 – 50 

 

Pelilinan 

Beberapa jenis buah memiliki lapisan lilin alami pada 

permukaan kulitnya sebagai pelindung terhadap serangan fisik, 

mekanik, dan mikrobiologis. Selama penanganan pascapanen 

lapisan lilin alami yang terdapat pada kulit buah sebagian besar 

hilang. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelilinan secara buatan 

untuk melindungi buah dari berbagai tekanan fisik, mekanis dan 

mikrobiologis serta menutupi pori-pori buah untuk menekan laju 

respirasi dan transpirasi sehingga daya simpan buah menjadi lebih 

lama dan nilai jualnya lebih baik. Manfaat lainnya adalah 

meningkatkan kilau dan menutupi luka atau goresan pada 

permukaan kulit buah sehingga penampilannya lebih menarik.  
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Pelilinan terhadap buah jeruk segar pertama kali dikenal di 

Cina pada abad ke-12 hingga ke-13. Akan tetapi pelilinan jeruk 

pada saat itu belum memperhatikan aspek-aspek fisiologis pada 

pascapanen buah, seperti respirasi dan tranpirasi, sehingga pelilinan 

justru mengakibatkan terjadinya respirasi anaerob (fermentasi) dan 

menghasilkan jeruk yang masam dan busuk. Hal ini dikarenakan 

lapisan lilin yang diberikan terlalu tebal sehingga menutupi pori-pori 

kulit buah. Oleh karena itu, ketebalan pelilinan harus diupayakan 

sedemikian rupa agar pori-pori kulit buah tidak tertutup sama sekali 

guna menghindari terjadinya respirasi anaerob, namun efektif 

mengurangi laju respirasi dan transpirasi. Akan tetapi, pelilinan 

dinilai kurang efektif menurunkan laju respirasi dibandingkan 

perlakuan suhu rendah, sehingga pelilinan pada buah jeruk lebih 

banyak dilakukan sebagai pelengkap penyimpanan dalam suhu 

rendah. 

Lilin yang digunakan dapat berasal dari berbagai sumber 

seperti tanaman, hewan, mineral maupun sintetis, seperti lilin lebah, 

lilin parafin, dan lilin carnauba (dari carnauba palm) dan shellac (dari 

insekta). Syarat-syarat lilin yang digunakan antara lain tidak 

mempengaruhi bau dan rasa buah, cepat kering, tidak lengket, tidak 

mudah pecah, mengkilap dan licin, tipis, tidak mengandung bahan 

berbahaya, harga murah dan mudah diperoleh. Sedangkan buah-

buah yang akan dilapisi harus memenuhi syarat-syarat antara lain 

segar (baru dipanen) dan bersih, sehat (tidak terserang hama atau 

penyakit), dan cukup matang. Pelapisan lilin dapat dilakukan dengan 

cara penyemprotan, pencelupan ataupun pengolesan. 

 

Pengemasan dan pelabelan 

Pengemasan bertujuan untuk melindungi buah dari kerusakan 

fisik, memudahkan penyimpanann dan pengangkutan, mem-

permudah perlakuan khusus, dan menciptakan tampilan buah yang 

menarik konsumen. Kemasan dan label jeruk perlu dirancang 
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sedemikian rupa, baik warna maupun dekorasinya, karena kemasan 

yang menarik dapat menjadi daya tarik bagi konsumen. 

Beberapa alternatif kemasan yang dapat digunakan misalnya 

kotak kayu, keranjang bambu dan karung. Namun penggunaan 

kotak kayu adalah yang terbaik karena dapat meredam goncangan 

selama penggangkutan. Kayu untuk bahan kotak hendaknya dipilih 

dari jenis yang ringan, seperti sengon laut (Albizzia falcata) dan pinus. 

Bentuk kotak berupa persegi panjang berukuran 60 × 30 × 30 cm 

atau bujur sangkar berukuran 30 × 30 × 30 cm. Ukuran kayu 

(papan) yang digunakan untuk membuat kotak memiliki ketebalan 

0,5 cm, lebar 8 cm dan jarak antar papan 1,5 cm agar pertukaran 

udara berlangsung dengan baik. Bobot setiap unit kemasan (kotak 

dan buah) hendaknya tidak melebihi 30 kg. 

 

Penyimpanan 

Penyimpanan buah jeruk bertujuan untuk menampung hasil 

panen yang melimpah, menyediakan buah sepanjang tahun, 

mengatur pemasaran, dan mempertahankan kualitas untuk jangka 

waktu lebih lama. Prinsip dari penyimpanan buah jeruk adalah 

mengendalikan laju respirasi dan transpirasi serendah mungkin serta 

mencegah serangan penyakit pascapanen yang dapat menyebabkan 

perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki oleh konsumen. Buah 

jeruk yang disimpan hendaknya bebas dari lecet, memar, busuk dan 

kerusakan lainnya. 

Untuk mendapatkan hasil yang baik, suhu ruang penyimpanan 

dijaga agar stabil. Suhu optimum untuk penyimpanan buah jeruk 

adalah 5 – 10oC. Jika suhu terlalu rendah dapat menyebabkan 

kerusakan buah (chiling injury). Tergantung pada jenisnya, buah jeruk 

dapat disimpan di dalam lemari pendingin (cold storage) untuk 

jangka waktu antara 7 sampai 12 hari. Daya tahan jeruk Tangerine 

(C. reticulata, misalnya, dapat disimpan selama 7 – 12 hari di dalam 

lemari pendingin. Sementara Sweet Orange (C. sinensis) dapat 
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bertahan selama 10 – 12 hari di dalam kondisi penyimpanan yang 

sama. Sementara itu, Jeruk Bali (C. grandis) bahkan dapat disimpan 

selama lebih-kurang satu bulan di bawah kondisi suhu kamar 

(Thailand Departmen of Agricultural Extension 1998). 

Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan 

adalah kelembaban udara relatif. Jika kelembaban udara ruang 

penyimpanan terlalu rendah akan menyebabkan terjadinya kelayuan 

atau buah keriput, sedangkan jika kelembaban terlalu tinggi akan 

merangsang pertumbuhan mikroorganisme sehingga mempercepat 

proses pembusukan, terutama apabila suhu ruangan berada di atas 

25oC. Kelembaban dan suhu penyimpanan yang tepat akan 

menjamin buah yang disimpan terhindar dari serangan penyakit 

pascapanen. Oleh karena itu, sirkulasi udara yang baik di ruang 

penyimpanan sangat diperlukan untuk membuang panas yang 

berasal dari respirasi buah.  

Untuk keperluan ekspor atau memenuhi permintaan di luar 

musim, maka kulit buah jeruk dapat dilapisi lilin yang dicampur 

dengan fungisida sebelum disimpan di dalam kamar pendingin. 

Dengan cara ini buah jeruk dapat disimpan hingga 6 bulan tanpa 

mengalami kemunduran kualitas yang berarti. Jadi, tidaklah 

mengherankan jika berbagai jenis jeruk impor dapat dijumpai hampir 

setiap saat di toko-toko swalayan di Indonesia. 

 

Nilai Gizi dan Manfaat 

Buah jeruk kaya akan vitam A dan C, dan pada umumnya 

dikonsumsi dalam keadaan segar sebagai buah meja atau pencuci 

mulut dan sering pula dijadikan sebagai buah tangan ketika 

bersilaturahim, misalnya C. sinensis, C. reticulata dan C. grandis. 

Oleh karena itu, mutu buah jeruk sangat ditentukan oleh penampilan 

luarnya, seperti warna, tekstur dan kemulusan kulit serta ukuran 

buah. Selain itu, komponen lain seperti kadar gula, kadar asam, rasio 
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gula/asam dan warna sari buah juga turut mempengaruhi penilaian 

atas mutu dan harga jeruk di pasaran. 

Selain dikonsumsi dalam keadaan segar, dewasa ini buah jeruk 

sudah banyak diolah menjadi berbagai bentuk produk olahan, seperti 

sari buah, sirup dan tepung. Pada beberapa jenis jeruk, kulitnya 

dimanfaatkan untuk manisan (misalnya C. grandis), minyak 

penyedap atau essence (C. medica), dan untuk bumbu masak (Citrus 

 limon). Pada Tabel 6.7 disajikan nilai gizi per 100 g bagian yang 

dapat dimakan dari buah jeruk segar. 

Tabel 6.7. Komposisi kimiawi setiap 100 g bagian buah jeruk 

Manis (C. sinensis), jeruk Lemon (C. limon) dan jeruk 

Keprok (C. reticulata) segar yang dapat dimakan. 

Senyawa 
C. sinensis C. limon C. reticulata 

Kadar % harian Kadar % harian Kadar % harian 

Energi (kalori) 47,00 2,50 29,00 1,50 53,00 2,50 

Karbohidrat (g) 11,75 9,00 9,32 7,00 13,34 10,00 

Protein (g) 0,94 1,50 1,10 2,00 0,81 1,50 

Lemak Total (g) 0,12 0,50 0,30 1,00 0,31 1,00 

Serat (g) 2,40 6,00 2,80 7,00 1,80 5,00 

Folat (µg) 30,00 7,50 11,00 3,00 16,00 4,00 

Niasin (mg) 0,282 2,00 0,100 1,00 0,376 2,50 

Asam pantotenat (mg) 0,250 5,00 0,190 4,00 0,216 4,00 

Piridoksin (mg) 0,060 4,50 0,080 6,00 0,078 6,00 

Riboflavin (mg) 0,040 3,00 0,020 1,50 0,036 3,00 

Tiamin (mg) 0,100 8,00 0,040 3,50 0,058 5,00 

Vitamin A (IU) 225,00 7,50 22,00 1,00 681,00 23,00 

Vitamin C (mg) 53,20 90,00 53,00 88,00 26,70 44,00 

Vitamin E (mg) 0,18 1,00 0,15 1,00 0,20 1,00 

Natrium (mg) - - 2,00 - 2,00 <0,50 

Kalium (mg) 169,00 3,50 138,00 3,00 166,00 3,50 

Kalsium (mg) 40,00 4,00 26,00 3,00 37,00 4,00 

Tembaga (µg) 39,00 4,00 37,00 4,00 42,00 4,50 

Besi (mg) 0,10 1,00 0,60 7,50 0,15 2,00 

Magnesium (mg) 10,00 2,50 8,00 2,00 12,00 3,00 

Mangan (mg) 0,024 1,00 0,030 1,00 0,039 1,50 
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Senyawa 
C. sinensis C. limon C. reticulata 

Kadar % harian Kadar % harian Kadar % harian 

Seng (mg) 0,08 1,00 0,06 0,50 0,07 4,00 

β-karoten (µg) 71,00 - 3,00 - 155,00 - 

α-karoten (µg) 11,00 - 1,00 - 101,00 - 

β-kripto-santin (µg) 116,00 - 20,00 - 407,00 - 

Lutein-zeasantin (µg)  129,00 - 11,00 - 138,00 - 

Sumber: USDA National Nutrient Data Base. 

 

Selain kaya akan vitamin dan mineral, di dalam buah jeruk juga 

terdapat flavonoid dan limonoid yang bermanfaat bagi kesehatan. 

Flavonoid merupakan antioksidan yang mampu menetralisir oksigen 

reaktif sehingga bermanfaat bagi pencegahan penyakit kronis seperti 

kanker (Fergusson, 2002; Paulose, 2005; Tripoli et. al., 2007). 

Flavonoid utama pada buah jeruk adalah naringin, narirutin dan 

hesperidin yang terdapat pada kulit buah, biji dan pulp (Tripoli et. al., 

2007; Cano et. al., 2008).  

Sementara itu limonoid adalah komponen aktif alam penting 

yang terdiri atas triterpenoid teroksidasi (Jacob et. al., 2000; Khalil et. 

al., 2003) yang dapat menghambat perkembangan sel-sel kanker. 

Pada tanaman jeruk, limonoid yang utama adalah limonin yang 

diproduksi di dalam daun dan didistribusikan ke buah dan biji selama 

proses perkembangan buah. Kadar limonoid di dalam buah 

bervariasi tergantung pada kultivar dan waktu panen. Senyawa ini 

relatif stabil pada suhu tinggi, sehingga banyak dicampurkan ke 

dalam kosmetik, permen, roti, dan biskuit (Fergusson, 2002).  

Meskipun flavonoid dan limonoid bermanfaat untuk melawan 

berbagai penyakit, terutama kanker, keberadaan kedua senyawa 

tersebut di dalam jus jeruk dapat menyebabkan rasanya menjadi 

pahit (Sukasih dan Setyadjit, 2009). Rasa pahit kurang disukai oleh 

sebagian besar masyarakat Indonesia yang menganggap jus jeruk 

memiliki rasa manis-asam segar. 
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BAB 7 
 

 

PISANG  

(Musa spp.: Musaceae) 
 

 

Asal Usul 

Diduga tanaman pisang yang ada sekarang ini merupakan 

hasil persilangan alami dari kerabat liarnya dan telah mengalami 

domestikasi selama puluhan hingga ratusan tahun. Tetua dari pisang 

tersebut adalah jenis berbiji yang masih dapat dijumpai di tempat 

asalnya di kawasan Indo-Malesia (Malaysia), yaitu Musa acuminata 

yang bersifat diploid. Dari persilangan alami dan diperbanyak secara 

vegetatif serta dipengaruhi oleh fakto-faktorr lingkungan, maka 

terciptalah jenis baru yang triploid dan partenokarpi serta lebih vigor 

daripada kerabat diploidnya. 

Dari Asia Tenggara pisang tersebar ke kawasan tropis dan sub 

tropis, baik di Asia, Amerika, Afrika, maupun Australia. Di India, 

pisang telah dikenal sejak 500 – 600 tahun Sebelum Masehi, 

sedangkan di Cina catatan mengenai budidaya pisang mulai ada 

sekitar tahun 200 Setelah Masehi. Penyebaran pisang ke Afrika dan 

kawasan Mediteranea terjadi sekitar tahun 650 Setelah Masehi. 

Selanjutnya, pisang diintroduksikan ke Dunia Baru pada era pasca 

Columbus. Dewasa ini pisang telah dikenal hampir di seluruh dunia.  

Penelusuran sejarah perkembangan pisang di Indonesia 

diawali dengan adanya upaya inventarisasi oleh Georg Eberhard 

Rumphius yang didokumentasikan di dalam bukunya yang berjudul 

Het Amboinsch Kruydboek atau Herbarium Amboinense yang 

dipublikasikan pada tahun 1741, tiga puluh sembilan tahun setelah 

kematiannya. Di dalam buku tersebut tercatat beberapa varietas 
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pisang hutan dan pisang budidaya yang ada di kawasan Maluku, 

seperti M. uranoscopos (pisang Tundjoc Langit, pisang Tonckat 

Langit), M. alphurica (pisang Alphuru, pisang Ceram), M. simiarum 

(pisang Jacki) dan M. silvestris (pisang Utan).  

Di Indonesia saat ini pisang dapat dijumpai hampir di setiap 

pelosok negeri, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. 

Dengan kawasan penyebaran yang sangat luas ini, adalah wajar bila 

pisang di Indonesia dijumpai dalam berbagai jenis (kultivar), seperti 

pisang Ambon, pisang Barangan, pisang Kepok, pisang Mas, pisang 

Lilin, pisang Raja dan lain-lain. Pada Tabel 7.1 disajikan daerah-

daerah sentra produksi pisang di Indonesia. 

Tabel 7.1. Daerah-daerah yang ditetapkan sebagai kawasan 

sentra produksi pisang di Indonesia. 

Provinsi Kabupaten 

Aceh Pidie, Aceh Besar 

Sumatera Utara Deli Serdang, Serdang Bedagai 

Sumatera Barat Pasaman Barat 

Lampung Lampung Selatan, Lampung Timur, 

Pesawaran, Lampung Barat 

Jawa Barat Cianjur, Bogor, Sukabumi, Tasikmalaya, 

Garut, Sumedang, Ciamis 

Jawa Tengah Kendal, Purbalingga, Banyumas, Cilacap 

Jawa Timur Lumajang, Malang 

Nusa Tenggara Timur Ngada, Nagageo, Ende, Sikka 

Kalimantan Selatan Tapin, Banjar 

Kalimantan Timur Kutai Timur, Kutai Kertanegara 

Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (2013). 

 

Produksi pisang Indonesia selama periode 2010 – 2014 

memperlihatkan kecenderungan yang meningkat dengan 

produktivitas (rata-rata hasil per hektare) yang juga cenderung 

meningkat (Tabel 7.2). Membaiknya teknik budidaya diduga 

merupakan penyebab utama meningkatnya produktivitas pisang di 
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Indonesia, karena ditinjau dari luas panen pada kurun waktu tersebut 

justru mengalami penurunan. 

Tabel 7.2. Luas panen, produksi dan rata-rata hasil nenas di 

Indonesia selama 2010-2014. 

Tahun Luas panen (ha) Produksi (ton) 
Rata-rata hasil 

(ton ha-1) 

2010 101.276 5.755.073 56,83 

2011 104.156 6.132.695 58,88 

2012 103.157 6.189.043 60,00 

2013 103.449 6.279.279 60,70 

2014 100.600 6.862.558 68,22 

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian 

Pertanian RI (2015). 

 

Botani 

Pisang (Gambar 7.1) merupakan tanaman herba berbatang 

basah (jenis tanaman terna) yang berbuah hanya sekali seumur 

hidupnya (monokarpik), lalu mati. Tingginya berkisar antara 2 hingga 

6 m dengan batang bawah tanah atau bonggol (corm) yang pendek. 

Pada bonggol terdapat mata tunas yang dapat menumbuhkan 

tanaman baru (anakan). Akarnya adalah akar serabut yang dapat 

menyebar hingga 4 – 5 m. Batang di atas tanah adalah batang semu 

yang terdiri atas pelepah daun yang saling menutupi hingga 

mencapai ketebalan 20 – 50 cm. Daun muda terbentuk di tengah 

batang semu dan terus tumbuh memanjang hingga keluar dalam 

keadaan menggulung dari tengah-tengah kanopi tanaman. Daunnya 

tumbuh dalam urutan spiral yang berakhir pada tandan bunga yang 

tumbuh dari bagian dasar batang semu. Begitu daun baru tumbuh, 

maka daun dewasa mulai mati, sehingga jumlah daunnya konstan 

antara 10 – 15 helai. 

Tandan bunga terbungkus oleh suatu seludang (bractea) 

berwarna merah kecokelatan. Bunga betina berkembang secara 

normal pada bagian pangkal pada 15 buku pertama, pada buku 
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pertengahan adalah bunga hermafrodit, sedangkan bunga jantan 

tumbuh pada nodus di bagian ujung tandan bunga (Gambar 7.2). 

Bunga betina panjangnya mencapai 10 cm. Bakal buahnya terdiri 

atas 3 ruang yang menyatu dan membentuk segitiga. Sementara itu 

bunga jantan panjangnya sekitar 6 cm dengan jumlah benang sari 5 

helai, namun jarang memproduksi serbuk sari. 

 

 

 

Gambar 7.1. Tanaman pisang. A, batang semu; B, tandan buah 

masih muda; C, bunga (jantung); D, anakan; E, 

jantung dengan sisa bunga betina yang tidak 

menjadi buah; F, tandan buah yang sudah matang; 

G, anakan yang dijadikan sebagai bibit. 
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Gambar 7.2. Bunga tanaman pisang yang terdiri atas bunga 

betina yang berkembang menjadi buah dan bunga 
jantan yang terbungkus di dalam “jantung”. 

 

Buah pisang tergolong buah beri berukuran 6-35 cm  2,5-5 

cm, bentuknya membengkok, berwarna hijau, kuning atau cokelat 

setelah matang dan tidak berbiji (partenokarpi). Tiap kelompok buah 

disebut sisir dan terdiri atas buah-buah individu. Dalam satu sisir 

terdapat 12 hingga 20 buah, dan dalam satu tandan buah terdapat 

5 hingga 15 sisir.  

Kedudukan tanaman pisang di dalam sistematika botani 

adalah sebagai berikut: 

Divisi : Spermatofita 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas : Monokotiledon 

Ordo : Zingiberales 

Famili : Musaceae  

Genus : Musa 

Spesies : Musa spp. 
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Jenis-Jenis Pisang Unggul Indonesia 

Hingga kini taksonomi tanaman pisang masih belum jelas. 

Beberapa jenis yang tadinya diduga sebagai spesies ternyata 

merupakan hibrida atau bahkan kultivar. Misalnya Musa sapientum 

ternyata hibrid dari M. paradisiaca. 

Menurut Yamaguchi (1983), semua klon pisang yang dapat 

dimakan adalah berasal dari M. acuminata atau hibrid dari M. 

acuminata (AA) dengan kerabat liarnya, M. balbisiana (BB). Buah M. 

balbisiana tidak dapat dimakan dan tidak juga partenokarpi. Pisang 

meja yang kita kenal sekarang adalah bentuk triploid dari M. 

acuminata dan M. balbisiana (AAB). Pisang triploid memiliki buah 

yang lebih besar, tanaman lebih vigor dan produktivitasnya lebih 

tinggi daripada kerabat diploidnya. 

Para ahli botani menggunakan tata penamaan pisang dengan 

mengikutsertakan susunan genomnya. Sebagai contoh misalnya M. 

acuminata (AA), M. acuminata (AAA), M. acuminata (AAAA). Bentuk 

hibridanya adalah AB, AAB, ABB dan ABBB. Penggunaan tata nama 

seperti ini didasarkan atas penelitian yang saksama dan mendalam 

terhadap karakter, terutama sifat bunganya, dan analisis isozim. 

Berdasarkan hal tersebut atas, beberapa jenis pisang telah 

digolongkan sebagaimana disajikan pada Tabel 7.3. 

Tabel 7.3. Penggolongan tanaman pisang berdasarkan susunan 

genomnya (Ashari, 1995). 

Genom Sifat 

AA Buahnya kecil, berwarna kuning keemasan, kulit tipis, sangat 
menarik. Daging buah padat, berwarna merah muda pucat, 
beraroma harum. Dalam satu tandan terdapat 5 – 9 sisir. 
Contohnya pisang Mas dan pisang Berlin. 

AA Buah berukuran sedang sampai besar, kulit berwarna kuning 
keemasan. Daging buah lembut dan kering, sangat manis, 
beraroma harum. Dalam satu tandan terdapat 10 – 12 sisir. 
Contohnya pisang Barangan. 
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Genom Sifat 

AAA Buah berukuran medium sampai besar dengan kulit tebal 
berwarna kuning. Daging buahnya berwarna krem keputihan, 
bertekstur halus, rasanya manis dan aromanya harum. Dalam 
satu tandan terdapat 8 – 12 sisir. Contohnya pisang Ambon. 

AAA Buah berukuran sedang sampai besar dengan kulit berwarna 
hijau pucat atau kekuningan. Daging buah berwarna putih 
hingga krem, bertekstur halus dan rasanya manis. Dalam satu 
tandan berisi 8 – 12 sisir. Contohnya pisang Ambon Lumut. 

AAA Buahnya berukuran besar dengan kulit tipis berwarna kuning. 
Daging buah berwarna krem, bertekstur agak padat, rasanya 
manis dan beraroma agak harum. Dalam satu tandan 
terdapat 10 – 14 sisir. Contohnya pisang Ambon Putih. 

AAB Buahnya berukuran kecil hingga sedang dengan kulit 
berwarna kuning. Daging buah berwarna putih, bertekstur 
lembut/lunak dan rasanya agak sepet. Dalam satu tandan 
terdapat 5 – 9 sisir. Contohnya pisang Raja Sereh. 

AAB Buahnya berukuran besar dengan kulit berwarna oranye. 
Daging buah berwarna krem hingga oranye, bertekstur kasar 
dan rasanya manis. Dalam satu tandan terdapat 6 – 8 sisir. 
Contohnya pisang Raja atau Raja Buluh. 

AAB Buahnya berukuran besar. Daging buah berwarna krem 
oranye, bertekstur padat hingga lunak, memiliki kandungan 
pati yang tinggi dan tahan disimpan lama. Dalam satu tandan 
berisi 2 sisir. Tidak mempunyai bunga jantan. Contohnya 
pisang Tanduk. 

ABB  Buahnya berukuran kecil hngga sedang dengan kulit agak 
tebal dan berwarna kuning. Daging buah berwarna putih dan 
bertekstur padat. Dalam satu tandan terdapat 8 – 10 sisir. 
Contohnya pisang Siem. 

ABB Buahnya berukuran sedang hingga besar, kulit tebal dan kasar 
dengan warna cokelat kekuningan setelah matang. Daging 
buah berwarna krem oranye dan mengandung pati. Dalam 
satu tandan berisi sekitar 7 sisir. Contohnya pisang Kepok. 

BBB Buahnya berukuran sedang hingga besar dengan kulit tebal 
dan berwarna kuning. Daging buah berwarna krem keputihan, 
bertekstur lembut dan rasanya manis. Dalam satu tandan 
terdapat 10 – 16 sisir. Contohnya pisang Kepok dan pisang 
Saba. 
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Di Thailand, negara yang terkenal dengan produk 

hortikulturanya, terutama buah-buahan, dikenal tiga jenis pisang 

yang populer, yaitu Kluai Hom, Kluai Khai dan Kluai Namwa 

(Gambar 7.3). Kluai Hom dicirikan oleh kulit buah matang berwarna 

kuning cerah dan tebal. Daging buahnya putih, manis dan beraroma 

harum. Berat rata-rata per buah sekitar 150 g. Sementara itu Kluai 

Khai berukuran lebih kecil dari Kluai Hom, yakni dengan berat rata-

rata per buah sekitar 50 g. Kulit buah matang berwarna kuning 

keemasan dan tebal. Daging buah berwarna putih kekuningan, 

rasanya manis dengan aroma yang mengundang selera. Sedangkan 

Kluai Namwa berukuran lebih kecil dari Kluai Hom namun lebih besar 

daripada Kluan Khai. Rata-rata berat buahnya lebih-kurang 100 g. 

Kulit buah matang berwarna semburat kuning dengan ketebalan 

yang sedang. Daging buah berwarna putih dan lengket, serta rasanya 

manis. 

 

 
 
Gambar 7.3. Jenis pisang unggul dari Thailand. A, Kluai Hom; B, 

Kluai Khai; C, Kluai Namwa (Thailand Departmen of 

Agricultural Extension 1998). 

 

Di Indonesia banyak dikenal berbagai jenis pisang, seperti 

pisang Ambon Lumut, pisang Cavendish, pisang Mas, pisang 

Barangan, pisang Raja Bulu, pisang Kepok dan pisang Tanduk  

(Gambar 7.4).  
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Gambar 7.4. Beberapa jenis pisang unggul dari Indonesia. A, 

pisang Cavendish; B, pisang Ambon Lumut; C, 

pisang Kepok; D, pisang Barangan; E, pisang Mas; 

F, pisang Tanduk; G, pisang Raja Bulu. 

 

Pisang Ambon Lumut memiliki ciri-ciri buah berbentuk silinder 

agak melengkung dan panjang, kulit buah masak berwarna hijau 

dan agak tebal, warna daging buah putih atau putih kekuningan, 

lunak dan rasanya manis. Sementara itu pisang Cavendish adalah 

jenis pisang Ambon (dikenal juga sebagai Ambon Putih) dengan kulit 

buah agak tebal, berwarna kuning ketika masak, dan daging buah 

kekuningan. Sedangkan Pisang Mas memiliki bentuk yang bulat 

memanjang, berkulit tipis dan warnanya kuning ketika masak, serta 

daging buah berwarna kuning cerah. Pisang Barangan dicirikan oleh 

warna kulit kuning kemerah-merahan ketika masak, daging buah 
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kering dan beraroma harum menyegarkan. Sementara itu, pisang 

Raja Bulu memiliki kulit buah dengan warna kulit kuning cerah ketika 

matang dan warna daging buah kuning kemerahan. Pisang Kepok 

dicirikan oleh buahnya yang gendut dengan bentuk agak persegi, 

berkulit tebal, berwarna hijau ketika mentah dan kuning pucat ketika 

matang, daging buah berwarna krem dengan tekstur yang halus. 

Pisang Tanduk dicirikan oleh ujung buah yang meruncing, kulit buah 

berwarna kuning kecokelatan dan berbintik cokelat saat matang. 

Meskipun dapat dimakan segar, namun Pisang Kepok dan Pisang 

Tanduk umumnya diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, 

misalnya digoreng atau dibuat produk olahan berbahan pisang. 

 

Syarat Tumbuh 

Tanah 

Tanaman pisang menghendaki tanah yang gembur, kaya 

bahan organik (humus) dan berdrainase baik dengan pH 4,5 – 8,5 

(pH optimum sekitar 6,0). Kadar air tanah minimal 60% dari 

kapasitas lapang. Oleh karenanya, tanaman ini perlu mendapat 

suplai air secara intensif terutama pada musim kemarau. Ketinggian 

air tanah yang ideal untuk pertanaman pisang di daerah basah 

adalah 50 – 200 cm, sedangkan di daerah kering adalah 50 – 150 

cm dari permukaan tanah. 

Tanaman ini sangat peka terhadap garam, di mana kadar 

NaCl 0,05% sudah dapat meracuni tanaman. Oleh karena itu, tanah 

untuk pertanaman pisang harus memiliki sifat-sifat poreus dan 

mudah meresapkan air sehingga dapat mencuci kadar garam yang 

berlebihan. 

 

Iklim 

Pisang dapat tumbuh pada kisaran iklim yang luas, mulai dari 

tropis basah sampai sub-tropis kering dengan cahaya matahari 

penuh. Umumnya budidaya pisang berada pada kawasan 30 derajat 
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Lintang Utara dan 30 derajat Lintang Selatan pada ketinggian hingga 

2.000 m di atas permukaan laut.  

Suhu yang dikehendaki adalah 20oC hingga 33oC atau rata-

rata 28oC dengan curah hujan 200 – 220 mm per bulan atau 1.520 

– 3.800 mm per tahun dengan 2 bulan kering. Variasi curah hujan 

harus diimbangi dengan ketinggian muka air tanah agar lahan tidak 

tergenang. Tanaman ini peka terhadap tiupan angin kencang karena 

dapat merobek daun-daunnya sehingga mempengaruhi 

pertumbuhan dan produksi. Dikemukakan oleh Cahyono (2002), 

bahwa angin dengan kecepatan lebih dari 4 m per detik dapat 

menyebabkan robohnya pohon pisang, terutama pohon yang sedang 

berbuah. Oleh karenanya, pohon-pohon pisang yang sedang 

berbuah hendaknya diberi penopang dari kayu. 

 

Kultur Teknik 

Perbanyakan tanaman 

Pisang umumnya diperbanyak secara vegetatif menggunakan 

anakan. Pertumbuhan anakan dimulai dari mata tunas yang terdapat 

pada bonggolnya. Pada umumnya tunas muncul dari bonggol bagian 

atas yang dekat dengan permukaan tanah. Walaupun perbanyakan 

menggunakan anakan ini berjalan lambat, karena sistem perakaran 

pada anakan berkembang dengan lambat, namun cara ini dinilai 

paling efektif. Selain menggunakan anakan, perbanyakan pada 

tanaman pisang dapat pula menggunakan bonggol, namun 

sejumlah penelitian menunjukkan hasil bahwa perbanyakan 

menggunakan bonggol kurang efektif. 

Anakan yang akan dijadikan bibit hendaknya memenuhi 

beberapa kriteria sebagai berikut: tinggi 1,0 - 1,5 m dengan lebar 

potongan umbi 15,0 – 20,0 cm. Anakan diambil dari pohon induk 

yang telah terbukti menghasilkan buah berkualitas baik dan 

tumbuhnya sehat. Ada dua tipe anakan pada tanaman pisang, yaitu 

“anakan pedang” atau sword sucker dan “anakan air” atau water 
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sucker. Anakan pedang memiliki bonggol yang telah berkembang 

dengan baik, pucuk meruncing dan helai daun yang sempit. 

Sedangkan anakan air dicirikan oleh pertumbuhannya yang kecil, 

kurang kokoh, memiliki daun-daun yang lebar dan tumbuh 

bergerombol (Gambar 7.5). 
 

 

Gambar 7.5. Anakan tanaman pisang yang dapat digunakan 

sebagai bibit. A, anakan air (water sucker); B, anakan 

pedang (sword sucker). 

 

Penggunaan bibit yang berasal dari anakan pedang lebih baik 

daripada anakan air. Namun demikian, sangat sulit untuk 

mendapatkan anakan pedang dengan ukuran yang seragam dalam 

jumlah besar karena anakan yang berasal dari satu induk memiliki 

ukuran dan umur yang sangat beragam. Lagipula, ukurannya yang 

cukup besar menyulitkan pengangkutannya ke lapang. 

Metoda perbanyakan pisang yang kini banyak dikembangkan 

adalah dengan teknik kultur jaringan (Gambar 7.6). Perbanyakan 

pisang dengan teknik kultur jaringan dapat mengatasi kendala-

kendala pengadaan bibit sebagaimana dikemukakan di atas. Melalui 

metoda ini sejumlah besar bibit tanaman dapat diperoleh dalam 
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waktu yang relatif singkat dengan hanya menggunakan sebagian 

kecil bahan perbanyakan awal. Selain itu, bibit yang yang dihasilkan 

memiliki umur dan ukuran yang seragam, bebas dari hama dan 

penyakit serta memiliki sifat-sifat yang sama seperti induknya (Kader, 

2013). 

 

 
 
Gambar 7.6. Perbanyakan tanaman pisang Raja Nangka dengan 

metoda kultur jaringan. A, plantlet yang masih 

berada di dalam botol; B, bibit yang sudah siap 

dipindah ke lapang. 

 

Persiapan lahan  

Langkah pertama persiapan lahan untuk pertanaman pisang 

tidak jauh berbeda dengan tanaman lain, yaitu pembersihan lahan 

dari gulma dan sisa-sisa tanaman serta berbagai macam sampah. 

Bersamaan dengan pembersihan lahan juga dilakukan 

penggemburan tanah, pembuatan teras (pada tanah miring), dan 

pembuatan saluran air. Lebar teras tergantung pada tingkat 

kemiringan lahan, di mana semakin curam tingkat kemiringan maka 

lebar teras akan semakin sempit. Di atas batas atau tepi teras 

hendaknya ditanami dengan tanaman dari golongan legum, seperti 

lamtoro, yang dapat berfungsi sebagai penahan erosi, penahan 
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angin dan sekaligus sebagai pemasok unsur hara, terutama nitrogen. 

Sementara itu, pada tanah-tanah datar atau tanah dengan 

kemiringan yang lebih landai perlu dibuatkan saluran air untuk 

menghindari terjadinya penggenangan. 

 

Penanaman  

Tergantung pada kultivar dan tingkat kesuburan tanah, jarak 

tanam pisang umumnya cukup lebar, yaitu 3,0 × 3,0 m pada tanah-

tanah sedang atau 3,3 × 3,3 m pada tanah-tanah berat, sehingga 

memungkinkan untuk dilakukan tumpang sari dengan sayuran atau 

tanaman semusim pada tiga bulan pertama. Kepadatan populasi 

dalam satu hektare berkisar antara 900 hingga 1.100 pohon, 

tergantung pada jarak tanam yang digunakan. 

Ukuran lubang tanam yang digunakan adalah 50 × 50 × 50 

cm pada tanah berat atau 30 × 30 × 30 cm hingga 40 × 40 × 40 

cm pada tanah-tanah ringan atau gembur. Sebelum penanaman 

perlu dilakukan pemupukan dengan pupuk organik berupa pupuk 

kompos atau pupuk kandang dengan takaran 15 – 20 kg per lubang 

tanam. Waktu penanaman yang dianjurkan adalah menjelang 

musim penghujan (September – Oktober), sehingga air cukup 

tersedia untuk mendukung pertumbuhan awal tanaman. 

Masa vegetatif tanaman pisang berlangsung 8 – 10 bulan, 

tergantung pada suhu lingkungan, sedangkan pembungaan dan 

perkembangan buah hingga panen memakan waktu 4 – 6 bulan. 

Total umur satu pohon pisang adalah 12 – 22 bulan, tergantung pada 

kondisi pertumbuhan dan kultivar yang diusahakan dengan pola 

pertumbuhan sebagaimana disajikan pada Gambar 7.7. 

 

Pemupukan 

Pisang termasuk salah satu tanaman yang banyak memerlukan 

unsur hara. Menurut Ashari (1995), setiap 30 ton buah pisang 

mengambil unsur hara dari dalam tanah sebagai berikut: N sebanyak 
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50 kg, P2O5 sebanyak 15 kg, K2O sebanyak 175 kg serta CaO dan 

MgO masing-masing sebanyak 10 dan 25 kg. Oleh karenanya, 

pupuk yang diberikan harus di atas jumlah unsur yang diserap 

tersebut agar produktivitas tanaman dapat dipertahankan. 

 

 
Gambar 7.7. Diagram yang memperlihatkan pola pertumbuhan 

pada tanaman pisang (Yamaguchi, 1983). 

 

Pupuk biasanya diberikan 3 – 6 kali sejak penanaman sampai 

tanaman berbunga. Takaran pupuk yang diberikan tergantung pada 

kultivar yang diusahakan, tingkat kesuburan tanah dan kondisi iklim. 

Pada umumnya untuk pertanaman pisang seluas satu hektare 

dibutuhkan sekitar 200 kg urea, 130 kg super fosfat dan 600 kg KCl. 

Pupuk diberikan dengan cara dimasukkan ke dalam larikan yang 

mengelilingi rumpun tanaman, lalu ditutup dengan tanah. 

 

Pemeliharaan 

Tindakan pemeliharaan yang perlu dilakukan dalam budidaya 

pisang adalah penjarangan anakan, pemotongan bunga jantan 

(jantung) setelah buah terbentuk, pendangiran, pemangkasan daun-

daun kering, serta pembersihan kebun dari berbagai kotoran dan 
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gulma. Sisa-sisa tanaman, seperti daun-daun kering dapat dijadikan 

mulsa yang diletakkan di sekitar pangkal batang guna menekan laju 

evaporasi dan menekan pertumbuhan gulma. Di samping itu, agar 

didapatkan buah berkualitas baik, dalam satu rumpun hendaknya 

ditingggalkan dua anakan saja (anakan pedang), sedangkan anakan 

lain (terutama anakan air) yang lebih kecil dibuang. 

Jantung yang berjarak lebih-kurang 25 cm dari sisir terakhir 

harus dibuang agar diperoleh buah dengan kualitas maksimal. 

Setelah buah-buah di dalam sisir berkembang sempurna, tandan 

pisang dibungkus dengan kantong plastik polietilen dengan 

ketebalan 0,05 mm berwarna biru atau bening yang diberi lubang 

berdiameter 1,0 – 1,25 cm dan jarak antar lubang-lebih kurang 7,5 

cm. Hal ini berguna untuk menghindari serangan lalat buah ataupun 

hama lainnya dan menjaga buah agar tidak cacat. Ukuran kantong 

plastik adalah sedemikian rupa sehingga menutupi pangkal sisir 

teratas dan ujung sisir terbawah (Gambar 7.8). 

 

 

Gambar 7.8. Tandan buah pisang yang dibungkus plastik untuk 

menghindari serangan hama dan cacat. 
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Hama dan Penyakit 

Hama 

Hama yang diketahui paling merusak pertanaman pisang 

adalah penggerek batang (Cosmopolitus sordidus). Serangga ini 

meletakkan telurnya pada bonggol atau di sekitar bonggol. Setelah 

telur menetas, larvanya merusak dengan cara menggerek bonggol 

pisang dan meletakkan pupanya pada lubang gerekan. Pada 

serangan berat, bonggol pisang dipenuhi lubang gerekan yang 

merusak jaringan tanaman, sehingga pertumbuhan tanaman 

terganggu dan tanaman mudah roboh karena lemahnya sistem 

perakaran. Hama ini dapat dikendalikan dengan menjaga 

kebersihan kebun, memanfaatkan musuh alami seperti Beauveria 

bassiana, atau secara kimiawi menggunakan insektisida berbahan 

aktif Karbofuran dan Monokrotofos. 

Hama lain adalah ulat penggulung daun (Erionata thrax). 

Kupu-kupu ini meletakkan telurnya pada permukaan bawah daun 

secara berkelompok antara 3 – 35 butir. Larva yang baru menetas 

memakan daun pisang dengan cara membuat gulungan yang 

menyebabkan daun robek hingga tulang daun utama. Pada 

serangan yang berat, maka daun-daun pisang dimakan habis 

sehingga yang tertinggal hanyalah tulang daun yang tegak dengan 

gulungan-gulungan daun yang menggantung. Hama ini dapat 

dikendalikan dengan memanfaatkan musuh alaminya seperti 

Casinaria sp. (parasitoid larva) atau penyemprotan insektisida 

berbahan aktif Kuinalfos dan Triklorfon. 

Penggerek batang (Odoiporus longicolis). Hama ini meletakkan 

telurnya pada pelepah daun. Setelah telur telah menetas, larva akan 

menggerek batang mulai dari bagian atas sehingga menimbulkan 

kerusakan berupa terbentuknya lorong-lorong dari atas ke bawah di 

sepanjang batang. Pada serangan berat, batang semu menjadi 

terbelah dan mengeluarkan lendir (blendok), patah dan akhirnya 

tanaman mati. Upaya mengatasi serangan hama ini dapat dilakukan 
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dengan memanfaatkan musuh alaminya seperti Plaesius javanicus 

atau secara kimiawi menggunakan insektisida berbahan aktif 

Karbofuran.  

Thrips (Chaetanaphotrips signipennis). Serangga ini 

meletakkan telurnya secara berkelompok di dalam jaringan 

tanaman, seperti batang dan tandan buah yang masih muda. Setelah 

menetas, hama ini menyerang bunga dan buah-buah muda sehingga 

menimbulkan bintik-bintik cokelat kemerahan pada kulit buah dan 

kulit buah menjadi keras. Pada buah-buah tua terdapat goresan pada 

permukaan kulitnya, sehingga kualitasnya menjadi rendah. Serangan 

hama ini dapat dihindari dengan cara membungkus tandan buah 

sebelum bunga mekar atau melakukan penyemprotan insektisida 

berbahan aktif Monokrotofos. 

Burik pada buah yang disebabkan oleh kupu-kupu Nacolea 

octasema. Kupu-kupu betina meletakkan telurnya di dekat daun 

bendera secara berkelompok pada saat bunga masih muda (belum 

mekar) atau di antara seludang bunga (bractea) segera setelah bunga 

muncul. Serangan hama ini menyebabkan terhambatnya 

perkembangan buah dan timbul kudis pada buah yang 

mengakibatkan berkurangnya kualitas. Setelah menetas, larvanya 

langsung menggerek seludang bunga dan bakal buah, terutama saat 

buah masih dilindungi oleh seludang bunga. Cara pengendaliannya 

adalah dengan membungkus tandan buah saat bunga akan mekar 

sehingga serangga ini tidak dapat meletakkan telur-telurnya di antara 

seludang bunga. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan musuh alaminya seperti parasitoid Argyrophylae sp. 

atau dengan membungkus tandan buah sebelum bunga mekar. 

 

Penyakit 

Penyakit bercak daun sigatoka (Mycosphaerella musicola) 

adalah penyakit yang paling berbahaya bagi tanaman pisang dan 

merupakan endemi di kawasan Asia Tenggara. Gejala awal 
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serangan terlihat pada daun ke-tiga atau ke-empat, berupa bercak 

kecil berwarna kuning pucat yang semakin membesar dan 

memanjang sehingga membentuk bercak bulat telur dengan pusat 

mengering berwarna abu-abu. Bercak pada tanaman muda biasanya 

lebih lebar dibandingkan bercak pada tanaman yang lebih tua. Jenis 

pisang yang peka terhadap serangan penyakit ini antara lain 

kelompok pisang Ambon (Cavendish dan Gross Michell), pisang Mas, 

pisang Barangan, dan pisang Raja Sere. 

Penyakit lain adalah layu fusarium (Fusarium oxysporum) dan 

layu bakteri (Pseudomonas solanacearum). Kedua patogen ini 

menyerang akar tanaman dan mengganggu transportasi air dan 

unsur hara. Walaupun kedua patogen ini menyebabkan tanaman 

mengalami kelayuan, namun gejalanya serangannya dapat 

dibedakan satu sama lain sebagaimana disajikan pada Tabel 7.7. 

Tabel 7.7. Perbedaan gejala serangan penyakit layu fusarium dan 

layu bakteri pada tanaman pisang. 

Indikator Layu Fusarium Layu Bakteri 

Penyebab Fusarium oxysporum f. sp. 
Cubense 

Pseudomonas 
solanacearum 

Daun Daun tua berwarna kuning 
kehijauan mulai dari tepi; 
lalu berlanjut ke daun 
yang lebih muda. Daun 
muda yang baru membuka 
adalah yang paling akhir 
mendapat serangan. 

Helaian daun nomor 2 
dan 3 ber-warna kuning 
pucat, dimulai dari 
pangkal daun dan terus 
ke bagian tepi. 
Penguningan terus 
berlanjut ke semua daun. 

Batang Batang pecah membujur 
beberapa sentimeter di 
atas tanah. Serangan pada 
tanaman muda atau anak-
an menyebabkan tanaman 
menjadi kerdil, daun 
menyempit, batang pecah 
dan mengembang ke atas. 

Pohon induk umumnya 
terlihat sehat. Tidak 
terlihat gejala luar pada 
batang. Anakan yang 
terserang tumbuhnya 
kerdil, daun-daun layu, 
dan mengu-ning ketika 
anakan ber-umur 2 
hingga 3 bulan. 
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Indikator Layu Fusarium Layu Bakteri 

Bagian dalam 
batang dan 
tangkai daun 

Bila dipotong akan di-
jumpai garis-garis ber-
warna hitam/ungu/cokelat 
kekuningan. Bagian 
empulur tidak membusuk. 

Bila batang atau tangkai 
daun dipotong akan 
dijumpai bagian empulur 
yang membusuk, ber-
warna cokelat 
kemerahan. 

Bonggol Bila dipotong, akan terlihat 
bagian tengah bonggol 
berwarna hitam, cokelat 
atau ungu. 

Bila dipotong, bonggol 
akan mengeluarkan 
cairan berwarna cokelat 
kemerahan. 

Buah Serangan layu fusarium 
umumnya menyebabkan 
tanaman gagal panen. 
Bila buah sempat dipanen, 
ukurannya kecil, layu dan 
matang sebelum 
waktunya. 

Buah terlihat normal, 
namun bagian dalamnya 
membusuk berwarna 
cokelat kehitaman. Pada 
tanaman yang terserang 
sejak awal, bentuk buah 
tidak sempurna dan 
kering. 

Jantung Pada awalnya 
berkembang dengan 
normal, namun kemudian 
meng-alami kekerdilan 
dan layu. Bila dipotong, 
bagian dalamnya tidak 
memperlihatkan 
perbedaan dengan 
jantung pisang sehat. 

Jantung mengering, 
kelopak sulit lepas dan 
bergelantungan di sekitar 
jantung. Bila dipotong, 
keluar cairan serupa susu 
yang bila dimasukkan ke 
dalam air akan terlihat 
struktur menyerupai 
benang-benang halus. 

Inang 
sementara 

Rumput pahit (Paspalum 
fascicula-tum), 
lambuyangan (Panicum 
pur-purascens), Ixophorus 
unisetus, bayam-bayaman 
(Amaranthus spp.) dan tali 
said (Commelia diffusa). 

Tomat (Solanum 
lycopersicum), terong (S. 
melongena), takokak (S. 
torvum), leunca (S. 
nigrum), jahe (Zingiber 
officinale), dan meniran 
(Phylanthus niruri). 

Serangga 
vektor 

Tidak ada. Jenis Diptera. 
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Selain peka terhadap serangan cendawan dan bakteri, pisang 

juga peka terhadap serangan virus, terutama banana bunchy top 

virus (BBTV) yang ditularkan oleh kutu daun (Pentalonia 

negronervosa). Pengendalian virus ini adalah dengan cara 

membakar tanaman yang sakit berikut aphid yang bersarang di 

dalamnya, dan gunakan bahan tanaman bebas penyakit. 

 

Panen dan Pascapanen 

Kriteria panen 

Pada umumnya pisang mulai berbuah pada umur satu tahun 

setelah tanam. Tergantung pada kultivarnya, pada umumnya buah 

pisang dapat dipanen pada umur 90 – 120 hari setelah bunga betina 

terbuka. Kualitas terbaik buah pisang Ambon Jepang akan diperoleh 

bila dipanen pada umur 120 hari sesudah bunga mekar. Sementara 

itu pisang Raja Sere dapat dipanen pada umur 105 hari setelah 

bunga mekar dan pisang Tanduk dapat dipanen pada umur 105 hari 

setelah bunga mekar, sedangkan pisang Barangan dapat dipanen 

pada umur 90 hari setelah bunga mekar. 

Ciri khas panen adalah mengeringnya daun bendera dan 

sudut-sudut buah sudah membulat. Kriteria lain yang dapat dijadikan 

patokan adalah apabila di dalam satu tandan sudah terdapat satu 

buah yang matang atau berwarna kuning. Pemanenan jangan 

sampai terlambat, karena buah yang terlambat panen biasanya akan 

pecah, sehingga menurunkan mutunya. Penentuan umur panen 

harus pula memperhatikan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk 

mengangkut buah ke daerah penjualan, sehingga saat sampai di 

tangan konsumen buah tidak terlalu matang dan masih tahan 

disimpan hingga 10 hari setelah diterima konsumen. 

Buah yang sudah cukup matang dipanen secara manual 

dengan memotong tandan buah. Panjang tandan buah yang 

dipotong setidaknya 25 – 30 cm dari bagian pangkal sisir paling atas. 

Tandan buah selanjutnya diletakkan dengan posisi terbalik agar 
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getah dari permukaan bekas potongan menetes tanpa mengotori 

buah. Dengan posisi seperti ini buah pisang (terutama buah pada 

sisir paling bawah) terhindar dari luka yang diakibatkan oleh 

pergesekan dengan tanah. Kemudian sisir dipotong dari tandan dan 

dimasukkan ke dalam kotak-kotak kayu atau kardus untuk 

mengurangi kerusakan pada saat pengangkutan dari kebun ke 

gudang pengumpulan atau penyimpanan.  

Tergantung pada jumlah tanaman yang produktif, pada 

perkebunan pisang yang cukup luas, frekuensi panen buah dapat 

mencapai 3 – 10 hari sekali. Sementara itu produksi yang dinilai 

ekonomis untuk perkebunan pisang skala rumah tangga lebih-kurang 

28 ton per hektare per tahun. Sedangkan untuk skala perkebunan 

(luas lebih dari 10 ha) produksi yang ekonomis harus mencapai 

setidaknya 46 ton per hektare per tahun. 

 

Perlakuan pascapanen 

Buah yang dipanen untuk tujuan ekspor atau pemasaran jarak 

jauh hendaknya diseleksi (ukuran, bentuk dan warnanya) dan 

dibersihkan sebelum dicelup ke dalam larutan fungisida konsentrasi 

rendah untuk mencegah serangan cendawan. Suhu ruang 

penyimpanan hendaknya 12 – 13 oC atau lebih karena buah pisang 

sangat peka terhadap chilling injury. Untuk menghambat proses 

pematangannya, gas etilen (C2H4) harus dibuang selama 

pengangkutan dan penyimpanan.  

Selain perlakuan fungisida, umur simpan buah pisang dapat 

diperpanjang dengan memberikan perlakuan air panas. Hasil 

penelitian Amin dan Hossain (2012) membuktikan bahwa perlakuan 

air panas dengan suhu 53 oC selama 9 menit dapat memperpanjang 

umur simpan buah hingga 27,5%. Selain itu, jumlah buah yang 

mengalami kerusakan atau busuk berkurang hingga 95%. Selama 

periode pematangan, tingkat kekerasan buah, jumlah total padatan 

terlarut, kadar gula total, tingkat kemasaman dan kadar β-karoten 
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pada buah yang diperlakukan dengan air panas meningkat lebih 

tinggi dibandingkan buah yang tidak diberi perlakuan, sedangkan 

kandungan vitamin C mengalami penurunan lebih rendah daripada 

buah yang tidak diberi perlakuan. 

Cara lain untuk memperpanjang umur simpan buah pisang 

adalah dengan menyimpan buah dalam kondisi Atmosfir Terkendali 

(Controlled Atmosphere), yaitu teknik penyimpanan dengan 

mengatur proporsi O2 dan CO2 udara. Pada penyimpanan dengan 

Atmosfir Terkendali, konsentrasi O2 hendaknya 2 – 5%, CO2 2 – 5% 

dan C2H4 diupayakan seminimal mungkin. Penyimpanan Atmosfir 

Terkendali dapat menunda pematangan buah dan mengurangi 

respirasi serta menurunkan laju produksi gas etilen. Daya simpan 

buah pisang setelah panen hanya 2 – 4 minggu pada kondisi biasa 

dan suhu kamar, sementara pada Atmosfir Terkendali dan suhu 14 
oC daya simpan dapat mencapai 4 – 6 minggu. 

 

Pematangan buah 

Tingkat kematangan buah pisang sangat mudah dikenali 

melalui perubahan warna pada kulitnya. Oleh karena itu, penentuan 

Indeks Warna kulit menjadi penting, dan dapat digunakan sebagai 

penanda bagi tingkat kematangan buah pisang (Tabel 7.4). 

Buah pisang termasuk golongan buah klimakterik, di mana 

setelah dipanen proses fisiologis di dalam buah masih berlangsung 

yang menghasilkan gas etilen (C2H4) dan CO2 dalam jumlah yang 

besar bersamaan dengan berlangsungnya proses pematangan buah. 

Etilen adalah hormon yang berpengaruh terhadap proses 

pematangan buah. Oleh karena itu etilen (secara umum dikenal 

sebagai gas karbit) sering digunakan pada pemeraman buah-buah 

yang dipanen sebelum matang. Penggunaan etilen dalam 

pemeraman buah pisang setidaknya dilakukan sampai Indeks Warna 

3, di mana buah sudah mulai menguning namun tekstur masih keras 

dan cukup tahan untuk dikirimkan ke tempat pemasaran. 
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Tabel 7.4. Deskripsi tingkat kematangan buah pisang berdasar-

kan indeks warna kulit serta kandungan pati dan gula. 

Indeks 
Warna 

Warna 
Kulit 

Deskripsi 
Kandungan 

Pati (%) Gula (%) 

1 

 

Seluruh permukaan buah 
berwarna hijau, buah masih 
keras. 

 20,0  0,5 

2 

 

Permukaan buah berwarna 
hijau dengan semburat atau 
sedikit warna kuning. 

 18,0  2,5 

3 

 

Warna hijau lebih dominan 
daripada kuning. 

 16,0  4,5 

4 

 

Kulit buah dengan warna 
kuning lebih banyak dari pada 
warna hijau. 

 13,0  7,5 

5 

 

Seluruh permukaan kulit buah 
berwarna kuning, bagian ujung 
masih hijau. 

 7,0  13,5 

6 

 

Seluruh jari buah pisang 
berwarna kuning dan mudah 
dikupas. 

 2,5  18,0 

7 

 

Buah pisang berwarna kuning 
dengan sedikit bintik 
kecokelatan dan mengeluarkan 
aroma harum yang khas. 

 1,5  19,0 
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Standar mutu pisang 

Standar mutu adalah spesifikasi teknis mengenai kesesuaian 

antara karakteristik suatu produk dengan kemampuannya dalam 

memenuhi tuntutan kebutuhan konsumen. Standar mutu pisang yang 

ada sekarang adalah untuk pisang Ambon, yaitu SNI (Standar 

Nasional Indonesia) Nomor 01-4229-1996 dengan klasifikasi dan 

syarat mutu sebagaimana disajikan pada Tabel 7.5 dan Tabel 7.6. 

Tabel 7.5. Penggolongan kelas buah pisang Ambon berdasarkan 

spesifikasi persyaratan menurut SNI 01-4229-1996. 

Spesifikasi Persyaratan Satuan 
Golongan Kelas 

Kelas A Kelas B Kelas C 

Berat per sisir kg > 3 2,5 – 3,0 < 2,5 

Panjang jari cm 18,1 – 20,0 16,1 – 18,0 14,1 – 16,0 

Diameter buah cm 2,5 > 2,5 < 2,5 

Sumber: Rahajeng et. al. (2009). 

 

Tabel 7.6. Syarat mutu pisang buah Ambon berdasarkan 

karakteristik menurut SNI 01-4229-1996. 

Karakteristik Satuan 
Syarat Mutu 

Mutu I Mutu II 

Keseragaman kultivar - seragam seragam 

Tingkat kematangan buah % 70 – 80 < 70 dan > 80 

Keseragaman ukuran - seragam seragam 

Bentuk - seragam seragam 

Kadar kotoran % 0 0 

Tingkat kerusakan fisik % 0 0 

Tingkat kesegaran % 0 0 

Kemulusan kulit - mulus mulus 

Serangga - bebas bebas 

Penyakit - bebas bebas 

Sumber: Rahajeng et. al. (2009). 
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Syarat mutu sebagaimana dikemukakan pada Tabel 7.5 

dipenuhi dengan melakukan serangkaian pengujian terhadap buah 

contoh yang meliputi karakteristik, sebagai berikut: 

a. Keseragaman kultivar ditentukan dengan cara mengamati 

seluruh buah contoh satu per satu secara visual, lalu buah-buah 

yang tidak sesuai dengan kultivar yang bersangkutan 

dipisahkan. Selanjutnya buah yang sesuai maupun tidak sesuai 

kultivar dihitung persentasenya berdasarkan jumlah contoh 

buah keseluruhan. 

b. Tingkat kematangan buah ditentukan dengan mengamati 

sudut-sudut pada kulit buah contoh. Buah-buah yang kulitnya 

tidak bersudut lagi (hampir bulat) berarti sudah matang 100%, 

sedangkan buah-buah yang sudut pada kulitnya masih terlihat 

nyata berarti tingkat kematangannya baru mencapai 70% atau 

kurang. 

c. Keseragaman ukuran buah ditentukan dengan mengukur 

panjang dan diameter buah contoh. Panjang buah diukur 

menggunakan alat ukur yang sesuai, dari ujung buah hingga 

bagian pangkal buah yang berbatasan dengan tangkai buah. 

Sedangkan diameter buah diukur menggunakan jangka sorong 

pada bagian tengah buah. 

d. Kadar kotoran ditentukan melalui pengamatan visual terhadap 

kotoran yang menempel pada buah contoh dan kemasannya, 

seperti tanah, getah, potongan daun atau benda-benda lain 

yang dikategorikan sebagai kotoran. Kotoran tersebut 

ditimbang dan dihitung persentase beratnya berdasarkan berat 

keseluruhan buah contoh. 

e. Tingkat kerusakan fisik ditentukan dengan mengamati seluruh 

buah contoh satu per satu secara visual. Buah-buah yang 

mengalami kerusakan fisik, seperti luka atau memar dipisahkan 

dan dihitung persentase jumlahnya berdasarkan jumlah buah 

contoh keseluruhan. 
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Yang dimaksud dengan buah contoh adalah seluruh buah 

pisang yang terdapat di dalam satu kemasan. Sementara itu 

penentuan kemasan contoh dilakukan berdasarkan jumlah kemasan 

di dalam satu lot (partai) dengan ketentuan, sebagai berikut: 

a. Jumlah kemasan dalam satu partai 1 – 5, semua kemasan 

dijadikan contoh. 

b. Jumlah kemasan dalam satu partai 6 – 100, contoh minimal 5 

kemasan. 

c. Jumlah kemasan dalam satu partai 101–300, contoh minimal 

7 kemasan. 

d. Jumlah kemasan dalam satu partai 301–500, contoh minimal 

9 kemasan. 

e. Jumlah kemasan dalam satu partai 501–1.000, contoh minimal 

10 kemasan. 

 

Nilai Gizi dan Manfaat 

Setiap jenis pisang mengandung komposisi nutrisi yang tidak 

sama. Buah pisang kaya akan kalium dan merupakan bahan 

makanan yang dianjurkan untuk diet karena tidak mengandung 

kolesterol dan lemak serta memiliki kadar garam yang rendah. Selain 

itu buah pisang juga kaya akan kandungan vitamin A, B, C dan 

niasin. Tabel 7.8 menyajikan komposisi kimiawi setiap 100 g buah 

pisang segar yang dapat dikonsumsi. 

Buah segar pada umumnya dimakan segar (fresh banana) 

sebagai buah meja atau dimasak terlebih dahulu (cooked banana), 

misalnya direbus, digoreng, dibuat kolak pisang atau dijadikan 

berbagai produk olahan berbasis pisang. Beberapa jenis yang 

termasuk buah meja antara lain adalah pisang Ambon Putih, pisang 

Ambon Lumut, pisang Raja, pisang Raja Sereh, pisang Susu, pisang 

Barangan dan pisang Mas. 

Selain dimakan segar, buah dari beberapa jenis pisang sudah 

banyak dijadikan produk olahan seperti keripik pisang, selai pisang, 



 

 

166  

tepung pisang, dan sebagainya. Beberapa jenis yang termasuk 

kelompok pisang olahan antara lain adalah pisang Tanduk, pisang 

Oli, pisang Raja Nangka, pisang Kapas dan pisang Kepok. 

Tabel 7.8. Komposisi kimiawi setiap 100 g bagian buah pisang 

segar yang dapat dimakan. 

Senyawa Kadar Nutrisi 
Persen dari Kebutuhan 

Harian 

Energi (kalori)  90,00  4,50 

Karbohidrat (g)  22,84  18,00 

Protein (g)  1,09  2,00 

Lemak Total (g)  0,33  1,00 

Serat (g)  2,60  7,00 

Folat (µg)  20,00  5,00 

Niasin (mg)  0,665  4,00 

Asam Pantotenat (mg)  0,334  7,00 

Piridoksin (mg)  0,367  28,00 

Riboflavin (mg)  0,073  5,00 

Tiamin (mg)  0,031  2,00 

Vitamin A (IU)  64,00  2,00 

Vitamin C (mg)  8,70  15,00 

Vitamin E (mg)  0,10  1,00 

Vitamin K (mg)  0,50  1,00 

Natrium (mg)  1,00  - 

Kalium (mg)  358,00  8,00 

Kalsium (mg)  5,00  0,50 

Tembaga (mg)  0,078  8,00 

Besi (mg)  0,26  2,00 

Magnesium (mg)  27,00  7,00 

Mangan (mg)  0,270  13,00 

Fosfor (mg)  22,00  3,00 

Selenium (µg)  1,00  2,00 

Seng (mg)  0,15  1,00 

α- karoten (µg)  25,00  - 

β-karoten (µg)  26,00  - 

Lutein-zeasantin (µg)  22,00  - 

Sumber: USDA National Nutrient Data Base. 
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Selain buah, bunga jantan yang sering disebut jantung yang 

tidak berkembang menjadi buah, dapat dijadikan sebagai sayuran. 

Daunnya, terutama daun pisang klutuk, biasanya dimanfaatkan 

sebagai pembungkus. Batang semunya banyak digunakan sebagai 

bagian dari pembuatan janur. Daun dan batang pisang yang telah 

dipotong kecil dapat dijadikan pakan ternak ruminansia (domba dan 

kambing) pada saat persediaan rumput terbatas. Sementara itu 

getahnya dapat digunakan sebagai obat susah buang air kecil, 

disentri dan sebagai penghitam dan pencegah rambut rontok. 

Di Kaledonia Baru, M. sapientum var. oleracea dimanfaatkan 

rizomanya, yang dikonsumsi sebagai bahan makanan berpati. Di 

kawasan India Timur, masyarakat memanfaatkan empulur M. 

flaviflora sebagai sayuran dan pelepah daun sebelah sebagai bahan 

makanan. 
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BAB 8 
 

MANGGA  

(Mangifera indica L.: Anacardiaceae) 
 

 

Asal Usul 

Para ahli botani memperkirakan tanaman mangga (Mangifera 

indica L.) berasal dari wilayah India bagian timur, khususnya kawasan 

Assam hingga Birma atau bahkan hingga Malaya Popenoe (1927). 

Kawasan Indo-Burma diyakini oleh Vavilov pada tahun 1926 sebagai 

pusat asal usul tanaman mangga (Sawangchote et. al., 2009). 

Berdasarkan penelusuran sejarah, distribusi geografis spesies, 

catatan fosil, bukti dijumpainya berbagai varietas liar dan varietas 

budidaya di India, Mukherjee (1951) menyatakan bahwa pusat 

penyebaran genus Mangifera kemungkinan besar berada di Burma, 

Thailand, Indocina dan semenanjung Malaya, namun Mangifera 

indica sejatinya berasal dari Assam-Burma, dan bukan semenanjung 

Malaya. Menurut (De Candolle, 1904), tidak dipungkiri lagi bahwa 

mangga berasal dari Asia selatan atau kepulauan Malaya. Hal ini 

dibuktikan oleh tingginya keragaman varietas yang dibudidayakan di 

kawasan ini, dijumpainya berbagai nama kuno untuk mangga 

terutama sekali dalam bahasa Sanskerta, dan populasinya yang 

besar di kebun-kebun di Bengali, semenanjung Deccan dan Srilanka.  

Berdasarkan temuan terakhir (Mukherjee, 1997), kini 

dipastikan pusat asal usul dan keragaman genus Mangifera adalah 

kawasan Asia Tenggara. Akan tetapi asal usul Mangifera indica masih 

menjadi pertanyaan selama bertahun-tahun. Catatan fosil yang 

dikemukakan oleh Seward (1912) hanya memberikan penjelasan 

yang sangat terbatas, karena hanya fosil daun Mangifera pentandra 

yang pernah dijumpai di Assam. Mukherjee (1951) mengemukakan 
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bahwa Mangifera indica pertama kali muncul pada Periode 

Quaternary5.  

Berdasarkan temuan-temuan kuno dan tulisan-tulisan sejarah, 

diyakini bahwa mangga berasal dari India, lalu menyebar ke Asia 

Tenggara (termasuk Indonesia) dan kemudian tersebar ke Dunia Baru 

dan Afrika. Pada sekitar tahun 1665 tananam yang menghasilkan 

buah beraroma harum ini ditemukan di Kepulauan Maluku, dan sejak 

saat itu mangga mulai menyebar ke seluruh Nusantara.  

 

 
Gambar 8.1. Buah mangga yang beraroma harum yang 

diperkirakan asal usulnya dari kawasan India. 

 

Saat ini mangga merupakan salah satu tanaman buah yang 

sangat populer di Indonesia. Tanaman ini dapat dijumpai hampir di 

seluruh pelosok negeri dari Sabang sampai Merauke, dalam 

berbagai jenis dan berbagai nama. Beberapa kultivar mangga yang 

terkenal di Indonesia adalah mangga Golek, mangga Harumanis, 

mangga Gedong, mangga Manalagi, mangga Indramayu, mangga 

Lalijiwo, mangga Madu dan berbagai jenis mangga introduksi 

lainnya. Kawasan yang dijadikan sebagai sentra produksi mangga di 

                                                             
5  Menunjukkan waktu (masa) dalam Geologi, berlangsung setelah Periode Tersier 

hingga masa sekarang ini, yang dicirikan oleh muncul dan berkembangnya umat 
manusia. 
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Indonesia adalah seluruh Pulau jawa dan Bali, Nusa Tenggara Barat 

dan Timur, serta Sulawesi Selatan dan Gorontalo (Tabel 8.1) dengan 

luas panen dan produksi sebagaimana disajikan pada Tabel 8.2. 

Tabel 8.1. Daerah-daerah yang ditetapkan sebagai kawasan 

sentra produksi mangga di Indonesia. 

Provinsi Kabupaten 

Jawa Barat Cirebon, Majalengka, Indramayu, dan Subang. 

Jawa Tengah Sragen, Blora, Rembang, dan Pemalang. 

Jawa Timur Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, 

Magetan, dan Sampang. 

Bali Buleleng. 

Nusa Tenggara Barat Lombok Barat dan Sumbawa. 

Nusa Tenggara Timur Sikka. 

Sulawesi Selatan Jeneponto dan Takalar. 

Gorontalo Gorontalo. 

Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (2013). 

 
 
Tabel 8.2. Luas panen, produksi dan rata-rata hasil mangga di 

Indonesia selama 2010-2014. 

Tahun Luas panen (ha) Produksi (ton) 
Rata-rata hasil 

(ton ha-1) 

2010 131.674 1.287.287 9,78 

2011 208.280 2.131.139 10,23 

2012 219.666 2.376.333 10,82 

2013 247.239 2.192.928 8,87 

2014 268.053 2.431.330 9,07 

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian 

Pertanian RI (2015). 

 

Botani 

Genus Mangifera berada di bawah ordo Sapindales dari famili 

Anacardiaceae. Beberapa kerabat jauh dari Mangifera di antaranya 
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adalah jambu monyet (Anacardium occidentale), gandaria (Bouea 

gandaria) dan pistachio (Pistacia vera). 

Genus Mangifera terdiri atas 69 spesies dan kebanyakan 

penyebarannya terbatas di kawasan Asia tropis. Keragamannya 

tertinggi dijumpai di Malaysia, terutama di semenanjung Malaya, 

Kalimantan dan Sumatra yang merupakan pusat penyebaran genus 

Mangifera. Penyebaran alami species Mangifera terhampar ke arah 

utara hingga 27o Lintang Utara dan ke arah timur hingga Kepulauan 

Caroline (Bompard dan Schnell, 1997). Kerabat mangga liar banyak 

dijumpai di India, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Sikkim, Thailand, 

Kamboja, Vietnam, Laos, China bagian selatan, Malaysia, Singapura, 

Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Papua New Guinea, serta 

Kepulauan Solomon and Kepulauan Caroline. 

Penyebaran spesies dari genus Mangifera kebanyakan berada 

pada kawasan dengan ketinggian kurang dari 300 m di atas 

permukaan laut (dpl), namun beberapa spesies masih dapat dijumpai 

pada ketinggian 600 – 1.900 mdpl. Selain itu, species dari genus 

Mangifera juga dijumpai tersebar di kawasan hutan hujan tropis 

dataran rendah pada tanah-tanah dengan drainase yang baik. 

Kedudukan tanaman mangga (Mangifera indica) di dalam 

klasifikasi botani adalah sebagai berikut: 

Divisi : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas : Dicotyledonae 

Ordo : Sapindales 

Famili  : Anarcadiaceae 

Genus  : Mangifera 

Spesies : Mangifera indica L. 

 

Batang 

Pohon mangga berukuran sedang hingga besar (tinggi 10 – 40 

m), tidak menggugurkan daun, kanopi simetris dan membulat 
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dengan postur pertumbuhan rendah dan lebat sampai tegak dan 

terbuka. Kulit batang berwarna cokelat abu-abu tua hingga hitam, 

teksturnya agak halus, permukaannya pecah-pecah atau retak-retak 

halus, terkelupas tidak beraturan menjadi potongan-potongan agak 

tebal. 

Batang mangga mengeluarkan cairan berwarna bening atau 

kuning kecokelatan dan menjadi cokelat setelah kering. Cairan 

tersebut terdiri atas resin yang bercampur dengan getah (batang 

mangga mengandung lebih-kurang 78% resin dan 15% getah di 

samping asam tanin). Tunas terminalnya kecil, terbungkus oleh sisik 

tunas kecil berbentuk lancip. Ranting-rantingnya tidak begitu besar, 

lunak, bagian ujungnya kaku, licin, mengkilap dan berwarna hijau 

tua. 

 

Akar 

Mangga memiliki akar tunggang yang panjang (6 – 8 m atau 

lebih), tidak bercabang dan disertai akar-akar hisap yang lebat. Akar-

akar hisap tumbuh dan berkembang di bagian bawah batang atau 

agak sedikit dalam, membentuk akar tunjang. Kadang-kadang akar 

hisap berkembang pada lapisan di atas muka air tanah. 

Perkembangan sistem perakaran yang efektif pada tanaman mangga 

dapat mencapai hingga kedalaman 1,2 m dan melebar ke samping 

hingga 7,5 m pada saat umur tanaman mencapai 18 tahun (Bojappa 

dan Singh, 1974). 

 

Daun 

Daun mangga tergolong ke dalam daun sederhana dengan 

panjang 15 – 45 cm, tepinya bergelombang, tidak memiliki daun 

penumpu (stipula), tersusun berselang-seling. Panjang tangkai daun 

berkisar antara 1 hingga 12 cm, membengkak pada bagian 

pangkalnya. Filotaksis (susunan daun) biasanya 3/8 namun karena 

daun-daun tersusun sangat rapat pada bagian ujung, maka 
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bentuknya menjadi seperti spiral. Bentuk daun bervariasi, seperti 

oval-meruncing, runcing, bulat, bulat memanjang, atau bulat telur 

(Singh, 1960). Bentuk ujung daun beragam dari runcing hingga 

hampir bulat. Tepi daun biasanya seragam, kadang-kadang agak 

bergelombang, jarang berpilin atau berlipat. Panjang daun bervariasi 

dari 12 hingga 45 cm dan lebarnya 2 hingga 12 cm, tergantung pada 

varietas dan kondisi pertumbuhannya. Tulang-tulang daun sekunder 

sangat nyata, dan pada beberapa varietas terdapat 18 hingga 30 

pasang tulang daun. Permukaan daun sebelah atas mengkilap dan 

berwarna hijau gelap sedangkan permukaan sebelah bawah mulus 

berwarna hijau muda. Daun-daun muda muncul berupa kuncup-

kuncup yang lunak dan menjuntai. Warna daun-daun muda 

bervariasi antar varietas, namun umumnya cokelat kemerahan, pink 

atau cokelat kekuningan. Dalam perkembangannya daun-daun 

berubah warna dari cokelat kemerahan menjadi hijau, melalui 

berbagai corak warna yang berbeda hingga akhirnya menjadi hijau 

gelap setelah tua. 

Daun mangga berserat dan mudah remuk bila digenggam, dan 

mengeluarkan aroma terpentin yang menyengat (namun beberapa 

kultivar tidak berbau). Di dalam daun juga terkandung senyawa 

mangiferin (yaitu senyawa fenolik yang memiliki aktivitas sebagai 

antioksidan) dalam jumlah yang cukup besar. Mangiferin dikenal 

sebagai “antioksidan super” karena kemampuannya sebagai 

antioksidan yang sangat potensial (Fernández-Ponce et al., 2013). 

 

Malai (inflorescence) 

Bunga mangga berada di dalam malai, bersifat pseudo-

terminal, tumbuh dari tunas bunga bersamaan dengan tumbuhnya 

daun-daun baru. Malai bunga berbentuk rangkaian kerucut 

berukuran sempit hingga lebar (Gambar 8.2) yang panjangnya dapat 

mencapai 45 cm tergantung pada kultivar dan kondisi pertumbuhan 

tanaman.  
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Gambar 8.2.  Malai bunga (inflorescence) tanaman mangga (Bally, 

2006). 

 

Biasanya malai memiliki seludang, namun adakalanya tidak 

memiliki seludang. Jika memiliki seludang, bentuknya seperti daun, 

elips dan cekung. Warna malai adakalanya hijau kekuningan, hijau 

muda dengan bercak-bercak berwarna merah tua atau merah tua 

pada cabang-cabangnya. Umumnya berambut, namun kadang-

kadang tidak berambut. Setiap malai terdiri atas 500 – 6.000 bunga 

di mana 1 – 70% adalah bunga biseksual, sisanya bunga jantan 

tergantung pada kultivar dan suhu selama perkembangannya. 

 

Bunga 

Bunga banci dan bunga jantan tumbuh pada malai yang sama, 

biasanya dengan jumlah bunga jantan yang lebih banyak. Ukuran 

diameter bunga banci maupun bunga jantan berkisar antara 6 

hingga 8 mm. Bunga-bunga tersebut memiliki tangkai yang sangat 
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pendek (subsessile) atau tidak ada sama sekali, tersambung dengan 

cabang panicle dengan diameter yang sama, yang seringkali dikira 

tangkai (Barford, 1988) dan mengeluarkan bau yang harum. Bunga 

mangga biasanya memiliki lima daun kelopak. Daun kelopak 

berbentuk bulat telur memanjang dan berlekuk. Mahkota bunga 

terdiri atas lima daun mahkota berwarna kuning pucat (adakalanya 

4 – 8), yang panjangnya dua kali panjang kelopak dan memiliki tiga 

hingga lima tonjolan pada bagian tengahnya (axis). Mahkota bunga 

berada dalam tunas yang tertutup (imbricate). Daun mahkota tipis, 

separuh bagian atas dan bagian tepinya berwarna putih yang lama-

kelamaan menjadi kemerahan (pink). 

Antara daun mahkota (corolla) dan androecium terdapat 

cakram berbentuk gelang, berdaging dan memiliki lima cuping 

(lubang) (Singh, 1960; Kostermans, 1993). Androecium terdiri atas 

satu atau dua stamen (tangkai sari fertil) dan staminodes (tangkai sari 

steril), yang keseluruhannya berjumlah lima helai. Tangkai sari fertil 

lebih panjang daripada tangkai sari steril dan hampir sama 

panjangnya dengan pistil. Antera berwarna pink, yang kemudian 

berubah menjadi ungu pada saat menjelang pecah dan 

mengeluarkan serbuk sari. 

Ovarium mangga bersifat duduk (sessile), terdiri atas satu sel, 

miring dan agak tertekan pada posisi lateralnya. Ovul memiliki 

micropyle yang menghadap plasenta (anatropous). Stylenya tumbuh 

dari ujung ovarium dan berakhir pada stigma sederhana. Kadang-

kadang pada bunga dijumpai tiga karpel yang berkembang (Singh, 

1960). 

 

Buah 

Buah mangga merupakan buah berbiji dan berdaging serta 

agak padat. Buah mangga bervariasi dalam ukuran, bentuk, warna, 

kadar serat, aroma, rasa dan beberapa karakteristik lain. 

Karakteristik yang paling menonjol adalah adanya bentuk kerucut 
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kecil pada bagian ujung buah, yang dikenal sebagai paruh (beak). 

Bentuk ini sangat menonjol pada sejumlah kultivar, agak menonjol 

pada sejumlah kultivar, namun pada kultivar lain tumbuhnya hanya 

berupa sebuah titik. Bentuk buah mangga bervariasi dari bulat 

hingga bulat lonjong atau memanjang, dengan panjang bervariasi 

antara 2,5 hingga 30 cm tergantung pada spesiesnya. Bagian 

pangkal buah membentuk cekungan atau adakalanya agak 

menggelembung. Kulit buah berbintik dan pada saat matang 

berwarna campuran hijau, kuning dan merah maroon. Tekstur kulit 

adakalanya halus atau kasar. Pada tangkai buah dan kadang-

kadang juga pada buah terdapat cairan dengan aroma menyerupai 

terpentin yang menyengat yang disebabkan oleh senyawa myrcene 

dan ocimene. Senyawa ini mengandung bahan aktif yang dapat 

menyebabkan iritasi dan alergi, yaitu 5-heptadecenylreorcinol. 

 

Jenis-Jenis Mangga Unggul Indonesia 

Hasil penelitian Fitmawati et. al. (2009), terhadap 84 kultivar 

mangga koleksi KP Cukurgondang-Pasuruan Jawa Timur 

menghasilkan 8 kelompok utama dan 17 kelompok kultivar mangga 

berdasarkan bentuk buah dan warna kulit buah muda sebagaimana 

disajikan pada Tabel 8.3 dan uraian berikut. 

Tabel 8.3. Penggolongan kelompok utama dan kelompok kultivar 

mangga unggul Indonesia. 

Kelompok Utama Kelompok Kultivar 

Berem Berem Berem, Beku, Beluk, Kapal 

 Cempora Cempora, Santok 

 Cengkir Cengkir, Banyak, Kiyal 

Golek Golek Golek, Guling, Kates277, Cantel, 

Gandik, Dodol Wirosongko, Slendro, 

Carang Timbo. 

 Janis Janis, Lampeni, Soho, Kotak 
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Kelompok Utama Kelompok Kultivar 

Kepodang Kepodang Kepodang, Kepodang Urang, 

Gandaria, Kapuk Randu, Kopek, 

Musuh, Kidang Kencono, Carang 

Gedong Gedong Gedong, Gadoh 

 Mangkok Mangkok, Lahang, Gambir 

 Welulang Welulang, Buaya 

Madu Endok Asin Genggem, Glembo, Canting, Pelok, 

Manila, Wajik, Daging, Ndok181, 

Ndok Asin, Limun, Duren, Dodol Pijet 

 Madu Madu Senggoro, Madu 65, Kidang 

Kweni, Madu Lumut, Madu Anggur 

 Lalijiwo Lalijiwo, Thaber, Gurih 

 Pandan Pandan, Nenas 93, Gurih Panjang 

Bapang Bapang Bapang, Danas Madu, Krasak, Dodol 

Semar, Jelali, Sophia, Ra’dhera 

Arumanis Arumanis Arumanis, Kates, Gendruk, Delima, 

Trapang, Beruk I 

 Kopyor 

Wedus 

Kopryor Wedus, Nenas 71, Dodol 

Jembar, Beruk 

Kebo Kebo Kebo, Dodol Birowo, Krumpyung, 

Wudel, Bubut, Beruk12, Pasir 

Sumber: Fitmawati et. al. (2009). 

 

Kelompok utama Berem dicirikan oleh ukuran buah yang besar 

dengan berat 1,5 – 2,0 kg. Bentuk buah membulat dengan ujung 

meruncing dan berparuh. Warna buah muda hijau muda, warna 

daging buah kuning muda sampai kuning dan memiliki serat yang 

kasar. Pada cabang utama malai bunga terdapat rambut-rambut 

halus. Kelopak bunga berbentuk segitiga menyempit, sedangkan 

mahkota berbentuk oblong dengan panjang 2,0 – 2,5 mm.  

Kelompok utama Golek dicirikan oleh bentuk buah bulat 

lonjong dengan panjang mencapai 25 cm warna daging buah kuning 

tua sampai jingga, rasanya manis dan memiliki serat agak kasar. 
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Daun berbentuk oblong berujung runcing dengan panjang daun lebih 

dari 35 cm. Mahkota berbentuk oblong dengan arah lipatan mahkota 

tegak. Kelompok ini bersifat poliembrioni yang memungkinkan 

munculnya progeni dengan sifat-sifat yang sama dengan induknya. 

Kulit buah masak berwarna kuning kehijauan sampai kuning 

kemerahan dengan warna daging buah kuning tua sampai jingga, 

serta seratnya agak kasar.. 

Kelompok utama Kepodang dicirikan oleh bentuk buah lonjong 

(rasio panjang:lebar = 3:1), pangkal buah runcing, ujung buah 

datar, tidak ada lekukan maupun paruh pada ujung buah. Kulit buah 

muda berwarna hijau terang sedangkan kulit buah masak berwarna 

jingga. Daging buah memiliki serat agak kasar. Jumlah tulang daun 

(vena) 20 – 26 pasang dengan kerapatan areola sedang. Lebar malai 

bunga (inflorescence) kurang dari 11 cm. Daun penumpu berbentuk 

segitiga lebar, ujung daun penumpu meruncing. Kelopak bunga 

berbentuk segitiga lebar. Panjang mahkota 2,0 – 2,5 mm, dan 

percabangan vena pada mahkota berada di bagian pangkal.  

Kelompok Utama Gedong dicirikan oleh bentuk buah yang 

membulat, kulit buah muda berwarna hijau berbintik putih sedangkan 

kulit buah masak berwarna jingga tua. Daging buah berserat kasar, 

serta memiliki aroma yang tajam. Daun penumpu berukuran 0,6 – 

16 mm, tidak berambut. Panjang helaian daun 8,5 – 17 cm. Kelopak 

bunga berbentuk segitiga sempit, dan percabangan vena pada 

mahkota terletak pada ⅓ bagian ke arah pangkal. Mangga Gedong 

memiliki kandungan β-karoten lebih tinggi dibandingkan kultivar 

lainnya. Di dalam setiap 100 g daging buah mangga Gedong segar 

terdapat 215 μg β-karoten. Kadar ini 2,5 kali lebih tinggi dari β-

karoten pada mangga Golek (90,5 μg), 16 kali lebih tinggi 

dibandingkan mangga Cengkir (13,5 μg), dan 17 kali lebih tinggi 

dibandingkan mangga Arumanis (12,5 μg). 
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Gambar 8.3.  A, buah mangga Gedong Gincu dan B, buah 

mangga Manalagi 

 

Kelompok utama Madu terdiri atas 4 kelompok yaitu Endok 

Asin, Madu, Lalijiwo, dan Pandan. Kelompok Endok Asin dicirikan 

oleh bentuk buah bulat hingga bulat telur, daging buah masak 

berwarna kuning muda hingga kuning. Panjang mahkota 2,0 – 2,5 

cm. Sementara itu kelompok Madu dicirikan oleh bentuk buah bulat 

telur memanjang, ujung buah datar, letak tangkai di tengah hingga 

miring ke depan, dan kelopak bunga berbentuk segitiga menyempit. 

Kelompok Lalijiwo dicirikan oleh buah berbentuk bulat panjang, 

ujung buah berparuh, letak tangkai buah di tengah, kulit buah muda 

berwarna hijau tua; lebar helaian daun 3,0 – 4,5 cm, lebar mahkota 

bunga 1,7 – 1,9 mm, dan jarak rata–rata antarvena 7,5 – 15 mm. 

Kelompok Pandan dicirikan oleh bentuk buah bulat lonjong, pangkal 

dan ujung buah meruncing, lebar daun penumpu 0,6 – 1,2 mm, tidak 

ada rambut pada cabang sekunder, malai bunga (inflorescence) 

berbentuk piramida lebar, panjang helaian daun 17,5 – 26 cm. 

Kelompok utama Bapang dicirikan oleh buah yang berbentuk 

bulat lonjong, pangkal buah runcing hingga meruncing, ujung buah 

meruncing hingga datar, berparuh dangkal, dan daging buah 

berserat agak halus. Kulit buah muda berwarna hijau hingga hijau 

tua. Jarak antar-vena 0,76 – 1,5 cm. Pada cabang utama malai 
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bunga terdapat rambut. Daun penumpu berbentuk segi tiga lebar 

dengan ukuran 0,6 – 1,2 mm.  

 

 
Gambar 8.4. A, buah mangga Golek dan B, buah mangga Bapang. 

 

Kelompok utama Arumanis dicirikan oleh bentuk buah bulat 

lonjong, ujung buah datar sampai membulat, paruh dangkal sampai 

tidak ada. Kulit buah berwarna hijau tua, daging buah masak 

berwarna kuning tua sampai jingga dan berserat halus. Daun 

berbentuk oblong dengan ujung runcing. Pada cabang utama malai 

bunga terdapat rambut. Arumanis merupakan kultivar mangga 

terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Selain memiliki rasa mans 

dan berserat halus, buah mangga Arumanis mengeluarkan aroma 

harum dan kadar airnya sedang. Mutu buah yang dimiliki oleh 

mangga Arumanis dapat memenuhi standar mutu konsumen 

internasional. Selain itu, perkecambahan mangga Arumanis bersifat 

poliembrioni yang memungkinkan diperolehnya progeni dengan sifat 

yang sama baiknya dengan induknya.  

Kelompok utama Kebo dicirikan oleh buah berbentuk bulat 

lonjong sampai agak pipih dengan panjang 6,0 – 12 cm. Bagian 

pangkal dan ujung buah membulat, kulit buah berwarna hijau tua, 

daging buah berserat agak halus, dan memiliki kandungan air yang 

tinggi. Daun berbentuk oblong menyempit, daun penumpu berbentuk 

segitiga lebar dengan ukuran 0,6 – 16 mm dengan ujung meruncing, 
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dan terdapat rambut pada sisi ventral daun penumpu. Kelopak bunga 

berbentuk segitiga menyempit, mahkota berbentuk oblong dengan 

panjang 2,0 – 2,5 mm.  

 

 
Gambar 8.5.  A, buah mangga Arumanis dan B, buah mangga 

Indramayu. 

 

Hasil penelitian terhadap sifat-sifat fisio-morfologi, biologi 

bunga dan karakteristik buah mangga menunjukkan bahwa terdapat 

keanekaragaman genetik yang luas antar kultivar. Luasnya rentang 

keanekaragaman tersebut disebabkan oleh pertautan sifat atau ciri 

dan terdapatnya bentuk-bentuk peralihan pada setiap kelompok 

kultivar (Fitmawati et. al., 2009). Menurut Majumder et. al. (2011), 

hal ini merupakan peluang yang sangat baik untuk menseleksi 

plasma nutfah mangga berdasarkan sifat-sifat unggul yang 

diinginkan. Kultivar mangga unggul dapat dikembangkan dengan 

memanfaatkan variabilitas koleksi mangga yang telah ada, dan hal 

ini sangat dimungkinkan karena tipe perkawinan pada tanaman 

mangga adalah perkawinan terbuka (kasmogami), di mana peluang 

terjadinya perkawinan tidak hanya antar Mangifera indica tetapi 

dapat juga dengan Mangifera lainnya (Kostermans dan Bompard, 

1993). Adanya potensi kesesuaian silang (kompatibilitas) ini sangat 

bermanfaat untuk mendapatkan sifat-sifat yang diinginkan (idiotype) 

dalam merakit varietas mangga unggul (Fitmawati et. al., 2009).  
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Syarat Tumbuh 

Iklim 

Tanaman mangga dapat diusahakan pada ketinggian hingga 

1.200 m di atas permukaan laut (dpl) (Sutono, 2008). Namun 

demikian, untuk mendapatkan buah yang lebih bermutu dan 

jumlahnya lebih banyak sebaiknya mangga ditanam di dataran 

rendah dan menengah dengan ketinggian 0 – 500 mdpl.  

Kondisi iklim yang ideal untuk tanaman mangga adalah 

tersediannya musim kering selama 3 - 4 bulan. Jika diusahakan di 

daerah dengan musim kering kurang dari 3 bulan, tanaman akan 

mengalami serangan hama dan penyakit yang lebih berat dan 

bunga/buah akan cenderung mudah gugur, meskipun 

pertumbuhannya subur. Curah hujan yang dikehendaki adalah 750 

– 2.000 mm per tahun dan suhu udara rata-rata berkisar antara 25oC 

hingga 32oC. 

 

Tanah 

Sebagaimana halnya kebanyakan tanaman lain, untuk 

pertumbuhan dan hasil yang memuaskan mangga menghendaki 

tanah gembur mengandung pasir dan lempung dalam jumlah yang 

seimbang dan memiliki drainase yang baik. Namun demikian 

menurut Bally (2006) tanaman ini cukup toleran terhadap tanah-

tanah dengan tekstur ringan hingga berat (berpasir, lempung 

berpasir, lempung, lempung liat berpasir, liat, lempung liat dan liat 

berpasir). 

Tingkat kemasaman tanah (pH) yang ideal adalah 5,5 – 7,5. 

Pada tanah-tanah dengan pH di bawah 5,5 hendaknya dilakukan 

pengapuran dengan dolomit sampai pH tanah ideal. Tanaman ini 

tidak akan tumbuh ataupun berproduksi dengan baik pada tanah-

tanah dengan kadar garam tinggi (saline). 

Sejumlah kultivar mangga diketahui toleran terhadap kondisi 

tergenang air selama 10 – 50 hari dengan membentuk lentisel 
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hipertrofik (semacam pembengkakan) (Gambar 8.2) di atas batas 

permukaan air guna memperlancar pengeluaran senyawa-senyawa 

beracun yang merupakan produk sampingan dari metabolisme 

anaerob. Tanaman yang tidak membentuk lentisel hipertrofik akan 

mati setelah 4 – 5 hari berada dalam keadaan tergenang. 

Terbentuknya lentisel hipertrofik pada bibit di dalam pot/polybag 

menandakan pemberian air yang berlebihan atau media tanam yang 

tidak sesuai (Bally, 2006). 

 

Kultur Teknik 

Perbanyakan tanaman 

Mangga dapat diperbanyak secara generatif (melalui biji) 

maupun secara vegetatif (melalui penyambungan atau grafting). Baik 

perbanyakan secara generatif maupun secara vegetatif memiliki 

keunggulan dan kekurangan masing-masing. 

 

 

Gambar 8.6. Lentisel hipertrofik yang terbentuk pada batang bibit 

mangga (Bally, 2006). 
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Berdasarkan jumlah embrio yang terdapat di dalam biji, 

mangga dapat dibedakan atas kultivar yang bersifat poliembrionik 

dan monoembrionik (Gambar 8.4) (Bally, 2006). Biji mangga dari 

kultivar poliembrionik biasanya menumbuhkan 3 – 10 bibit dari setiap 

biji, yang sebagian besar di antaranya akan memilikii sifat-sifat yang 

sama seperti induknya (true-to-type). Biji poliembrionik juga 

mengandung satu embrio yang secara genetik berbeda dari 

induknya, artinya embrio ini akan menghasilkan bibit off-type. 

Berbeda dengan biji poliembrionik, biji monoembrionik hanya 

menghasilkan satu bibit dari setiap biji yang secara genetik selalu 

berbeda dari induknya. Oleh karenanya, kebanyakan kultivar 

monoembrionik diperbanyak melalui penyambungan dengan 

menggunakan kultivar poliembrionik sebagai batang bawahnya. 

 

Gambar 8.7. Perbedaan embrio monoembrionik dan embrio 

poliembrionik pada tanaman mangga (Bally, 2006). 

 

Penyambungan (grafting) merupakan metoda yang paling 

banyak dipakai dalam perbanyakan vegetatif tanaman mangga, 

khususnya kultivar monoembrionik. Penyambungan artinya 

menyatukan batang atas (scion) dari kultivar terpilih ke batang bawah 

(root stock) dari kultivar yang lain – batang atas hendaknya berasal 

dari klon yang identik dengan batang bawah dan memiliki sifat-sifat 

unggul yang diinginkan. Penyambungan biasanya dilakukan pada 

saat bibit masih berada di dalam pot atau polybag. 
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Ada dua metoda penyambungan yang umum diterapkan pada 

perbanyakan mangga, yaitu cleft (wedge) graft dan whip-and-tongue 

graft (Gambar 8.5). Pada metoda wedge batang atas disiapkan 

dengan membuat dua irisan miring membentuk “V”. Pada batang 

bawah dibuat potongan lurus arah vertikal dengan ukuran yang sama 

dengan bentuk “V” pada batang atas. Kemudian batang atas 

disisipkan pada batang bawah, sehingga lapisan kambium keduanya 

saling bertemu. Bagian sambungan selanjutnya dibalut erat dengan 

pita plastik agar tidak terjadi pergeseran, dan seluruh tanaman 

disungkup dengan sungkup plastik bening berlubang untuk 

menghindari penguapan air yang berlebihan selama proses 

pemulihan. Sementara itu metoda whip-and-tongue pada prinsipnya 

sama dengan metoda wedge, namun potongan batang atas maupun 

batang bawah saling mengunci (interlock), sehingga menghasilkan 

pertautan yang lebih kuat dan pemulihan lebih cepat. 

 

 

Gambar 8.8. Skema metoda wedge graft dan whip-and-tongue 

graft pada penyambungan tanaman mangga. 

 

Batang atas hendaknya berasal dari pohon yang tengah 

tumbuh aktif dan tidak memperlihatkan adanya serangan penyakit. 

Bagian terbaik untuk dijadikan batang atas adalah pucuk terminal 

dengan tunas-tunas yang membengkak dan hampir pecah. Ukuran 
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batang atas hendaknya sama dengan ukuran batang bawah 

(diameter 5 – 15 mm) dengan panjang 10 – 20 cm. 

Batang atas akan menumbuhkan pucuk-pucuk baru dalam 

waktu 10–14 hari setelah penyambungan. Oleh karenanya, sungkup 

plastik harus dibuka, namun plastik pengikat sambungan tetap 

dibiarkan sampai batang atas menumbuhkan (flush) dua kali pucuk 

baru dan pertautan sambungan telah benar-benar pulih. Sementara 

itu setiap tunas atau pucuk yang tumbuh pada batang bawah (di 

bawah sambungan) harus dibuang. 

 

 

Gambar 8.9. Kiri: pertumbuhan bibit mangga hasil 

penyambungan metoda wedge graft (bagian 

sambungan masih terbalut plastik putih); kanan: 

sambungan metoda whip-and-tongue umur 3 bulan 

setelah penyambungan (Bally, 2006). 

 

Persiapan lahan 

Lahan untuk pertanaman mangga hendaknya dibersihkan dari 

sisa-sisa tanaman dan rumput (gulma). Kemudian tanah dicangkul 

untuk menghilangkan bongkahan tanah yang terlalu besar, 

membuang batu-batuan dan tunggul yang masih tersisa. Selanjutnya 

dibuat lubang tanam dengan jarak antar lubang 10 – 12 m dengan 

pola segi tiga sama kaki, diagonal atau bujur sangkar. Pada tanah 
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yang kurang subur, jarak tanam dibuat lebih rapat sedangkan pada 

tanah-tanah subur, jarak tanam dibuat lebih renggang. 

Lubang tanam dibuat dengan ukuran 100 x 100 x 100 cm. 

Pada waktu penggalian, galian tanah top soil sampai kedalaman 50 

cm dipisahkan dari galian dengan kedalaman 50 – 100 cm. Tanah 

galian bagian dalam (bawah) dicampur dengan pupuk kandang 

sebanyak 10 kg lalu dikeringanginkan selama lebih-kurang 2 

minggu. Setelah 2 minggu, tanah galian bagian atas (top soil) 

dimasukkan terlebih dahulu, lalu diikuti oleh tanah galian bagian 

bawah yang telah dicampur dengan pupuk kandang. Pembuatan 

lubang tanam sebaiknya dilakukan pada musim kemarau. 

 

Penanaman 

Bibit hasil sambungan sebaiknya ditanam di kebun setelah 

batang atas menumbuhkan dua pucuk baru (dua kali flush) dan 

pertautan sambungan telah benar-benar kuat, biasanya umur bibit 1 

– 2 tahun setelah perkecambahan batang bawah dan tinggi bibit 60 

– 120 cm. Penanaman bibit yang lebih kecil akan menyebabkan 

timbulnya kompetisi dengan gulma sehingga menghambat 

pertumbuhan. Sedangkan bila bibit yang ditanam berumur lebih dari 

2 tahun akan terjadi root-bound, sehingga sistem perakaran tidak 

akan berkembang dengan baik ketika dipindah ke lapang. 

Lubang tanam yang telah ditimbun digali kembali dengan 

ukuran 50 x 50 cm dan kedalaman 30 cm. Polybag bibit digunting 

atau dirobek dengan hati-hati sampai ke bawah dan dibuang, lalu 

bibit beserta tanahnya dimasukkan ke dalam lubang tanam dan 

ditimbun dengan tanah galian sampai pangkal batang (leher akar). 

Tanah di sekitar batang ditekan (dipadatkan) secara perlahan dan 

diberi kayu untuk menyangga bibit agar tidak rebah. Bersamaan 

dengan penanaman bibit dilakukan pula pemberian pupuk 

anorganik dengan dosis 100 g urea, 300 g SP-36 dan 100 g KCl. 

Pupuk diberikan dengan cara dicampur merata dengan tanah galian. 
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Pemeliharaan 

Pemeliharaan tanaman meliputi tindakan-tindakan yang 

mencakup penyiangan, penggemburan tanah dan pembumbunan, 

serta pemangkasan. 

Penyiangan sebaiknya tidak dilakukan menggunakan 

herbisida, karena terkait dengan isu-isu lingkungan dan kesehatan. 

Sebaiknya penyiangan dilakukan secara mekanis atau manual. 

Gulma yang telah dicabut atau dicangkul dapat dibenamkan ke 

dalam tanah atau dibuang ke tempat lain agar tidak tumbuh lagi. 

Untuk menghemat tenaga dan biaya, penyiangan gulma dapat 

dilakukan bersamaan waktunya dengan penggemburan tanah dan 

pemupukan. 

Tanah yang padat dan tidak ditumbuhi rumput di sekitar 

pangkal batang perlu digemburkan untuk memperbaiki aerase. 

Penggemburan hendaknya dilakukan dengan hati-hati jangan 

sampai tanah dicangkul terlalu dalam karena dapat merusak sistem 

perakaran, terutama akar-akar rambut yang berfungsi sebagai 

penyerap air dan unsur hara. 

Pemangkasan pohon perlu dilakukan setiap 1 – 2 tahun sekali 

untuk membatasi pertumbuhan tanaman. Jika tidak dipangkas 

pertumbuhan mangga akan menjadi terlalu lebat dan pohonnya 

terlalu tinggi (dapat mencapai 15–30 m). Pemangkasan juga 

diperlukan untuk menjarangkan kanopi dan membuang cabang dan 

ranting mati di bagian dalam kanopi. Dengan adanya pemangkasan, 

maka sirkulasi udara akan makin baik dan cahaya matahari akan 

masuk ke dalam kanopi, sehingga mengurangi serangan hama dan 

penyakit serta warna buah menjadi semakin menarik. 

Pemangkasan dapat dimulai ketika tanaman telah membentuk 

tunas dengan hanya meninggalkan 3–4 tunas saja yang terletak 

berada pada sisi yang berbeda dan posisi tidak sama tinggi. Setelah 

tunas-tunas baru muncul, yakni kira-kira 1 tahun setelah 

pemangkasan pertama, dilakukan pemangkasan kedua dengan 
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meninggalkan 2–3 tunas. Pemangkasan ketiga dilakukan 1 tahun 

kemudian dengan cara yang sama dengan pemangkasan kedua.  

Mangga termasuk tanaman yang toleran terhadap 

pemangkasan, sehingga dahan-dahan dari berbagai ukuran dapat 

dibuang. Oleh karenanya, pada tanaman mangga dapat dilakukan 

pemangkasan berat tanpa mempengaruhi pertumbuhan tanaman 

secara signifikan. Bahkan pemangkasan berat dapat meningkatkan 

pertumbuhan vegetatif sehingga pembungaan dan pembuahan 

menjadi berkurang, akan tetapi produktivitas tanaman pada musim 

berikutnya justru akan meningkat (Bally, 2006). 

 

Pemupukan 

Mangga pada umumnya tidak membutuhkan pemupukan 

secara teratur dalam jumlah besar. Namun jika daun-daun terlihat 

hijau pucat atau menguning, perlu dilakukan pemupukan berimbang 

dengan dosis 0,5 – 2,0 kg per pohon setiap 1 – 2 tahun.  

Pemupukan yang berlebihan dapat berpengaruh buruk pada 

hasil panen, akibat pertumbuhan vegetatif yang terlampau subur 

yang dapat mengurangi pembungaan dan pembentukan buah. 

Menurut Bally (2006), mangga sangat peka terhadap unsur nitrogen 

yang tidak saja menyebabkan pertumbuhan vegetatif yang 

berlebihan tetapi juga menurunkan kualitas warna buah dan 

mengurangi daya tahan buah terhadap serangan penyakit 

pascapanen. 

Meskipun mangga tidak membutuhkan pupuk dalam jumlah 

besar, (Sutono, 2008) mengemukakan bahwa tanaman muda 

membutuhkan N, P dan K dengan perbandingan Urea, SP-36 dan 

KCI adalah 4:12:3. Sementara itu untuk tanaman berproduksi 

kebutuhan pupuk berkisar 3 – 8% dari bobot buah yang dihasilkan, 

dan diberikan dua kali setahun; masing-masing menjelang musim 

kemarau dan di awal musim penghujan (Tabel 8.4). 
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Tabel 8.4. Kebutuhan pupuk N, P dan K pada tanaman mangga 

berdasarkan umur tanaman (Sutono, 2008). 

Umur Tanaman (tahun) 
Dosis (g per pohon per tahun) Frekuensi 

per tahun Urea SP-36 KCl 

0 –  1 Tanaman muda 200 600 150 3 kali 

1 –  5 Tanaman muda 200 – 400 600–1.200 150 – 300 3 kali 

5 –10 Tanaman produktif 600 1.800 450 2 kali 

> 10 Tanaman produktif 800 2.400 600 2 kali 

 

Perlakuan untuk meningkatkan produksi 

Pada pengusahaan mangga secara komersial biasanya 

dilakukan berbagai upaya untuk memanipulasi pembungaan guna 

meningkatkan produksi buah. Tindakan yang sering dilakukan di 

antaranya adalah pemberian kalium nitrat (KNO3) atau paclobutrazol 

untuk mendorong pembungaan. Namun pemberian kalium nitrat 

hanya efektif pada kultivar tertentu dan kondisi iklim tertentu saja. 

Sementara itu, aplikasi paclobutrazol umumnya dapat meningkatkan 

pembungaan, mendorong terjadinya pembungaan lebih awal dan 

mengurangi pertumbuhan vegetatif yang berlebihan.  

Teknik lain yang dapat diterapkan adalah pengeratan, yaitu 

membuat perlukaan dangkal di sekeliling cabang atau dahan untuk 

membatasi aliran kabohidrat ke bagian bawah pohon. Smudging, 

yaitu mengasapi kanopi dengan menyalakan api di bawah pohon 

selama beberapa minggu, cukup banyak dilakukan oleh petani di 

Filipina sebelum penggunaan kalium nitrat diperkenalkan. Di 

beberapa wilayah di India, petani mangga melakukan pemangkasan 

akar untuk menginduksi pembungaan. 

 

Hama dan Penyakit 

Mangga termasuk tanaman yang peka terhadap serangan 

berbagai hama dan penyakit. Namun, pada umumnya populasi 

hama di kebun berada pada level yang seimbang dengan 
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keberadaan predatornya, sehingga tidak membutuhkan upaya 

pengendalian yang spesifik. Beberapa hama dan penyakit utama 

pada tanaman mangga disajikan pada uraian berikut. 

 

Hama 

Kutu sisik 

Beberapa spesies kutu sisik yang merupakan hama pada 

tanaman mangga di antaranya adalah Phenacaspis dilatata, P. 

cockerelli, Ceroplastrs rubens, dan Aulacaspis tubercularis. Serangga 

ini dapat menyerang seluruh bagian tanaman, di mana bagian 

tanaman yang terserang umumnya menjadi hijau pucat atau kuning 

dan akhirnya mati. 

Penggerek pucuk 

Hama penggerek pucuk yang utama pada tanaman mangga di 

antaranya adalah Penicillaria jocosatrix dan Chlumetia euthysticha. 

Larva hama-hama ini menggerek dan membunuh pucuk-pucuk 

muda yang baru tumbuh. Aktivitas serangga semakin meningkat saat 

cuaca panas disertai kelembaban tinggi.  

Lalat buah 

Spesies lalat buah yang banyak menyerang tanaman mangga 

adalah Dacus sp., Strumenta sp., Bactrocera dorsaila dan Pardalaspis 

sp. Lalat buah yang menyerang mangga pada satu wilayah belum 

tentu sama dengan lalat buah yang menyerang pertanaman mangga 

pada wilayah lain. Serangga dewasa meletakkan telur-telurnya pada 

buah masak atau mendekati masak, larvanya membuat lorong 

sambil memakan daging buah, sehingga menyebabkan buah 

menjadi busuk. 

Kumbang biji 

Hama kumbang biji mangga Sternochetus mangiferae dan S. 

gravis menggerek ke dalam biji sejak dini pada masa-masa awal 

perkembangan buah tanpa merusak atau hanya menimbulkan sedikit 



 

 

 193 

kerusakan pada buah. Di dalam biji, larva larva merusak kotiledon, 

sehingga mempengaruhi perkecambahan biji. 

Hama lain 

Selain hama-hama yang dikemukakan di atas, beberapa 

serangga lain yang adakalanya menimbulkan masalah pada 

budidaya mangga adalah kumbang tutul (Amblypelta lutescens dan 

A. nitida), ulat bulu pemangsa biji, ulat bulu pemangsa bunga (famili 

Geometridae, Lymantriidae, Noctuidae, Pyralidae dan Torticidae), 

wereng (Selenothrips rubocinctus), pengorok daun (Acrocercops sp.), 

ngengat buah (Othreis sp.), rayap (Isopetra sp.), tungau (Eriophyes 

mangifera dan Oligonychus coffeae), dan kutu (Coccus sp.). 

 

Penyakit 

Berbagai patogen penyebab penyakit yang menyerang daun, 

buah dan tanah dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produksi 

magga. Pada umumnya penyakit-penyakit tersebut dapat 

dikendalikan melalui pengelolaan kebun yang baik dan aplikasi 

fungisida dan bakterisida secara bijaksana. Berikut ini adalah 

deskripsi singkat mengenai penyakit-penyakit penting pada tanaman 

mangga. 

Antraknosa 

Antraknosa adalah penyakit serius pada tanaman mangga 

yang disebabkan oleh cendawan Colletotrichum gloeosporiodies 

yang menyerang bunga, buah dan daun. Pada saat pembungaan 

dan masa-masa awal perkembangan buah, antraknosa 

menyebabkan bunga dan buah muda mengalami lesi hitam dan 

gugur dari tangkainya. Pada saat diameter buah mencapai ukuran 

lebih-kurang 4 cm, mekanisme pertahanan alaminya akan 

melindungi buah tersebut dari serangan antraknosa dengan cara 

menginduksi perkembangan C. gloeosporiodies memasuki fase 

instirahat. Namun pada saat buah tersebut mengalami pelunakan 

akibat proses pematangan, maka terjadi kemunduran pada 
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mekanisme pertahanan alami sehingga infeksi laten dari C. 

gloeosporiodies berkembang menjadi lesi hitam yang menyebabkan 

buah membusuk dalam beberapa hari saja. Itulah sebabnya 

mengapa serangan antraknosa juga adakalanya ditemukan pada 

pascapanen buah mangga yaitu selama penyimpanan dan 

pengangkutan. 

Scab atau kudis mangga 

Scab atau kudis mangga disebabkan oleh cendawan Elsinoe 

mangiferae yang menyerang daun, batang dan buah muda. Pada 

batang dan daun, scab mangga membentuk lesi bulat panjang, 

berwarna abu-abu dan agak menonjol. Sedangkan pada buah 

muda, terbentuk lesi berwarna hitam yang pada infeksi berat dapat 

menyebabkan gugurnya buah. Seiring dengan perkembangan buah, 

terbentuk jaringan luka di sekeliling lesi hitam, sehingga buah tidak 

layak dipasarkan karena cacat. Berbeda dengan antraknosa, lesi 

scab tidak berkembang lebih lanjut pada periode pascapanen. 

Bercak hitam bakteri 

Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Xanthomonas campestris 

pv. Mangiferaeindicae yang menyerang daun dan buah. Serangan 

pada daun berupa munculnya lesi hitam yang menonjol dengan tepi 

berminyak di antara urat-urat daun. Sedangkan lesi pada buah 

pertama kali muncul berupa bercak kecil basah dengan bentuk tidak 

beraturan di sekitar lentisel. Selanjutnya lesi tersebut menjadi 

menonjol dengan penampakan berminyak, pecah dan 

mengeluarkan cairan yang mengandung bakteri. Penyebaran 

penyakit dibantu oleh mengalirnya cairan getah mengandung bakteri 

akibat ditiup angin ke celah (lubang) alami maupun permukaan luka 

pada tanaman. 

Penyakit lain 

Beberapa penyakit lain yang diketahui dapat menyebabkan 

gangguan produksi pada mangga namun tidak begitu serius adalah 

busuk Alternaria (Alternaria alternata), embun tepung (Oidium 
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mangiferae), busuk pucuk (Lasiodiplodia theobromae dan Dothiorella 

dominicana atau Phomopsis mangiferae) dan malformasi (Fusarium 

sp.) 

 

Panen dan Pascapanen 

Ciri dan umur panen 

Umur panen tanaman mangga yang berasal dari bibit hasil 

penyambungan adalah 5–6 tahun. Pada panen pertama biasanya 

jumlah buah tidak banyak, yakni sekitar 10–15 buah per pohon per 

musim. Namun pada tanaman berumur 10 tahun jumlah buah dapat 

mencapai 300–500 per pohon per musim. Panen raya biasanya 

terjadi pada bulan September hingga Oktober. 

Untuk mendapatkan kualitas konsumsi yang maksimal buah 

mangga hendaknya dipanen pada saat sudah mencapai matang 

penuh. Ciri-ciri buah telah matang pada umumnya adalah: 1) bagian 

pangkal dan ujung (paruh) buah telah berisi dan kulit pada area ini 

nampak mulus dan licin, 2) tergantung pada kultivarnya, warna hijau 

pada buah mulai berubah, misalnya menjadi hijau tua kebiruan 

(Arumanis dan Manalagi) atau kuning kemerahan (Golek dan 

Gedong), 3) tangkai buah (pedicel) mulai mengerut dan mudah 

dipisahkan dari buah, dan 4) warna daging buah berubah dari putih 

menjadi kuning pucat yang seragam.  

 

Cara panen 

Buah mangga biasanya dipanen secara manual, yakni dipetik 

dengan tangan atau menggunakan alat panen. Buah-buah yang 

dipetik hendaknya diperlakukan dengan saksama dan hati-hati 

karena mudah mengalami kerusakan akibat lecet dan kontaminasi 

getah. Kontaminasi oleh getah harus dihindarkan karena dapat 

menyebabkan warna kulit menjadi gelap dan menimbulkan cacat 

yang tidak terlihat pada buah. Permasalahan terkait dengan getah 

dapat diatasi dengan cara memetik buah disertai ranting atau cabang 
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paling tidak sepanjang 10 cm dan memotong ranting atau cabang 

tersebut setelah direndam di dalam deterjen. 

 

Produksi 

Di Indonesia musim berbunga dan berbuah mangga terjadi 

hanya sekali dalam setahun sehingga panen dilakukan selama satu 

musim dalam satu tahun. Buah-buah dalam satu pohon tidak akan 

masak secara bersamaan, sehingga dalam satu musim dilakukan 

beberapa kali panen. Umumnya pohon-pohon muda menghasilkan 

50 – 100 buah per tahun, 300 – 500 buah per tahun pada umur 10 

tahun, lebih-kurang 1.000 buah per tahun pada umur 15 tahun, dan 

pada umur 20 tahun di mana produksi berada dalam keadaan 

maksimum, satu pohon dapat menghasilkan lebih-kurang 2.000 

buah per tahun. 

 

Pascapanen 

Untuk memaksimalkan umur simpan, buah biasanya dicelup di 

dalam air hangat yang dicampur dengan fungisida guna 

menghambat perkembangan cendawan penyebab busuk buah. Di 

samping itu, untuk mempertahankan kualitas selama penyimpanan, 

buah-buah dapat disimpan di dalam ruang penyimpanan dengan 

suhu rendah. Kebutuhan suhu ruang penyimpanan bervariasi 

tergantung pada kultivar dan tingkat kematangan buah saat dipetik. 

Adakalanya dibutuhkan gas etilen untuk merangsang pematangan 

buah yang merata dan seragam selama penyimpanan. 

Penyortiran dan pengkelasan  

Sortasi buah dilakukan dengan memisahkan buah-buah yang 

rusak dan cacat dari buah-buah normal yang mulus. Setelah sortasi 

buah dilap dengan kain basah untuk menghilangkan getah dan 

kotoran yang dapat menurunkan mutu terutama jika buah akan 

dipasarkan ke pasar swalayan atau luar negeri. Pengkelasan buah 

mangga didasarkan pada berat buah atau ukuran buah.  
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Standar mutu 

Mutu buah mangga ditentukan oleh karakteristik kimiawi dan 

nutrisi, rasa, sifat fisik, mekanis dan nilai-nilai fungsional yang 

memberikan nilai bagi buah mangga sebagai produk pangan (Abbot, 

1999). Atribut mutu buah mangga yang baik adalah bebas dari luka, 

memar, busuk dan getah, serta memiliki bobot, warna, aroma, 

bentuk, ukuran dan tekstur daging buah yang seragam (Sivakumar et 

al., 2010). 

Standar mutu buah mangga telah ditetapkan sebagaimana 

tercantum dalam standar Nasional Indonesia SNI 01-3164-1992 

yang telah diubah .dengan SNI 3164:2009 (Prihatman, 2000). 

Berdasarkan standar ini, mangga digolongkan dalam 4 ukuran 

menurut kultivarnya yaitu besar, sedang, kecil dan sangat kecil (Tabel 

8.5), yang masing-masing digolongkan dalam 2 jenis mutu yaitu 

mutu I dan mutu II (Tabel 8.6). 

Syarat mutu sebagaimana dikemukakan pada Tabel 8.6 

dipenuhi dengan melakukan serangkaian pengujian terhadap buah 

contoh. Adapun karakteristik yang diuji meliputi sifat-sifat kultivar, 

tingkat kematangan buah, tingkat kekerasan buah, ukuran buah, 

kadar kotoran, persentase buah rusak dan persentase buah busuk. 

Tabel 8.5. Penggolongan mutu buah beberapa kultivar mangga 

berdasarkan bobot (SNI 01-3164-1992 yang telah 

diubah dengan SNI 3164:2009). 

Kultivar 

Berat buah (g) 

Besar Sedang Kecil 
Sangat 

kecil 

Arum manis > 400 350 – 400 300 – 349 250 – 299 

Golek > 500 450 – 500 400 – 449 350 – 399 

Gedong > 250 200 – 250 150 – 199 100 – 149 

Manalagi > 400 350 – 400 300 – 349 250 – 299 

Sumber: Prihatman (2000). 
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Tabel 8.6. Penggolongan mutu buah mangga berdasarkan 

karakteristik syarat mutu (SNI 01-3164-1992 yang telah 

diubah dengan SNI 3164:2009). 

Karakteristik 
Syarat Mutu 

Mutu I Mutu II 

Keseragaman kultivar Seragam Seragam 

Tingkat kematangan Tidak terlalu matang Tidak terlalu matang 

Kekerasan Keras Cukup keras 

Ukuran Seragam Kurang seragam 

Kotoran Bebas Bebas 

Persentase kerusakan 5 persen 10 persen 

Persentase busuk 1 persen 1 persen 

Sumber: Prihatman (2000). 

 

Yang dimaksud dengan buah contoh adalah seluruh buah 

mangga yang terdapat di dalam satu kemasan. Sementara itu, 

penentuan kemasan contoh dilakukan berdasarkan jumlah kemasan 

di dalam satu lot (partai) dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Jumlah kemasan dalam satu partai 1–100, contoh minimal 5 

kemasan. 

b. Jumlah kemasan dalam satu partai 101–300, contoh minimal 

7 kemasan. 

c. Jumlah kemasan dalam satu partai 301–500, contoh minimal 

9 kemasan. 

d. Jumlah kemasan dalam satu partai 501–1.000, contoh minimal 

10 kemasan. 

Pengemasan  

Tindakan pengemasan bertujuan untuk: 1) menghindarkan 

buah dari kerusakan mekanis akibat benturan dan gesekan serta 

mencegah kontaminasi selama distribusi, 2) memudahkan mobilitas 

untuk pengangkutan, dan 3) meningkatkan nilai estetika produk guna 

menarik perhatian konsumen. Banyak bentuk dan jenis bahan 
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kemasan yang dapat digunakan, namun penggunaan peti kayu dan 

kotak karton adalah yang paling umum digunakan. Untuk mencegah 

pergerakan buah dan mempertahankan kelembaban udara, wadah 

kemasan hendaknya dilengkapi dengan bantalan yang terdiri dari 

potongan kertas dan pembungkus buah yang terbuat dari net foam.  

Pengemasan buah menggunakan peti kayu dapat dilakukan 

dengan berat bersih setiap kemasan maksimum 25 kg, buah di 

dalam peti tersusun dengan kompak dan setiap buah diberi 

pembungkus atau penyekat. Apabila pengemasan menggunakan 

kotak karton, setiap buah diberi bungkus net foam dan kotak diberi 

lubang udara. Susunan buah di dalam kotak tidak lebih dari satu lapis 

dengan berat bersih kotak maksimum 10 kg.  

 

Nilai Gizi dan Manfaat 

Pembudidayaan tanaman mangga terutama ditujukan untuk 

diambil buahnya. Buah mangga yang matang umumnya dimakan 

dalam keadaan segar atau dibuat jus/sirop. Sedangkan buah 

mangga muda kerap kali dibuat rujak. Selain itu, buah mangga juga 

dapat diolah menjadi berbagai produk olahan seperti seperti mangga 

kering, puree, jus, selai, jeli, dodol, fruit bar, mangga leather, 

mangga dalam kaleng, dan permen mangga (Setyadjit et al., 2005). 

Adanya teknologi pengolahan buah sangat bermanfaat tidak saja 

untuk meningkatkan nilai tambah, tetapi juga untuk 

mendayagunakan buah-buah yang tergolong off grade (berukuran 

kecil atau tidak normal). Di berbagai daerah di Indonesia, baik buah 

muda maupun buah matang kerap dijadikan campuran sambal atau 

masakan khas berbahan utama ikan. 

Buah mangga kaya akan serat, piridoksin, vitamin A, vitamin C, 

vitamin E, tembaga dan senyawa-senyawa flavonoid seperti β-

karoten, α-karoten dan β-kriptosantin (Tabel 8.7). Sejumlah hasil 

penelitian mengungkapkan bahwa buah mangga mengandung 

berbagai senyawa polifenol termasuk flavonoid, xanthone, asam 
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fenolat dan gallotannin (Schieber et al., 2000; Berardini et al., 2005a; 

Berardini et al., 2005b). Di antara senyawa-senyawa tersebut, 

gallotannin yang terdiri atas asam galat dan tanin merupakan 

polifenol antioksidan utama yang dijumpai pada mangga (Kim et. al., 

2007). 

Tabel 8.7. Komposisi kimiawi setiap 100 g bagian buah mangga 

segar yang dapat dimakan. 

Senyawa Kadar Nutrisi 
Persen dari Kebutuhan 

Harian 

Energi (kalori) 70,00 3,50 

Karbohidrat (g) 17,00 13,00 

Protein (g) 0,50 1,00 

Lemak Total (g) 0,27 1,00 

Serat (g) 1,80 4,50 

Folat (µg) 14,00 3,50 

Niasin (mg) 0,584 3,50 

Asam Pantotenat (mg) 0,160 1,00 

Piridoksin (mg) 0,134 10,00 

Riboflavin (mg) 0,057 4,00 

Tiamin (mg) 0,058 5,00 

Vitamin A (IU) 765,00 25,50 

Vitamin C (mg) 27,70 46,00 

Vitamin E (mg) 1,12 7,50 

Vitamin K (µg) 4,20 3,50 

Natrium (mg) 2,00 0,00 

Kalium (mg) 156,00 3,00 

Kalsium (mg) 10,00 1,00 

Tembaga (mg) 0,110 12,00 

Besi (mg) 0,13 1,50 

Magnesium (mg) 9,00 2,00 

Mangan (mg) 0,027 1,00 

Seng (mg) 0,04 0,00 

α-karoten (µg) 17,00 - 

β-karoten (µg) 445,00 - 

β-kriptosantin (µg) 11,00 - 

Sumber: USDA National Nutrient Data Base. 
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BAB 9 
 

 

RAMBUTAN  

(Nephelium lappaceum L.: Sapindaceae) 
 

 

Asal Usul 

Tanaman rambutan (Nephelium lappaceum) diperkirakan 

berasal dari wilayah Asia Tenggara, tepatnya kawasan Malaysia-

Indonesia (Tindall, 1994). Menurut Sutono (2008), pusat genetik 

tanaman rambutan berada di Sumatra, Kalimantan dan Malaysia. 

Namun budidaya tanaman ini telah meluas hingga Filipina, 

Singapura, Thailand, Vietnam, India, Syria, Zaire, Afrika Selatan, 

Madagaskar, and Australia (Smith et al., 1992; Tindall, 1994). Dari 

Indonesia rambutan diintroduksikan ke Filipina pada tahun 1912 dan 

1920 serta dari Malaysia pada tahun 1930, namun sampai dengan 

tahun 1950-an penyebaran tanaman ini di Filipina masih sangat 

terbatas. Akan tetapi, meningkatnya permintaan konsumen akan 

buah rambutan telah memicu timbulnya upaya budidaya tanaman ini 

secara sistematis sehingga berdirilah kebun-kebun komersial di 

berbagai provinsi, seperti Batangas, Cavite, Davan, Iloilo, Laguna, 

Oriental Mindoro dan Zamboanga. Sementara itu di Mexico 

rambutan mulai dikenal sejak tahun 1950-an, yakni dengan 

masuknya kultivar dari Indonesia dan Malaysia (Fraire, 2001). 

Selain di Indonesia, Malaysia dan Filipina, budidaya rambutan 

secara komersial dijumpai pula Thailand, Brunei Darussalam, Sri 

Lanka, Australia, Hawaii dan Vietnam. Bahkan pada tahun 1981, 

rambutan telah diusahakan secara komersial pada lahan seluas 

lebih-kurang 700 ha di Singapura. Dengan semakin bertambahnya 

popularitas buah rambutan di kalangan warga non-Asia dan 
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meningkatnya permintaan, telah menjadikan tanaman ini sebagai 

salah satu produk hortikultura yang cukup penting. 

 

 
Gambar 9.1. Buah rambutan yang rasanya manis (manis-asam) 

menyegarkan dengan kulit buah berambut. 

 

Di Indonesia rambutan dikenal dengan berbagai nama daerah 

(lokal), misalnya di Sumatra rambutan dikenal sebagai rambutan, 

rambot, rambut, rambuteun, rambuta, jailan, folui, bairabit, puru 

biancak, puru biawak, hahujam, kakapas, likis, dan takujung alu. Di 

Jawa rambutan dikenal dengan sebutan rambutan, corogol, tundun, 

bunglon, dan buwa buluwan. Di Nusa Tenggara rambutan disebut 

buluan, rambuta. Di Kalimantan rambutan dikenal sebagai 

rambutan, siban, banamon, beriti, sanggalaong, sagalong, beliti, 

malit, kayokan, bengayau, dan puson. Sementara itu di Sulawesi 

rambutan dikenal sebagai rambutan, rambuta, rambusa, 

barangkasa, bolangat, balatu, balatung, walatu, wayatu, wilatu, 

wulangas, lelamu, lelamun, dan toleang. Sedangkan di Maluku 

tanaman ini dikenal sebagai rambutan, dan rambuta. Tidak hanya di 

Indonesia, rambutan juga telah dikenal di berbagai belahan dunia 

dengan berbagai nama, seperti ramboutan atau ramboutanier 

(Perancis), ramboetan (Belanda), ramboostan (India), shao tzu (Cina), 
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chom chom atau vai thieu (Vietnam), dan ser mon atau chle sao mao 

(Kamboja). 

Di Indonesia rambutan dapat dijumpai hampir di setiap daerah, 

mulai dari Aceh hingga Irian Jaya. Namun daerah-daerah yang 

dinilai cocok untuk pengembangan rambutan berada di sebagian 

Pulau Sumatra, seluruh Pulau Jawa, Nusa Tenggara Barat, sebagian 

Pulau Kalimantan dan sebagian Pulau Sulawesi. Pemerintah 

Indonesia melalui Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian 

Pertanian telah menetapkan kawasan sentra produksi rambutan 

sebagaimana disajikan pada Tabel 9.1. 

 

Tabel 9.1. Daerah-daerah yang ditetapkan sebagai kawasan 

sentra produksi rambutan di Indonesia. 

Provinsi Kabupaten 

Sumatra Utara Deli Serdang dan Langkat 

Sumatra Barat Pesisir Selatan dan Lima Puluh Koto 

Jambi Bungo 

Sumatra Selatan Prabumulih 

Lampung Lampung Selatan 

Jawa Barat Bogor, Subang dan Purwakarta 

Jawa Tengah Purworejo, Magelang dan Semarang 

Daerah Istimewa Yogyakarta Sleman 

Jawa Timur Tulungagung, Blitar, Lumajang dan Jember 

Banten Lebak dan Serang 

Nusa Tenggara Barat Lombok Barat 

Kalimantan Selatan Barito Kuala 

Kalimantan Timur Kutai Kertanegara dan Berau 

Sulawesi Utara Minahasa Selatan dan Minahasa Utara 

Sulawesi Selatan Bone 

Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (2013). 

 

Total produksi rambutan di kawasan sentra produksi tersebut 

selama kurun waktu 2010 – 2014 cukup fluktuatif tergantung pada 
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luas panen. Namun rata-rata hasil per hektare tanaman 

memperlihatkan kecenderungan yang meningkat, di mana pada 

tahun 2010 rata-rata hasil hanya 6,50 ton per hektar, yang 

merupakan rata-rata hasil terendah selama kurun waktu 2010 – 

2014 (Tabel 9.2). Namun pada tahun-tahun berikutnya produktivitas 

menunjukkan adanya peningkatan, terutama pada tahun 2012 yang 

mencapai 7,87 ton ha-1. 

Tabel 9.2. Luas panen, produksi dan rata-rata hasil rambutan di 

Indonesia selama 2010-2014. 

Tahun Luas panen (ha) Produksi (ton) 
Rata-rata hasil 

(ton ha-1) 

2010 80.492 522.852 6,50 

2011 116.991 811.909 6,94 

2012 96.287 757.336 7,87 

2013 87.063 582.456 6,69 

2014 102.843 737.239 7,17 

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian 

Pertanian RI (2015). 

 

Botani 

Rambutan yang dalam Bahasa Latin dikenal sebagai 

Nephelium lappaceum L. (syns. Euphoria nephelium DC.; 

Dimocarpus crinita Lour.) adalah tanaman tropis yang tergolong ke 

dalam famili Sapindaceae. Di dalam sistematika botani rambutan 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

Divisi : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas : Dicotyledonae 

Ordo : Sapindales 

Famili  : Sapindaceae 

Genus  : Nephelium 

Spesies : Nephelium lappaceum L. 
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Rambutan merupakan tanaman pohon yang dapat tumbuh 

hingga mencapai ketinggian 15 – 25 m, batangnya lurus dengan 

diameter mencapai 60 cm, berdaun rimbun dan biasanya memiliki 

bentuk kanopi yang melebar.  

Tanaman ini memiliki daun majemuk dengan 2 – 4 pasang 

anak daun yang duduk berhadapan atau berselang-seling, dengan 

pangkal tulang daun utama berwarna kemerahan (Gambar 9.2). 

Helaian daun berbentuk bulat-lonjong atau agak membulat, ujung 

dan pangkalnya meruncing, tepi rata, pertulangan daun tersusun 

menyirip dan tangkai daun berbentuk silendris. Daun berwarna hijau 

kekuningan atau hijau gelap, permukaan sebelah atas agak kusam 

sedangkan permukaan sebelah bawah berwarna hijau kebiruan. 

Panjang daun 5,0 – 20 cm dan lebarnya 2,5 – 11 cm, dengan 6 – 15 

pasang tulang daun yang menonjol pada permukaan sebelah 

bawah.  

 

 
Gambar 9.2. A, daun majemuk dan malai bunga rambutan; B, 

anak daun dengan pertulangan daun menyirip. 

 

Rambutan tergolong ke dalam tanaman berumah dua 

(dioecious), namun bersifat androdioecious, artinya ada individu 

penghasil bunga jantan saja dan ada pula individu yang 
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menghasilkan bunga banci (hemafrodit). Bunga rambutan kecil 

(diameter 5 mm atau kurang) dan tidak memiliki mahkota. Ada tiga 

macam bunga pada rambutan, yaitu bunga jantan, bunga 

hermafrodit yang berfungsi sebagai bunga jantan dan bunga 

hermafrodit yang berfungsi sebagai bunga betina (Gambar 9.3). 

Bunga-bunga tersebut tumbuh pada pucuk aksilar atau pucuk 

pseudo-terminal, bercabang banyak, dan malainya berambut. 

  

 
 

Gambar 9.2. Bunga jantan yang hanya memiliki benang sari tanpa 

kepala putik dan bunga betina yang memiliki benang 

sari dan kepala putik. 

 

Individu penghasil bunga banci biasanya menumbuhkan bunga 

jantan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh bunga betina. Bunga 

jantan memiliki 5 – 7 helai benang sari, tanpa kepala putik dan tanpa 

bakal buah. Tanaman jantan menyumbangkan serbuk sari, tetapi 

tidak mampu berbuah. Sedangkan bunga memiliki 5 – 8 helai 

benang sari dan satu putik dengan kepala bercabang dan dua bakal 

buah (ovarium) berwarna hijau. Dari kedua bakal buah tersebut 

hanya satu yang berkembang hingga matang dan menghasilkan biji 

yang fertil, sementara yang lainnya tereduksi. 

Aroma yang dikeluarkan oleh bunga rambutan akan menarik 

perhatian berbagai serangga, terutama lebah. Jenis-jenis lebah yang 
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banyak mendatangi bunga rambutan adalah lebah madu (Apis 

dorsata dan A. cerana), serta lebah yang tidak menyengat dari genus 

Trigona.  

Buah rambutan berbentuk bulat telur atau bulat panjang 

dengan panjang 3 – 8 cm. Warna buah bervariasi tergantung pada 

kultivarnya, seperti merah pink, merah menyala atau merah tua, 

merah oranye, merah maroon atau ungu tua, merah kekuningan, 

kuning atau kuning oranye.  

 

 
 

Gambar 9.3. Warna buah rambutan matang bervariasi tergantung 

pada kultivarnya, salah satunya adalah berwarna 

kuning (kultivar Aceh Kuning). 

 

Kulit buahnya tipis ditumbuhi tonjolan-tonjolan kecil yang 

masing-masing menumbuhkan duri-duri tempel yang lunak, 

berdaging, bengkok, lemas atau kaku, berwarna merah, merah 

muda atau kuning dengan panjang 0,5 – 2 cm. Kulit buahnya yang 

ditumbuhi oleh struktur menyerupai rambut menjadikan tanaman ini 

dikenal dengan nama “rambutan”. Kulit buah muda berwarna hijau 

dan berubah menjadi kuning atau merah setelah matang.  

Daging buah yang berwarna putih, tembus cahaya 

(translucent), berair, rasanya asam, agak asam atau manis, memiliki 
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ketebalan 0,4 – 0,8 cm, melekat pada biji yang bentuknya bulat telur 

atau lonjong dan agak pipih dengan panjang 2,5 – 3,4 cm dan 

lebarnya 1 – 1,5 cm serta kulitnya tipis berkayu.  

 

Jenis-Jenis Rambutan Unggul Indonesia 

Sebagai kawasan yang merupakan pusat asal usul rambutan, 

Indonesia memiliki setidaknya 22 jenis rambutan, baik yang berasal 

dari galur murni maupun hasil persilangan antar galur yang berbeda. 

Karakter yang digunakan sebagai pembeda setiap jenis rambutan 

terutama sekali adalah karakteristik buah (daging buah, kandungan 

air, bentuk, warna kulit, panjang rambut). Dari sejumlah jenis 

rambutan yang ada, hanya beberapa kultivar yang digemari dan 

dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang relatif tinggi, di 

antaranya adalah: Rapiah, Lebak Bulus, Cimacan, Binjai, Sinyonya, 

Si Batuk Ganal, Antalagi, Narmada, dan Kapulasan. 

Rambutan Rapiah merupakan jenis rambutan terbaik dan 

paling disukai di Indonesia. Buahnya tidak terlalu lebat tetapi mutu 

buahnya sangat tinggi, kulit buah berwarna hijau-kuning-merah tidak 

merata dengan rambut pendek dan agak jarang serta kasar. 

Meskipun penampilan buahnya tidak menarik, rambutan ini memiliki 

daging buah yang sangat manis, tebal, kenyal, kering, renyah dan 

“ngelotok” (daging buah mudah dipisahkan dari bijinya). Daya tahan 

buah dapat mencapai 6 hari setelah dipetik.  

Rambutan Binjai yang merupakan salah satu rambutan terbaik 

Indonesia memiliki buah berukuran cukup besar, dengan kulit 

berwarna merah darah sampai merah tua, rambut agak kasar dan 

jarang. Rasa buah manis agak sedikit asam dan daging buahnya 

ngelotok. 

Rambutan Lebak Bulus, sesuai dengan namanya, rambutan ini 

pertama dibudidayakan di daerah Lebak Bulus, Pasar Minggu, 

Jakarta. Bentuk buahnya bulat, kulit buah berwarna merah kuning, 

rambut halus berwarna merah dengan ujung kekuningan. Ketebalan 
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daging buah lebih-kurang ½ cm, rasanya segar, manis dengan 

sedikit asam dan mengandung banyak air namun ngelotok. Jenis 

rambutan ini sering dibuat manisan dan buah kalengan. Daya tahan 

buah dapat mencapai 4 hari setelah dipetik sehingga baik untuk 

diangkut jarak jauh.  

Rambutan Cimacan dicirikan oleh kulit buah berwarna merah 

kekuningan sampai merah tua dengan rambut kasar dan agak 

jarang. Rasa buahnya manis dan sedikit berair. Daya simpan buah 

rambutan ini tidak sebaik Rapiah ataupun Lebak Bulus, sehingga 

kurang tahan dalam pengangkutan. 

Rambutan Sinyonya dicirikan oleh bentuk buah yang mendekati 

bulat telur dengan panjang lebih-kurang 4 cm dan lebarnya lebih-

kurang 3 cm. Warna kulit buah merah tua sampai merah anggur, 

dengan rambut berwarna merah terang, halus dan rapat. Rasa buah 

manis asam, mengandung banyak air sehingga lembek. Daging 

buahnya tipis dan menempel pada biji sehingga tidak ngelotok. 

Namun demikian, rambutan ini termasuk jenis yang digemari 

konsumen karena rasanya yang unik. 

Rambutan Si Batuk Ganal dicirikan oleh buahnya yang lebih 

besar dari kultivar lain, dengan warna kulit merah kekuningan. 

Daging buahnya mudah terlepas dari bijinya (ngelotok) dengan 

kandungan air yang cukup tinggi. Rasa buahnya manis dan segar. 

Rambutan Antalagi dicirikan oleh bentuk buah bulat 

memanjang, agak pipih, dengan rambut buah pendek berwarna 

hijau dan sedikit kuning. Rasanya sangat manis serta mengeluarkan 

aroma buah yang sangat harum. Rambutan ini termasuk salah satu 

kultivar rambutan terbaik Indonesia. 

Rambutan Narmada dicirikan oleh daging buah yang kenyal, 

tidak lembek, dan mempunyai rasa manis yang khas. Warna kulit 

buahnya cerah, perpaduan antara kuning dan merah. 

Rambutan Kapulasan (Nephelium ramboutan-ake Blume syn. 

N. mutabile) adalah kerabat terdekat rambutan. Buah rambutan 
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Kapulasan dicirikan oleh rambut yang sangat pendek, kaku dan 

cukup lebat. Kulit buahnya sangat tebal, sehingga diperlukan pisau 

tajam untuk membukanya. Daging buahnya kering karena 

mengandung sedikit air dan sulit dilepas dari bijinya (tidak ngelotok). 

Buah rambutan ini memiliki rasa asam-manis.  

 

 

Gambar 9.4. A, rambutan Rapiah; B, rambutan Lebak Bulus; C, 

rambutan Binjai; D, rambutan Antalagi; E, rambutan 

Kapulasan. 
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Syarat Tumbuh 

Iklim 

Rambutan dapat tumbuh dengan baik bila diusahakan di 

kawasan dataran rendah dengan ketinggian 30 - 500 m di atas 

permukaan laut (dpl). Pada ketinggian di bawah kurang dari 30 m 

dpl tanaman ini masih dapat tumbuh namun produksi tidak begitu 

baik. Intensitas curah hujan yang dikehendaki adalah 1.500 – 2.000 

mm per tahun dan tersebar merata sepanjang tahun. Suhu harian 

optimal yang dikehendaki adalah 22 – 30oC. 

Rambutan termasuk tanaman yang membutuhkan cahaya 

matahari penuh, sehingga tidak membutuhkan naungan. Cahaya 

matahari harus dapat menyinari seluruh areal pertanaman sejak 

terbit hingga terbenam. Tanaman yang kekurangan cahaya matahari 

akan mengalami penurunan produksi dan pembentukan buahnya 

kurang sempurna (buah hampa). 

Karena habitatnya berada di dataran dengan ketinggian 500 

m dpl atau kurang, berarti rambutan menghendaki kondisi udara 

dengan kelembaban yang rendah. Daerah-daerah dengan kondisi 

udara yang kering karena rendahnya kadar air sangat cocok untuk 

pertumbuhan rambutan. 

 

Tanah 

Rambutan tumbuh dengan pada pada tanah-tanah lempung 

liat atau lempung berpasir dengan drainase yang baik dan kaya akan 

bahan organik. Tingkat kemasaman tanah (pH) yang dikehendaki 

adalah 4,5–6,5 (Southern Mindanao Integrated Agricultural Research 

Center, 2004). Apabila pH tanah kurang dari 4,5 perlu dilakukan 

pengapuran menggunakan dolomit untuk meningkatkan pH hingga 

nilai yang dikehendaki. Karena rambutan memiliki sistem perakaran 

yang cukup dalam, maka tinggi muka air tanah yang ideal adalah 

100 – 150 cm dari permukaan tanah. 
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Kultur Teknik 

Perbanyakan tanaman 

Sebagaimana diketahui bahwa perbanyakan tanaman secara 

vegetatif adalah satu-satunya cara untuk menjamin agar kualitas 

buah yang baik dapat diturunkan kepada anaknya dan tanaman 

berbuah lebih cepat. Metoda perbanyakan vegetatif yang paling 

cocok untuk diterapkan pada tanaman rambutan adalah sambung 

tunas atau okulasi (Tindall, 1994; Nakasone dan Paull, 1998). Untuk 

itu diperlukan bahan tanaman untuk batang bawah (rootstock) dan 

batang atas (scion) yang masing-masing memiliki sifat unggul sesuai 

fungsinya dan kompatibel antara keduanya.  

Persiapan batang bawah 

Pada prinsipnya semua kultivar rambutan dapat digunakan 

sebagai batang bawah maupun batang atas. Namun kultivar untuk 

dijadikan sebagai batang bawah hendaknya dipilih kultivar yang 

memiliki ketahanan terhadap penyakit akar dan toleran terhadap 

kondisi tanah yang kurang menguntungkan termasuk terbatasnya air 

tanah. Kebanyakan produsen benih menggunakan rambutan 

Sinyonya yang rasa buahnya masam dan tidak ngelotok untuk 

dijadikan sebagai batang bawah. Sedangkan sebagai batang atas 

hendaknya berasal dari kultivar yang memiliki sifat-sifat unggul 

seperti tahan terhadap serangan hama dan penyakit, daging 

buahnya tebal dan manis serta ngelotok, dan hasil panen tinggi. 

Penyiapan benih. Biji untuk batang bawah diambil dari buah 

yang sudah matang, lalu dikupas kulitnya dan diambil bijinya. 

Selanjutnya biji-biji tersebut dikeringanginkan selama 24 jam, dan biji 

siap disemaikan. Untuk menghindari serangan cendawan, sebelum 

disemaikan biji direndam di dalam larutan fungisida dengan dosis 

dan lama perendaman sesuai anjuran untuk perlakuan benih. 

Persiapan tanah pesemaian. Tanah pesemaian tempat benih 

akan disemaikan hendaknya gembur dengan drainase yang baik. 
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Tanah dicangkul sedalam mata cangkul (20 – 30) cm sambil 

dibersihkan dari rumput, batu, sisa pepohonan serta benda keras 

lainnya, lalu digemburkan sambil dicampur dengan pupuk hijau, 

kompos atau pupuk kandang yang sudah matang. Selanjutnya dibuat 

bedengan dengan lebar 1–1,5 m lebar, tinggi 30 cm dan panjangnya 

disesuaikan dengan tempat yang ada, arah membujur Utara – 

Selatan dan jarak antar bedengan lebih-kurang 30 cm. 

Penyemaian benih. Biji-biji langsung ditunggalkan dengan 

jarak 10 x 10 cm pada bedeng-bedeng yg sudah disiapkan. Setelah 

berkecambah dan berumur 1–1,5 bulan atau sudah menumbuhkan 

2–3 helai daun, maka bibit dapat dipindahkan dari bedeng 

persemaian ke bedeng penanaman. Selama masih berada di 

bedengan pesemaian, bibit disiram 2 kali sehari, namun setelah 

dipindah ke bedeng penanaman penyiraman cukup 1 kali sehari. 

Pemeliharaan. Tanah bedengan diupayakan agar tetap 

gembur dengan cara melakukan pendangiran setiap 2–3 minggu 

sekali. Bersamaan dengan pendangiran dilakukan penyiangan 

gulma. Bibit untuk batang bawah dipelihara di bedengan selama 

lebih-kurang satu tahun sebelum dilakukan pengokulasian. 

Persiapan batang atas 

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa pada 

prinsipnya semua kultivar rambutan dapat digunakan sebagai batang 

bawah maupun batang atas. Namun kultivar untuk dijadikan sebagai 

batang atas hendaknya berasal dari kultivar yang memiliki sifat-sifat 

yang mencerminkan produktivitas yang unggul seperti tahan 

terhadap serangan hama dan penyakit, daging buahnya tebal dan 

manis serta ngelotok, serta hasil panen tinggi. Suatu hal yang tidak 

kalah pentingnya adalah bahwa batang atas harus sesuai 

(kompatibel) dengan batang bawah. Artinya, penyambungan tersebut 

jangan sampai berakibat pada menurunnya produksi batang atas, 

baik kualitas maupun kuantitasnya, apalagi sampai mematikan 

pertumbuhan batang atas. 
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Pengokulasian 

Teknik pengokulasian yang dianjurkan pada rambutan adalah 

menggunakan metoda Forkert. Sebelum dilakukan pengokulasian, 

daun-daun pada ranting calon batang atas dirontokkan agar mata 

tunas yang tumbuh pada ketiak daun terlihat jelas. Sementara itu 

pada calon batang bawah disiapkan tempat untuk menyisipkan 

(menempelkan) mata tunas dengan cara menyayat kulitnya dengan 

irisan melintang sepanjang lebih-kurang 1 cm. Di kedua ujung irisan 

melintang ini di buat irisan vertikal lurus ke bawah sepanjang lebih-

kurang 3 cm. Selanjutnya irisan ini dibuka dengan cara menarik kulit 

batang dari atas ke bawah sehingga menyerupai “lidah”, lalu 

dipotong ⅔ bagiannya.  

Mata tunas dari calon batang atas diambil dengan cara disayat 

dengan besar sayatan disesuaikan dengan ukuran irisan pada 

batang bawah, lalu bagian kayunya dibuang sehingga tinggal mata 

tunas dengan sebagian kulit batang dan lapisan tipis kambium. 

Selanjutnya mata tunas tersebut disisipkan pada “lidah” batang 

bawah dengan lapisan kambium saling bertemu, lalu diikat dengan 

tali plastik agar tidak bergeser, dan dibiarkan sampai mata tunas 

tumbuh. Tunas-tunas yang tumbuh selain dari tunas okulasi dibuang 

(dipangkas) sehingga hanya tunas okulasi saja yang akan dibiarkan 

tumbuh hingga dewasa. Di samping itu, bibit disiram 2 kali sehari 

dan dilakukan pendangiran serta pembersihan gulma di sekitar 

bedengan pesemaian. Dianjurkan untuk memberikan pupuk urea 

dengan dosis 10 g·m-2 atau untuk setiap 25 bibit. 

Setelah mata tunas tumbuh, ikatan plastik dibuka dan bibit 

dicongkel dan dipindahkan ke dalam polybag berkurang 10 kg. 

Pencongkelan harus dilakukan dengan hati-hati jangan sampai 

merusak akar secara berlebihan. Akar tunggangnya harus dipotong 

untuk merangsang pertumbuhan akar-akar samping. Setiap helai 

daun dipotong separuh atau setengahnya (bukan dipangkas) untuk 

mengurangi laju penguapan air sambil tetap berfungsi sebagai 
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sumber energi sebelum bibit dapat menyerap air dan melalukan 

fotosintesis dengan sempurna pada media yang baru. Apabila bibit 

ditanam di bedeng pembibitan, jarak tanam yang dianjurkan adalah 

30 x 40 cm, lalu diberi naungan atau atap arah utara-selatan dengan 

bagian atap sebelah timur dibuat lebih tinggi agar bibit mendapat 

lebih banyak cahaya matahari pagi. 

 

Persiapan areal tanam 

Pemilihan tempat 

Sebagaimana kebanyakan tanaman pada umumnya, 

rambutan menghendaki tanah yang subur dan gembur serta 

drainasenya lancar untuk dapat tumbuh dan berproduksi dengan 

baik. Oleh karena itu, area dengan kondisi tanah yang terlampau liat 

dan drainasenya tidak baik hendaknya tidak ditanami rambutan. 

Apabila akan menanam di daerah perbukitan hendaknya dibuatkan 

teras agar laju run off dan erosi dapat dikendalikan. 

Pembukaan lahan 

Lahan yang akan ditanaman dengan rambutan dibersihkan 

dari sisa-sisa tumbuhan seperti tunggul, batu dan benda-benda keras 

lainnya. Selanjutnya tanah dicangkul atau dibajak sambil 

membenamkan sisa-sisa tumbuhan yang lunak seperti daun-daunan, 

ranting serta rumput-rumputan. Untuk memperlancar pembuangan 

air yang berlebih perlu dibuatkan saluran drainase dengan lebar 

sekitar 1 cm dan kedalamannya disesuaikan dengan kedalaman air 

tanah. 

Pembuatan bedengan 

Setelah tanah gembur, dibuatkan bedengan dengan ukuran 

lebar 8 m, tinggi 30 cm dan panjang 10 m atau disesuaikan dengan 

keadaan, dan arah bedengan membujur dari Utara ke Selatan. Jarak 

antara bedengan lebarnya 1 ntuk mempermudah lalu-lintas dan 

sekaligus berfungsi sebagai saluran pembuangan air. Untuk 
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meningkatkan kesuburannya, tanah dapat dicampur dengan pupuk 

pupuk organik seperti pupuk hijau, pupuk kandang, ataupun pupuk 

kompos. 

Pengapuran dan pemupukan 

Pada tanah-tanah masam perlu dilakukan pengapuran untuk 

menaikkan pH. Kapur diberikan pada lubang tanam dan diletakkan 

di dasar lubang sebanyak ½ liter per lubang untuk menaikkan pH 

tanah hingga 6–6,7. Satu minggu setelah pengapuran dapat 

dilakukan pemupukan dengan pupuk kandang sebanyak 25 kg per 

lubang tanam untuk menaikkan tingkat kesuburan tanah. 

Penanaman dapat dilakukan satu minggu setelah pemupukan. 

 

Penanaman 

Penanaman rambutan dilakukan dengan jarak antar tanaman 

antara 6 hingga 9 m (Trinh, 1995). Lubang tanam dibuat dengan 

ukuran panjang, lebar dan kedalaman 1 × 1 × 0,5 m dan sebaiknya 

disiapkan sejak 3 – 4 minggu sebelumnya. Pada waktu penggalian, 

hendaknya dipisahkan antara tanah bagian atas dan bagian bawah 

yang nantinya akan digunakan kembali untuk menutup lubang yang 

telah ditanami. 

Lubang dibiarkan terbuka selama dua minggu sebelum ditutup 

kembali dengan tanah galian yang telah dicampur dengan 30 kg 

pupuk kandang + 50 kg urea + 50 kg superfosfat + 50 kg K2SO4 

(Trinh, 1995). Kira-kira 4 minggu kemudian tanah timbunan yang 

berada di dalam lubang sudah mulai menurun, dan bibit dapat 

ditanam. Pada waktu penanaman agar diusahakan leher akar 

berada pada posisi yang sama tinggi dengan permukaan tanah di 

sekelilingnya. 

Pada awal penanaman tanaman perlu diberi naungan dengan 

sisi sebelah Timur lebih tinggi agar mendapatkan lebih banyak 

cahaya matahari pagi. Atap naungan dapat terbuat dari daun nipah 

atau daun kelapa dan rangkanya dari bambu. Penanaman sebaiknya 
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dilakukan pada awal musim penghujan agar kebutuhan air bibit 

dapat dipenuhi secara alamiah. 

 

Pemeliharaan tanaman 

Kondisi tanah yang gembur dan subur akan merangsang 

tumbuhan lain untuk tumbuh kembali terutama tumbuhan 

pengganggu (gulma), seperti rumput-rumputan. Gulma tersebut 

harus disiangi hingga radius 1–2 m dari pangkal batang tanaman. 

Bibit yang tumbuhnya tidak baik hendaknya segera diganti (disulam) 

dengan bibit cadangan.  

Agar tanaman tumbuh dengan tajuk yang seimbang, maka 

setelah tanaman berumur 2 tahun segera dilakukan perempelan atau 

pemangkasan pada ujung cabang-cabangnya. Di samping untuk 

mendapatkan tajuk yang seimbang perempelan juga bermanfaat 

memberi untuk bentuk tanaman, meningkatkan dan mengatur 

produksi agar tetap tinggi. Pemangkasan juga perlu dilakukan 

setelah berakhirnya masa panen dengan harapan akan tumbuh 

tajuk-tajuk baru sebagai tempat munculnya bunga baru pada musim 

berikutnya. 

Selama dua minggu pertama setelah bibit ditanam, dilakukan 

penyiraman dua kali sehari, yakni pada pagi dan sore hari. Pada 

minggu-minggu berikutnya penyiraman dapat dilakukan cukup 

sehari sekali. Setelah tanaman tumbuh dengan sempurna 

penyiraman dapat dilakukan hanya pada waktu-waktu tertentu saja. 

Untuk mengatasi genangan air pada saat terjadi hujan lebat, perlu 

dibuatkan saluran drainase untuk mengalirkan air. 

Untuk mencegah serangan hama dan penyakit, tanaman 

hendaknya disemprot dengan pestisida. Penyemprotan dilakukan 

setiap 15 – 20 hari sekali sebelum panen. Perkembangan cendawan 

akan semakin meningkat pada saat kondisi kelembaban udara 

tinggi. Oleh karena itu, selama musim penghujan tanaman perlu 

disemprot fungisida beberapa kali. 
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Pemupukan 

Tanaman yang masih muda perlu mendapatkan suplai hara 

melalui pemupukan untuk mempercepat pertumbuhannya, 

sedangkan pada tanaman yang telah berproduksi pupuk diperlukan 

untuk menggantikan hara yang terangkut melalui panen dan untuk 

memulihkan pertumbuhan. Menurut Sutono (2008), jumlah pupuk 

yang diberikan berkisar antara 2% hingga 5% dari bobot buah yang 

dihasilkan, dan diberikan dua kali setahun yakni menjelang musim 

kemarau dan di awal musim penghujan (Tabel 9.3) 

Untuk meningkatkan kualitas buah, sembilan minggu setelah 

pembentukan buah tanaman dapat disemprot dengan KNO3. Untuk 

mendapatkan pertumbuhan tanaman dan produksi yang stabil 

dianjurkan untuk memberikan pupuk kandang dengan dosis 30 kg 

per pohon per tahun (Hau, 1999).  

Tabel 9.3. Kebutuhan pupuk N, P dan K pada tanaman mangga 

berdasarkan umur tanaman (Sutono, 2008). 

Umur Tanaman (tahun) 
Dosis (g per pohon per tahun) Frekuensi 

per tahun Urea SP-36 KCl 

0 –  1 Tanaman muda 100 100 60 3 kali 

1 –  5 Tanaman muda 200 –  400 200 –  400 100 – 200 3 kali 

5 –10 Tanaman produktif 150 –  600 150 –  600 100 – 300 2 kali 

> 10 Tanaman produktif 600 –1200 600 –1200 300 – 600 2 kali 

Menurut Binh et. al. (2010), dua kali penyemprotan tanaman 

dengan KNO3 0,5% pada interval 7 hari terhadap daun-daun yang 

baru tumbuh, satu kali penyemprotan dengan Paclobutrazol 0,1% 

ketika daun-daun muda mulai berubah menjadi hijau tua, dan dua 

kali penyemrpotan dengan dengan Thiourea 0,5% pada interval 7 

hari ketika tanaman mulai berbunga, dapat mempercepat 

pembungaan 16 hari lebih awal dan panen 25 hari lebih awal. 

Induksi pembungaan pada hampir semua tanaman buah-

buhan tropis umumnya terjadi pada musim kemarau dan bunga 

muncul pada awal musim penghujan. Misalnya kultivar Binjai dan 
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Garuda membutuhkan dua minggu masa cekaman kekeringan, 

sedangkan kultivar Rapiah dan Lebak Bulus membutuhkan cekaman 

kekeringan selama satu bulan untuk berbunga. 

Hasilnya dapat mencapai 500-700 kg/pohon. Musim panen 

rambutan terjadi pada bulan Desember-Februari. Induksi 

pembungaan di luar musim pada tanaman rambutan dapat 

dilakukan dengan membuat keratan di sekeliling pokok tanaman. 

Pengeratan dilakukan dengan membuang kulit batang selebar 2 cm 

di sekeliling pokok tanaman, lalu dibalut dengan plastik hitam. 

Pengeratan terbukti dapat merangsang rambutan Binjai untuk 

berbunga dan berproduksi di luar musim. Perlakuan pengeratan 

nyata berpengaruh terhadap waktu pembungaan, namun tidak 

mempengaruhi jumlah malai, jumlah bunga per malai, maupun 

ukuran malai yang terbentuk. Namun pengeratan yang diikuti oleh 

penyemprotan KNO3 satu bulan sesudahnya dapat meinginduksi 

pembungaan 10 – 20 hari lebih awal. Pemberian KNO3 juga 

meningkatan jumlah malai per tanaman (Poerwanto, 2009). 

 

Hama dan Penyakit 

Hama 

Beberapa hama yang kerap dijumpai pada pertanaman 

rambutan di antaranya adalah serangga pemakan daun (Hypomeces 

squamosus), serangga penghisap daun (Mictic longicornis, 

Tessaratoma longicorne), pengorok daun (Phyllocnistic sp.) dan kutu 

putih (Pseudococcus sp.). Penggerek batang mangga (Niphonoclea 

albata) adakalanya juga menyerangan rambutan. Lalat buah 

(Bactrocera sp.) menyerang buah-buah matang. Selain itu, burung 

dan kalong juga memakan dan merusak buah. 

 

Penyakit 

Sejumlah patogen penyebab penyakit diketahui menyerang 

buah rambutan dan menyebabkan buah-buah membusuk, terutama 
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pada saat kondisi udara lembab dan hangat. Beberapa penyakit 

yang diketahui menyerang rambutan di antaranya adalah busuk 

buah yang disebabkan oleh Phytophthora necotianae var. parasitica 

dan P. botryosa, antraknosa (Colletotrichum sp.) yang menyebabkan 

kerusakan paarah pada daun, bunga dan buah-buah muda. Selain 

itu juga dijumpai embun tepung (Oidium nephelii) yang menyerang 

daun, bunga dan pucuk-pucuk muda. Bunga yang terserang akan 

gugur sehingga mengakibatkan gagal produksi.  

Kanker batang yang disebabkan oleh cendawan Fomes 

lignosus di Filipina dan cendawan Ophioceras sp. di Malaysia dapat 

berakibat fatal bagi rambutan apabila tidak ditangani sejak dini. 

Sementara itu kanker batang yang disebabkan cendawan Dolabra 

nepheliae (Rossman et. al., 2010) menyerang kulit batang dan 

cabang-cabang tua dan menyebabkan terbentuknya jaringan gabus. 

Meskipun perkembangannya lambat, namun apabila tidak ditangani 

dengan baik serangan akan menjalar dari jaringan tua ke jaringan-

jaringan yang lebih muda, bahkan sampai ranting-ranting. 

Penyakit lain pada tanaman rambutan adalah yang disebabkan 

oleh cendawan Chephaleuros sp. yang umumnya menyerang daun-

daun tua pada musim penghujan. Ciri-ciri serangan cendawan ini 

adalah adanya bercak-bercak kecil pada bagian atas daun disertai 

dengan terbentuknya serat-serat halus berwarna jingga yang 

merupakan kumpulan sporanya. Cendawan Chephaleuros 

bersimbiosis dengan lumut kerak (lichen) dan dapat dijumpai pada 

daun dan batang rambutan, yang nampak seperti panu. Selain itu 

dijumpai pula penyakit akar putih (Rigidoporus lignosus) yang 

dicirikan oleh adanya rizom berwarna putih yang melekat pada akar, 

dan apabila akar yang terkena serangan dikelupaskan akan nampak 

warna kecokelatan.  

Beberapa penyakit pascapanen yang disebabkan oleh 

berbagai cendawan seperti Aspergillus spp., Botryodiplodia 

theobromae Port, Colletotrichum spp., Fusarium spp., Pestalotia spp. 
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dan Phomopsis homopsis. Sebagian dari cendawan ini bersifat 

patogenik dan juga menyerang tanaman di lapang. 

 

Panen dan Pascapanen 

Pemanenan 

Ciri dan umur panen 

Buah rambutan dapat dipetik setelah matang di pohon atau 

pada umur 120 hari setelah anthesis (bunga mekar). Buah-buah yang 

siap dipanen dicirikan terutama sekali oleh warna buahnya yang 

telah berubah menjadi merah atau merah kekuningan atau kuning, 

tergantung pada kultivarnya.  

Buah rambutan tergolong ke dalam buah non-klimakterik. 

Oleh karena itu buah rambutan hanya dapat matang selagi berada 

di pohon. Buah-buah yang dipetik sebelum matang tidak 

memproduksi etilen yang dapat merangsang pematangan buah 

sebagaimana halnya buah klimakterik, dan juga tidak akan menjadi 

matang sekalipun dirangsang dengan etilen dalam penyimpanan. 

Umumnya panen buah rambutan di Indonesia berlangsung 

sekali dalam setahun, yakni pada bulan Nopember hingga Februari 

tahun berikutnya. Hal yang sama juga terjadi di Costa Rica, di mana 

tanaman mulai berbunga di awal musim penghujan atau pada bulan 

April, dan buah-buah biasanya matang pada bulan Agustus dan 

September. Sementara di Malaysia musim berbunga rambutan dapat 

berlangsung hingga dua kali dalam setahun, yaitu dari Maret hingga 

Juli dan antara Juni hingga Nopember, sehingga panen buah 

rambutan dapat berlangsung dua kali setahun. 

Cara panen 

Panen dilakukan dengan cara memotong tangkai malai 

(tandan) buah. Apabila buah-buah yang akan dipanen tidak dapat 

dijangkau, maka pemetikan dapat dilakukan menggunakan galah 

yang ujungnya dilengkapi dengan pisau pengait yang tajam untuk 
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mengkait tangkai buah rambutan secara benar. Jangan sekali-kali 

melakukan pemetikan dengan cara memanjat pohon, karena tidak 

saja berisiko kecelakaan (terjatuh), tetapi juga dapat merusak dahan 

(patah, pecah dan sebagainya). 

Bersamaan dengan pemanenan dianjurkan untuk melakukan 

pemangkasan. Tujuang pemangkasan ini adalah untuk membuang 

bagian-bagian tanaman, seperti cabang/ranting yang tidak produktif 

atau rusak guna mendapatkan bentuk tertentu sehingga dicapai 

tingkat efisiensi yang tinggi di dalam pemanfaatan cahaya matahari, 

mempermudah pengendalian hama/penyakit serta meremajakan 

tanaman (Zulkarnain, 2009). 

Prakiraan produksi 

Apabila sejak pemilihan bibit dan pemeliharaan hingga panen 

tanaman dilakukan dengan baik dan benar, maka akan diperoleh 

hasil tanaman yang maksimal. Umumnya tanaman rambutan 

dewasa (umur lebih dari 10 tahun) dapat menghasilkan buah 20 – 

100 kg per tahun. Kultivar Lebak Bulus dari menghasilkan 50 – 100 

kg buah per tahun, namun kultivar Rapiah hanya menghasilkan 18 – 

30 kg buah per tahun. 
 

Pascapanen 

Segera setelah dipanen, buah rambutan langsung dibawa ke 

tempat pemrosesan untuk disortir, dikelompokkan (pengkelasan), 

disimpan sementara, dan dikemas sebelum diangkut.  

Penyortiran dan pengkelasan 

Penyortiran buah rambutan bertujuan untuk memisahkan buah-

buah yang bagus berdasarkan ukuran agar harga jualnya tinggi. 

Berdasarkan Codex Alimentarius6 Standards for Rambutan, untuk 

pemasaran di negara-negara Uni Eropa buah rambutan 

                                                             
6  Codex Alimentarius Commission merupakan badan di bawah PBB yang didirikan 

oleh FAO dan WHO untuk melindungi kesehatan konsumen dan menjamin 
perdagangan pangan yang adil. 
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dikelompokkan ke dalam 3 kelas mutu, yaitu Kelas Ekstra, Kelas I dan 

Kelas II. Buah-buah yang termasuk dalam Kelas Ekstra merupakan 

produk berkualitas super, yang memiliki bentuk, perkembangan, dan 

warna yang merupakan tipikal dari kultivar yang bersangkutan. 

Produk Kelas Ekstra bebas dari kerusakan, kecuali kerusakan yang 

sangat ringan pada permukaan buah, sehingga tidak mempengaruh 

penampilan buah secara keseluruhan termasuk mutu, daya simpan 

dan tampilannya dalam kemasan. Sementara itu buah rambutan 

Kelas I adalah buah-buah yang bermutu baik yang hanya mengalami 

cacat ringan pada bentuk, cacat pada kulit tidak melebihi 5% dari 

total permukaan kecuali cacat pada buah. Buah-buah yang 

memenuhi syarat minimum namun tidak termasuk dalam Kelas I 

ataupun Kelas Ekstra dapat dipasarkan sebagai buah Kelas II. Cacat 

pada bentuk maupun cacat pada kulit buah rambutan Kelas II tidak 

boleh lebih dari 10% total area permukaan buah, kecuali cacat pada 

buahnya sendiri. Namun pangsa pasar untuk buah rambutan Kelas II 

sangat terbatas. 

Menurut Codex Alimentarius Standards for Rambutan, ukuran 

buah ditentukan oleh jumlah buah per kilogram atau berat per buah 

(Tabel 9.4 dan Tabel 9.5). 

Tabel 9.4. Spesifikasi ukuran buah rambutan yang tersaji berupa 

buah individual menurut Codex Alimentarius Standards 

for Rambutan. 

Kode Ukuran Berat per Buah (g) Jumlah Buah per kg 

1 > 43 dan < 23 - 

2 38 – 43 23 – 36 

3 33 – 37 27 – 30 

4 29 – 32 31 – 34 

5 25 – 28 35 – 40 

6 18 – 24 41 – 50 

Sumber: Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) 

(2014). 
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Tabel 9.5. Spesifikasi ukuran buah rambutan yang tersaji dalam 

bentuk ikatan menurut Codex Alimentarius Standards 

for Rambutan. 

Kode Ukuran Jumlah Buah per kg 

1 < 29 

2 29 – 34 

3 35 – 40 

4 41 – 45 

Sumber: Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) 

(2014). 

 

Penyimpanan 

Buah rambutan dapat disimpan di dalam ruang penyimpanan 

dengan suhu 8 oC hingga 15 oC dan kelembaban relatif berkisar 

antara 90% hingga 95%. Selama dan setelah penyimpanan akan 

terjadi perubahan warna pada kulit buah dan rambut, namun daging 

buah tidak mengalami perubahan. Penyimpanan pada suhu lebih 

tinggi atau lebh rendah dapat menyebabkan terjadinya kemunduran 

mutu yang cepat. Pada suhu tropis (26 oC – 30 oC) perubahan warna 

pada kulit buah akan terjadi dalam tempo 3 hari. Kehilangan berat 

yang signifikan juga akan terjadi apabila buah rambutan disimpan 

terlalu lama, meskipun hal ini dapat dikurangi dengan penyimpanan 

pada suhu lebih rendah atau membungkus buah di dalam kantong 

tertutup atau di dalam kantong polyethylene berlubang. Namun perlu 

dicatat bahwa penyimpanan buah pada suhu di bawah 7 oC dapat 

menyebabkan terjadinya chilling injury dan menurunkan mutu 

konsumsinya. 

Pengemasan 

Nilai jual yang tinggi tidak hanya tergantung pada rasanya 

saja, tetapi juga pada penampilan kemasannya. Apabila buah 

rambutan akan dipasarkan tidak jauh dari lokasi kebun, maka buah-

buah cukup diikat dan kemudian diangkut dalam karung. Untuk 
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pengiriman dengan jarak yang agak jauh (antar pulau dan ekspor) 

yang membutuhkan waktu 2 – 3 hari perjalanan, maka buah-buah 

dikemas menggunakan kotak kayu atau kotak kardus (Gambar 9.5).  

Sebelum dikemas sebaiknya buah dicuci terlebih dahulu 

dengan air bersih yang dicampur deterjen dan dibilas, lalu 

dikeringkan (ditiriskan). Apabila ada buah yang terkena jamur 

sebaiknya direndam di dalam larutan soda 1,5% selama 3 – 5 menit 

kemudian disikat dengan sikat lunak dan dikeringkan. Buah-buah 

yang sudah kering disusun berderet berbentuk sudut terhadap sisi 

kotak, yang sebelumnya dialasi dengan kertas minyak. Setelah 

penuh, lapisan atas dilapisi lagi dengan kertas minyak lalu ditutup. 

Berat bersih setiap kotak berkisar antara 2 hingga 4 kg, tergantung 

pada kebutuhan importir. 

 

 
 

Gambar 9.5. Buah rambutan yang dikemas di dalam kotak kardus 

siap untuk diangkut jarak jauh (ekspor). 
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Buah rambutan dapat dipasarkan dalam buah-buah individual 

(satuan) atau dalam bentuk ikatan. Apabila dijual dalam bentuk 

satuan, maka tangkai buah harus dipotong pada ruas pertama dan 

panjangnya tidak melebihi 5 mm dari pangkal buah. Apabila 

dipasarkan dalam bentuk ikatan, maka setiap ikatan harus bebas dari 

daun-daunan dan terdiri atas beberapa tangkai, di mana pada setiap 

tangkai setidaknya terdapat dua buah rambutan. Panjang tangkai 

setiap ikatan hendaknya tidak melebihi 20 cm yang diukur dari buah 

teratas. 

Pelabelan 

Untuk keperluan ekspor, buah rambutan hendaknya diberi 

label, dan pelabelan pada kemasan hendaknya memenuhi kriteria 

atau ketentuan yang berlaku di negara tujuan (Gambar 9.6). Hal ini 

bertujuan untuk melindungi konsumen untuk mendapatkan informasi 

yang benar mengenai produk yang dipasarkan. Label tidak boleh 

menggunakan bahan-bahan perekat atau tinta yang mengandung 

racun. 

Setiap kemasan (non-retail) hendaknya dilengkapi dengan 

informasi yang mudah dibaca, tidak mudah terhapus dan terlihat dari 

luar, yang mencakup: 

• Indentifikasi: nama dan alamat eksportir, pengemas atau 

pengirim, dan kode identifikasi (optional). 

• Sifat produk: nama produk “Rambutan” jika isinya tidak terlihat 

dari luar, nama kultivar atau jenis komersial (optional). 

• Asal usul produk: negara asal (optional), daerah di mana 

tanaman diusahakan, dan nama lokal, regional atau nama 

nasioanl produk. 

• Identifikasi komersial: kelas, ukuran (kode), dan/atau berat 

bersih. 

• Tanda pemeriksaan dari lembaga resmi yang berwenang 

(optional). 
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Selain itu, untuk kemasan penjualan eceran, jika produk tidak 

terlihat dari luar, setiap kemasan harus diberi label nama produk 

“Rambutan” dan dapat juga diberi label nama varietas atau kultivar. 

Logo sertifikasi atau logo penjual dapat pula dicantumkan. 

 

 
 
Gambar 9.6. Contoh pelabelan buah rambutan yang memenuhi 

persyaratan pasar negara-negara Uni Eropa. 

 

Nilai Gizi dan Manfaat 

Buah mengandung berbagai zat gizi namun dalam jumlah 

yang tidak terlalu tinggi, hanya karbohidrat dan mangan yang 

berada dalam kadar yang cukup tinggi yakni sekitar 16% dari 

kebutuhan sehari-hari dalam setiap 100 bagian yang dikonsumsi 

(Tabel 9.6, perlu dicatat bahwa data yang disajikan adalah untuk 

rambutan dalam bentuk sirop yang dikemas dalam kaleng, bukan 

sebagai bahan segar yang kemungkinan memiliki kadar nutrisi yang 

berbeda). 
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Daging buah yang tidak berwarna menunjukkan tidak adanya 

kandungan polifenol (Gorinstein et al., 1999), namun kulit buahnya 

yang berwarna menunjukkan adanya kandungan berbagai asam 

fenolat, seperti asam-asam siringat, koumarat, gallat, kafeat dan 

ellagat yang secara in vitro memperlihatkan adanya aktivitas 

antioksidan (Thitilertdecha et. al., 2010; Sun et. al., 2012). Sementara 

itu bijinya mengandung asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh 

dalam proporsi yang seimbang, di mana asam arachidat (34%) dan 

asam oleat (42%) (Manaf et. al., 2013). 

Tabel 9.6. Komposisi kimiawi setiap 100 g buah rambutan kaleng 

(dalam sirop) yang dapat dimakan.  

Senyawa Kadar Nutrisi 
Persen dari Kebutuhan 

Harian 

Energi (kalori) 82,00 4,10 

Karbohidrat (g) 20,87 16,45 

Protein (g) 0,65 1,19 

Lemak Total (g) 0,21 0,64 

Serat (g) 0,90 2,42 

Folat (µg) 8,00 2,00 

Niasin (mg) 1,352 8,13 

Piridoksin (mg) 0,02 1,53 

Riboflavin (mg) 0,022 1,51 

Tiamin (mg) 0,013 0,84 

Vitamin C (mg) 4,90 8,45 

Natrium (mg) 11,00 0,00 

Kalium (mg) 42,00 0,94 

Kalsium (mg) 22,00 2,20 

Besi (mg) 0,35 2,69 

Magnesium (mg) 7,00 1,81 

Mangan (mg) 0,343 16,51 

Fosfor (mg) 9,00 1,23 

Seng (mg) 0,08 0,53 

Sumber: USDA National Nutrient Data Base. 
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BAB 10 
 

 

PEPAYA  

(Carica papaya L.: Caricaceae) 
 

 

Asal Usul 

Pepaya (Carica papaya L.) adalah salah satu dari 22 spesies 

dalam genus Carica famili Caricaceae. Tanaman ini berasal dari 

Dunia Baru di wilayah Amerika tropis, yakni kawasan di sekitar 

Meksiko bagian selatan dan Amerika Tengah. Dari kawasan Dunia 

Baru, selanjutnya pepaya tersebar ke berbagai penjuru dunia, 

terutama kawasan tropis, seperti Belize, Bolivia, Brazil, Kolumbia, 

Kosta Rika, Ekuador, El Salvador, Guyana Perancis, Guatemala, 

Guyana, Honduras, Meksiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, 

Suriname, Venezuela, dan Argentina bagian utara. Pepaya telah pula 

dibudidayakan di Kuba, Dominika, Republik Dominika, Granada, 

Bahama, Guadeloupe, Haiti, Jamaika, Martinique, Puerto Rico, Saint 

Vincent dan kawasan Grenadines, Trinidad dan Tobago, Virgin 

Islands, Florida, Malawi, Tanzania, India, Australia, Filipina dan 

Hawaii (National Germplasm Resources Laboratory, 2010). 

Penyebaran pepaya di kawasan tropis tidak terlepas dari peran 

bangsa Spanyol yang pertama kali membawa dan membudidayakan 

pepaya di Manila pada pertengahan abad ke-16. Diperkirakan pada 

abad ke-16 atau sebelumnya pepaya telah pula dibudidayakan di 

Indonesia. Kini pepaya telah menjadi tanaman pekarangan yang 

dapat dijumpai hampir di setiap pelosok negeri. Oleh karena itu tidak 

mengherankan bila pepaya dikenal dengan berbagai nama daerah, 

seperti Pente (Aceh), Pertek (Gayo), Pastela (Batak), Embetik (Karo), 

Botik (Batak Toba), Bala (Nias), Sikailo (Mentawah), Kates 
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(Palembang, Jawa Tengah, Madura, Sasak), Kalikih (Minangkabau), 

Gedang (Lampung, Sunda, Bali), Kustela (Banjar), Bua Medung 

(Dayak Busang), Buah Dong (Dayak Kenya), Kampaya (Bima), Kala 

Jawa (Sumbawa), Padu (Flores), Pepaya (Gorontalo, Buol, Manado, 

Halmahera), Kaliki (Baree), Unti Jawa (Makasar), Kaliki Riaure (Bugis), 

Papai (Buru), Papae (Ambon), Palaki (Seram), Kapaya (Tidore), 

Tapaya (Ternate), Ihwarwerah (Sarmi), Siberiani (Windesi). 

Menurut Prihatman (2000), sentra penanaman buah pepaya di 

Indonesia adalah daerah Jawa barat (kabupaten Sukabumi), Jawa 

Timur (kabupaten Malang), Jawa tengah (Boyolali) Yogyakarta 

(Sleman), Lampung Tengah, Sulawesi Selatan (Toraja), Sulawesi 

Utara (Manado). Luas panen mangga di Indonesia dari tahun 2010 

hingga 2014 menunjukkan kecenderungan yang meningkat, namun 

produksi dan rata-rata hasil per hektare berfluktuasi sebagaimana 

disajikan pada Tabel 10.1. 

 

 
 

Gambar 10.1. Buah pepaya matang yang banyak dimanfaatkan 

sebagai buah meja dan dihidangkan sebagai 

pencuci mulut. 
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Tabel 10.1. Luas panen, produksi dan rata-rata hasil pepaya di 

Indonesia selama 2010-2014. 

Tahun Luas panen (ha) Produksi (ton) 
Rata-rata hasil 

(ton ha-1) 

2010 9.225 675.801 73,26 

2011 11.055 958.251 86,68 

2012 11.702 906.305 77,45 

2013 11.304 909.818 80,49 

2014 10.217 840.112 82,23 

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian 

Pertanian RI (2015). 

 

Botani 

Pepaya merupakan tumbuhan pohon yang umumnya tidak 

bercabang atau bercabang sedikit. Tanaman ini dapat tumbuh 

hingga mencapai ketinggian 5 – 10 m dengan kedudukan daun pada 

batang membentuk pola spiral sampai pada bagian atas tanaman. 

Daunnya besar dengan diameter 50 – 70 cm, menyirip lima dengan 

tangkai yang panjang dan berongga di bagian tengah (Gambar 

10.2). Pada beberapa kultivar daun pepaya bercuping dalam, namun 

pada kultivar lain bercuping dangkal. 

Berdasarkan keberadaan bunganya pepaya termasuk 

kelompok tanaman monodioecious (berumah tunggal sekaligus 

berumah dua) dengan tiga kelamin, sehingga dikenal adanya pepaya 

jantan, pepaya betina dan pepaya banci (hermafrodit). Pepaya jantan 

hanya menghasilkan serbuk sari dan tidak pernah berbuah, 

sedangkan pepaya betina hanya akan menghasilkan buah-buah kecil 

dan tidak dapat dimakan kecuali bila bunganya diserbuki. Sementara 

itu pepaya banci dapat melakukan penyerbukan sendiri karena 

bunganya memiliki tangkai sari dan bakal buah. Hampir semua 

kebun pepaya komersial terdiri atas hanya tanaman hermaprodit 

(Chia dan Manshardt, 2001).  
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Gambar 10.2. Daun pepaya yang menyirip lima dan bercangap 

dalam dengan tangkai yang panjang dan berongga. 

 

Bunga pepaya biasanya tumbuh di daerah sekitar pucuk 

tanaman. Baik bunga betina pada pepaya betina maupun bunga 

jantan pada pepaya jantan memiliki mahkota berwarna kuning 

pucat, bertangkai atau duduk pada batang (Gambar 10.3A), namun 

bunga pada pepaya jantan memiliki tangkai yang panjang (Gambar 

10.3B).  

Bunga pepaya jantan tidak memiliki ovarium (indung telur) dan 

tidak membentuk buah. Namun bunga jantan memiliki stamen 

(tangkai sari) yang mengasilkan serbuk sari yang dapat menyerbuki 

bunga pepaya betina yang memiliki ovarium, dan menyebabkan 

terbentuknya buah. Bunga pepaya jantan sangat berbeda, baik dari 

bunga pepaya betina maupun bunga pepaya banci. Bunga pepaya 

jantan tumbuh dalam jumlah yang banyak pada peduncle (tangkai 

bunga) yang bercabang dan menjuntai. 

Bunga pepaya betina memiliki ovarium dan tumbuh pada 

batang di mana daun-daun melekat (yakni pada ketiak daun). Bagian 

pangkalnya membesar dan ujungnya meruncing. Agar dapat tumbuh 

menjadi buah yang mengandung biji-biji yang viabel, ovarium harus 

diserbuki dan dibuahi oleh serbuk sari yang berasal dari tanaman 

lain, baik dari pepaya jantan maupun pepaya banci. Bila tidak 
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diserbuki dan dibuahi, buah-buah kecil yang tengah berkembang 

akan gugur dari tanaman. Biasanya petani komersial akan 

membuang pepaya jantan begitu bunga pertama bermunculan dan 

jenis kelamin tanaman diketahui. 

 

 

Gambar 10.3. Letak bunga pepaya betina (A) dan bunga pepaya 
jantan (B) pada pohon. Bunga betina hanya 
menghasilkan buah-buah kecil yang tidak bisa 
dimakan kecuali bila diserbuki, sedangkan bunga 
jantan hanya menghasilkan serbuk sari, tidak pernah 
membentuk buah. 

 

Bunga pepaya banci (hermafrodit) memiliki ovarium dan 

stamen yang menghasilkan serbuk sari, sehingga dapat melakukan 

penyerbukan sendiri. Sepertihalnya bunga betina, letak bunga banci 

pada pohon pepaya juga pada ketiak daun. 

Pepaya banci lebih banyak diusahakan di kebun-kebun 

komersial karena dapat diandalkan untuk memproduksi buah. Akan 

tetapi pada kondisi tertentu morfologi bunganya tidak stabil dan 

rentan terhadap perubahan kelamin (sex reversal). Suhu udara yang 

rendah atau kelembaban tanah yang tinggi dapat berakibat pada 

munculnya sifat-sifat betina, di mana stamen menyatu dengan karpel 

(karpel adalah ovarium yang mengandung bakal biji dan potensial 
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menjadi buah) atau dengan dinding ovarium, sehingga buah-buah 

yang terbentuk kulitnya akan berbentol-bentol (tidak mulus karena 

mengalami karpeloid) dan akibatnya tidak dapat dipasarkan. 

Sementara itu suhu tunggi dan cekaman air dapat menyebabkan 

munculnya sifat-sifat jantan berupa berkurangnya jumlah karpel 

(jumlah normalnya adalah lima). 

 

 
Gambar 10.4. Pepaya memiliki 3 macam bunga, yakni bunga 

betina, bunga banci (hermafrodit) dan bunga jantan 

(Chia dan Manshardt, 2001). 
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Untuk membedakan pepaya betina, jantan dan banci secara 

lebih dini, telah dikembangkan penanda genetik Random Amplified 

Polymorphic DNA (RAPD) (Stiles et. al., 1993; Niroshini et. al., 2000; 

Urasaki et. al., 2002). 

Buah pepaya termasuk buah berukuran besar dengan bentuk 

bulat hingga bulat panjang. Panjang buah dapat mencapai 15 – 45 

cm dan diameter 10 – 30 cm, dengan ujung yang meruncing. Bentuk 

buah yang membulat bila berasal dari pepaya betina dan 

memanjang (oval) bila dihasilkan dari pepaya banci. Buah muda 

berwarna hijau gelap, dan setelah matang menjadi hijau muda 

hingga kuning. Daging buah berasal dari karpel yang menebal, 

berwarna kuning hingga merah, tergantung varietasnya. Bagian 

tengah buah berongga dan di dalamnya terdapat biji-biji berwarna 

hitam atau kehitaman yang terbungkus oleh semacam lapisan 

berlendir (pulp) untuk mencegahnya dari kekeringan.  

Kedudukan tanaman pepaya di dalam klasifikasi botani adalah 

sebagai berikut: 

Divisi : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas : Dicotyledonae 

Ordo : Brassicales 

Famili  : Caricaceae 

Genus  : Carica 

Spesies : Carica papaya L. 

 

Jenis-Jenis Pepaya Unggul Indonesia 

Pepaya Bangkok sangat populer di pasaran dan kalangan 

masyrakat Indonesia. Sesuai dengan namanya, pepaya Bangkok 

merupakan jenis introduksi dari Thailand sekitar tahun 1970-an. Jenis 

ini menjadi pepaya unggulan karena ukurannya lebih besar 

dibandingkan pepaya jenis lain. Berat pepaya Bangkok dapat 

mencapai 3,5 kg per buahnya. Keunggulan yang lain adalah rasanya 
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yang sangat manis dan segar serta daya tahan buah yang lama 

setelah dipanen. Daging buahnya berwarna jingga kemerahan, 

dengan teksturnya yang liat dan keras sehingga membuat pepaya 

Bangkok tahan dalam pengangkutan. 

Pepaya Cibinong yang dicirikan oleh buahnya yang telah 

masak berwarna kuning pada bagian ujungnya sedang pada bagian 

buah yang lain warnanya tetap hijau. Buahnya berukuran besar dan 

panjang dengan rata-rata berat rata-rata per buah mencapai 2,5 kg. 

Ciri lain dari pepaya Cibinong adalah pangkal buahnya kecil, lalu 

membesar di bagian tengah dan meruncing di bagian ujungnya. 

Permukaan kulit buahnya halus namun tidak rata. Daging buah 

berwarna merah kekuningan dengan tekstur keras. Keunggulan lain 

adalah rasanya yang manis dan menyegarkan serta tahan dalam 

pengangkutan. 

Pepaya Hawaii yang merupakan introduksi dari Kepulauan 

Hawaii. Jenis ini masuk dalam kategori pepaya “solo”, yang artinya 

pepaya yang buahnya dapat habis dimakan oleh satu orang. Hal ini 

dikarenakan ukurannya yang relatif kecil, di mana berat rata-rata per 

buah hanya sekitar 0,5 kg. Pepaya Hawaii memiliki bentuk buah yang 

agak bulat hingga bulat panjang. Kulit buah yang sudah masak 

berwarna kuning cerah. Daging buahnya agak tebal, berwarna 

kuning dan rasanya manis menyegarkan. 

Pepaya California juga termasuk jenis pepaya yang banyak 

peminatnya di pasaran. Meskipun menyandang nama California, 

pepaya jenis ini adalah asli Indonesia. Pepaya ini merupakan hasil 

pengembangan Prof. Dr. Ir. Sujiprihati MS. (Alm.) dan Tim Peneliti 

dari Pusat Kajian Buah Tropika (PKBT) Institut Pertanian Bogor. Nama 

sebenarnya adalah Callina (bukan California), atau IPB-9 namun 

para pedagang buah menyebutnya California. 

Pepaya Callina (IPB-9) ini tumbuhnya lebih pendek dari 

kebanyakan pohon pepaya, yakni hanya sekitar 2 m. Daunnya berjari 

banyak serta mempunyai kuncung di permukaan pangkalnya. Bentuk 
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buahnya lonjong, kecil, berkulit tebal serta permukaannya rata. 

Daging buahnya kenyal, tebal, serta manis. Bobot pepaya Callina 

rata-rata hanya 1,3 kg per buah. 

Carica atau Pepaya Gunung (Vasconsella cundinamarcencis) 

adalah kerabat pepaya yang hanya bisa tumbuh di dataran tinggi 

basah pada ketinggian 1.500 – 3.000 m di atas permukaan laut (dpl). 

Pepaya jenis ini berasal dari dataran tinggi Andes, Amerika Selatan. 

Di Indonesia pepaya gunung dikenal dari daerah Wonosobo, Jawa 

Tengah. Jenis pepaya ini populer di masyarakat dengan sebutan 

Carica.  

Pepaya gunung memiliki postur pohon yang kecil dengan tinggi 

1 – 2 m. Perbedaan yang mendasar dari pepaya jenis lain adalah 

pohon pepaya gunung memiliki cabang bertingkat. Buah pepaya 

gunung berbentuk bulat telur dengan panjang 6 – 10 cm dan 

diameter 3 – 4 cm. Buah muda berwarna hijau gelap dan berubah 

menjadi kuning setelah masak. Daging buahnya kenyal, berwarna 

kuning-jingga, rasanya agak asam namun harum. Di dalam 

rongganya terdapat banyak biji yang terbungkus oleh sarkotesta putih 

serta berair.  

Pepaya Merah Delima merupakan varietas unggul baru (VUB) 

hasil pengembangan Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika, Solok, 

Sumatra Barat. Buah pepaya Merah Delima memiliki karakter 

kualitatif mirip dengan pepaya Callina. Perbedaannya antara lain 

pada penampilan punggung buah dan bentuk rongga tengah. Pada 

pepaya Callina punggung buahnya relatif lurus dan rata sedangkan 

pepaya Merah Delima punggung buahnya agak bergelombang. 

Selain itu, rongga tengah pepaya Merah Delima berbentuk seperti 

bintang bersudut lima, sedangkan pada pepaya Callina bentuk 

rongganya tidak teratur. 

Daging buah pepaya Merah Delima berwarna merah, tebal 

dengan tekstur yang renyah, rasanya manis dengan kadar gula rata-

rata 14°Brix. Ukuran buah dirancang antara 900 hingga 1.400 g, 
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sehingga cocok untuk konsumsi dua orang. Daya simpan buah dapat 

mencapai 10 hari setelah dipanen. 

 

 

Gambar 10.5. Jenis-jenis pepaya unggulan Indonesia. A, pepaya 

Bangkok; B, pepaya Cibinong; C, pepaya Hawaii; D, 

pepaya California (Callina); E, pepaya Gunung; F, 

pepaya Merah Delima. 

 

Syarat Tumbuh 

Iklim 

Pepaya dapat ditanam di dataran rendah sampai ketinggian 

700 m–1000 mdpl, kecuali pepaya gunung yang tumbuh di dataran 

tinggi basah pada ketinggian 1.500 – 3.000 mdpl. Curah hujan yang 

dikehendaki adalah 1.000 – 2.000 mm per tahun, suhu optimum 25 

– 30 oC dengan suhu minimum 16 oC. Suhu udara di bawah16 oC 
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atau diatas 36 °C untuk jangka waktu lama dapat berpengaruh buruh 

terhadap pertumbuhan tanaman. Pada suhu harian rata-rata 23 oC 

diperlukan waktu sekitar 6 bulan untuk pematangan buah sejak 

pembungaan. Semakin rendah suhu udara, maka semakin lama 

waktu yang dibutuhkan untuk pematangan buah; demikian pula 

sebaliknya. 

 

Tanah 

Sebagaimana tanaman buah pada umumnya, pepaya 

menghendaki tanah yang subur, gembur, banyak mengandung 

humus dan mampu menahan air agar dapat tumbuh dan berproduksi 

dengan baik. Tekstur tanah yang ideal untuk pertanaman pepaya 

adalah lempung atau lempung berpasir (kandungan liat 15 – 30%), 

namun tanah dengan kandungan liat hingga 50% masih dapat 

ditanami pepaya dengan baik. Derajat kemasaman tanah (pH) yang 

optimum adalah 6 – 6,5. Namun apabila kadar aluminium dapat 

dipertukarkan (Aldd) tidak melampaui 30 ppm, maka tanah dengan 

pH 5,5 masih dapat ditanami dengan pepaya. Ketinggian permukaan 

air tanah yang ideal adalah 50 – 150 cm dari permukaan tanah. 

Di daerah dengan curah hujan tinggi, apabila drainase tidak 

lancar dan perakaran terus-menerus terendam selama 24 – 48 jam, 

maka tanaman akan mati. Tanah-tanah liat yang lengket tidak baik 

untuk pertanaman pepaya karena air hujan akan terakumulasi 

walaupun hujan berlangsung dalam waktu yang singkat. Oleh 

karenanya, pada kondisi demikian dianjurkan untuk membuat 

bedengan dan membuat saluran pembuangan air. 

 

Kultur Teknik 

Perbanyakan tanaman 

Perbanyakan tanaman pepaya umumnya hanya dilakukan 

secara generatif, yakni menggunakan biji, meskipun dimungkinkan 

untuk diperbanyak secara vegetatif menggunakan setek namun 
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dinilai tidak praktis dan tidak ekonomis. Perbanyakan melalui biji 

adalah cara yang paling mudah dan paling ekonomis dalam 

penyediaan bibit tanaman pepaya. Singkatnya, umur tanaman 

(kurang dari 4 tahun) dan terbatasnya jumlah populasi tanaman per 

hektare menjadikan biaya pengadaan bahan tanaman sebagai faktor 

ekonomis penting yang harus dipertimbangkan. 

Biji untuk benih hendaknya bersumber dari buah matang dari 

jenis pepaya unggul. Biji tersebut selanjutnya dibersihkan sambil 

membuang selaput lendir yang membungkusnya, lalu dikeringkan 

sambil ditaburi dengan bubuk pestisida. Biji-biji disemai pada bedeng 

persemaian atau pada polybag berukuran 8 x 10 cm. Sisa biji yang 

belum digunakan dapat disimpan di dalam wadah kedap udara dan 

ditempatkan di dalam ruang penyimpanan dengan suhu 5 – 10 oC 

dan kering (kelembaban relatif 40%). Dengan kondisi penyimpanan 

demikian, biji-biji pepaya dapat mempertahankan viabilitasnya 

hingga 2 – 3 tahun (Medina et. al., 2003). 

Benih akan berkecambah dalam waktu sekitar 2 minggu 

setelah disemai, namun adakalanya dibutuhkan waktu 3 hingga 5 

minggu, tergantung keadaan. Bibit dapat dipindahkan ke kebun 

setelah berumur 4 minggu sejak disemai (telah memiliki 2 helai 

daun). 

 

Persiapan media tanam 

Lahan untuk pertanaman pepaya dibersihkan dari sisa-sisa 

rumput, semak, tunggul, bebatuan dan kotoran lain, lalu 

dicangkul/dibajak dan digemburkan. Setelah gembur tanah 

dibiarkan lebih-kurang satu minggu, lalu diberi pupuk kandang 

sebanyak 20 – 25 kg per lubang tanam. Pada tanah-tanah dengan 

pH rendah hendaknya dilakukan pengapuran dengan dolomit. Dosis 

kapur yang dianjurkan tergantung pada pH, kadar aluminium dan 

kandungan liat tanah. Kapur diberikan pada kedalaman setidaknya 

50 cm karena pergerakannya yang lambat di dalam tanah. 
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Untuk mengatasi kemungkinan terjadi penggenangan air di 

sekitar pangkal tanaman, perlu dibuatkan bedengan dengan ukuran 

lebar 200 – 250 cm, tinggi 20 – 30 cm, panjang disesuaikan dengan 

kondisi lahan, dan jarak antar bedengan 60 cm. Di atas bedengan 

disiapkan lubang tanam berukuran 50 × 50 × 40 cm dengan jarak 

1,5 – 2,5 m dalam pola segi empat. 

 

Penanaman 

Penanaman di lapangan (kebun) dapat dilakukan terhadap 

bibit yang telah memiliki dua helai daun sempurna (berumur lebih-

kurang 4 minggu setelah semai). Kriteria lain adalah tinggi bibit, di 

mana bibit berukuran tinggi 10 – 15 cm sudah dapat dipindah ke 

lapangan, atau bibit berukuran 30 – 40 cm masih memenuhi syarat 

untuk dipindahkan asalkan bibit tersebut sebelumnya disemai di 

dalam wadah yang cukup besar. 

Penanaman dilakukan dengan jarak tanam 1,5 – 2,5 m. 

Meskipun penanaman pepaya dapat dilakukan dalam berbagai pola, 

namun pola segi empat adalah yang paling populer. Dengan pola ini 

pohon-pohon yang berdekatan di dalam barisan tidak akan 

bersinggungan satu sama lain meskipun telah tumbuh dewasa. Pola 

ini juga memberikan ruang antar barisan yang memadai untuk 

tindakan pemeliharaan kebun. Pada Gambar 10.6 disajikan ilustrasi 

secara sistem penanaman pola segi empat pada pertanaman 

pepaya. 

Jumlah bibit per lubang tanam tergantung pada jenis pepaya, 

yakni dioceous atau berumah dua (tanaman jantan dan betina 

terpisah), hermafrodit (menyerbuk sendiri) atau bibit berasal dari 

kultur jaringan. Apabila yang ditanam adalah jenis pepaya berumah 

dua, maka setidaknya terdapat satu pepaya jantan untuk setiap 25 

pepaya betina, karena hanya pepaya betina yang menghasilkan 

buah. Untuk itu, biasanya 3 – 5 tanaman ditanam berdekatan di 

dalam satu lubang tanam besar. Apabila yang ditanam adalah jenis 
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pepaya hermafrodit (banci), maka satu lubang tanam hanya untuk 

satu tanaman, karena setiap tanaman dapat menghasilkan buah. 

Sedangkan apabila bibit yang ditanam berasal dari kultur jaringan, 

maka bibit tersebut adalah klon dari jenis terpilih dan biasanya 

semuanya dari jenis pepaya betina atau pepaya banci, dan 

ditanamkan satu tanaman per lubang tanam. Sementara pepaya 

jantan ditanam pada posisi yang strategis (rasio jantan: betina 

setidaknya 1:25) untuk menjamin terjadinya penyerbukan yang 

efektif. 

 

            

 

   A          

  B 

            

 

            

 

Gambar 10.6. Ilustrasi secara skematik sistem penanaman pola segi 

empat pada pertanaman pepaya (Catatan: jarak B 

lebih lebar daripada A). 

 

Kerapatan tanam 

Dikarenakan bentuk pohonnya yang khas, penting untuk 

diperhatikan agar penanaman mangga diatur sedemikian rupa 

sehingga tidak saling mengganggu satu sama lain, terutama dalam 

mendapatkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Pengaturan ini juga 

penting untuk menghindari terjadinya persaingan dalam 

mendapatkan air tanah. Tabel 10.2 menyajikan jumlah populasi 

pepaya per hektare pada berbagai jarak tanam. 
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Tabel 10.2. Jumlah tanaman per hektare pada berbagai jarak 

tanam (dengan pola tanam segi empat). 

Jarak antar-

barisan (m) 

Jarak dalam barisan (m) 

1,0 1,5 2,0 2,5 

3,0 3.333 2.222 1.667 1.333 

2,5 4.000 2.667 2.000 1.600 

2,0 5.000 3.333 2.500 2.000 

 

Seleksi dan penjarangan tanaman 

Seleksi bunga pepaya sangat penting untuk mendapatkan 

kepastian jenis kelamin tanaman yang diinginkan, terutama bila yang 

ditanam adalah pepaya berumah dua (dioceous). Seleksi dilakukan 

pada saat keluarnya bunga pertama hingga keempat. Jika bunga 

pertama yang keluar adalah bunga jantan yang bertangkai panjang, 

maka kelak tanaman tersebut adalah individu tanaman jantan. Jika 

bunga pertama yang keluar adalah bunga betina, maka kelak pohon 

tersebut akan menghasilkan bunga pepaya betina. Jika bunga 

pertama yang keluar adalah bunga jantan yang bertangkai pendek, 

maka kelak pohon tersebut adalah individu tanaman banci yang 

berbunga sempurna (hermafrodit).  

Penjarangan tanaman dapat dilakukan segera begitu jenis 

kelamin tanaman dapat diketahui, yakni sekitar 6 hingga 9 bulan 

setelah tanam. Bila pada satu lubang tanam hanya terdapat tanaman 

jantan, pilih tanaman yang berbunga paling awal dan yang lain 

dimusnahkan. Bila hanya terdapat tanaman betina, pilih tanaman 

yang berbunga paling awal dan yang lain dimusnahkan. Bila pada 

satu lubang tanam terdapat tanaman jantan dan betina, maka 

tanaman betina yang berbunga paling awal dibiarkan tumbuh. 

Namun bila pada posisi ini dibutuhkan tanaman jantan, maka 

dibiarkan satu individu jantan yang tumbuh. Apabila ternyata satu 

lubang tanam terdapat pepaya banci lebih dari satu, maka tanaman 

banci yang berbunga paling awal yang dibiarkan tumbuh.  
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Pemupukan 

Tanaman pepaya menghendaki pemupukan yang kontinyu 

karena pembentukan buah berlangsung terus-menerus sepanjang 

tahun. Dosis anjuran untuk pemupukan pada pepaya adalah sebagai 

berikut: 

• Pupuk dasar, berupa pupuk kandang atau kompos yang diberikan 

sebanyak 20 - 25 ton ha-1 atau 2 – 2,5 kg m-2) sebelum tanam 

atau pada saat pembuatan bedengan. Pemberian pupuk kandang 

harus diulang setiap tahun pada tanaman dewasa dengan dosis 

sebagaimana disajikan pada Tabel 10.3. 

• Pupuk susulan, baik pupuk kandang maupun pupuk buatan, 

diberikan secara rutin dan bertahap. Waktu, jenis dan dosis 

pemupukan disajikan pada Tabel 10.3. Pupuk diberikan dengan 

cara dibenamkan di dalam larikan sedalam 10 – 15 cm di 

sekeliling tajuk tanaman atau di antara barisan, lalu larikan 

ditutup kembali dengan tanah. 

Tabel 10.3. Takaran dan jenis pupuk susulan pada pepaya dalam 

kaitannya dengan umur tanaman. 

Umur Tanaman 
Pupuk Kandang 

(kg per tanaman) 

Pupuk Buatan 

ZA TSP KCl 

1 bulan  30 – 45 50 40 20 

3 - 4 bulan  45 – 60 130 90 40 

6 bulan dan seterusnya 

(pemberian per 3 bulan) 

45 – 60 130 90 40 

 

Pemeliharaan 

Kegiatan pokok pemeliharaan tanaman pada budidaya pepaya 

meliputi: 1) penyiraman rutin pada fase awal pertumbuhan, 2) 

penyiangan gulma, penggemburan tanah dan pengaturan drainase, 

serta 3) perlindungan tanaman.  
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Pada fase awal pertumbuhan tanaman perlu dilakukan 

penyiraman secara rutin pagi dan sore hari atau tergantung pada 

keadaan cuaca. Pemberian air yang memadai di awal pertumbuhan 

sangat penting mengingat sistem perakaran pepaya belum 

berkembang secara ekstensif sehingga jangkauannya untuk 

mendapatkan air sangat terbatas. Penyiraman hendaknya dilakukan 

pada saat matahari belum/tidak bersinar terik. 

Kondisi tanah yang gembur dan subur akan merangsang 

tumbuhan lain untuk tumbuh kembali terutama tumbuhan 

pengganggu (gulma). Gulma yang tumbuh di areal pertanaman 

dapat menjadi pesaing bagi pepaya dalam mendapatkan air, unsur 

hara, cahaya dan CO2. Selain itu suhu tanah juga dapat terpengaruhi 

akibat adanya gulma. Gulma juga dapat mengakibatkan distribusi 

air secara horizontal menjadi terganggu sehingga sistem irigasi mikro 

menjadi tidak efektif. Gulma tersebut harus disiangi hingga radius 1 

– 2 m dari pangkal batang tanaman. 

Gulma di areal kebun pepaya dapat dikendalikan secara 

mekanis maupun kimiawi. Pengendalian secara mekanis dapat 

dilakukan secara sederhana menggunakan cangkul atau alat potong 

berputar (rotary cutter) yang ditarik traktor (pada areal kebun yang 

luas). Kelemahan cara ini adalah dapat mencederai pangkal batang, 

melukai perakaran yang dangkal, dan membutuhkan tenaga kerja 

yang banyak. Sementara itu pengendalian gulma secara kimiawi 

dapat dilakukan menggunakan herbisida sistemik yang disemprotkan 

ke gulma setelah tumbuh. Herbisida dapat pula diaplikasikan ke 

tanah (sebagai herbisida pra tumbuh), sehingga dapat menghambat 

perkecambahan biji gulma, atau diserap oleh gulma dan disebar ke 

seluruh bagian gulma melalui translokasi (sistemik). 

Bersamaan dengan penyiangan gulma dianjurkan untuk 

melakukan penggemburan tanah. Penggemburan harus dilakukan 

dengan hati-hati jangan sampai mengganggu sistem perakaran. 
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Tidak dianjurkan untuk menggemburkan tanah menggunakan bajak 

karena dapat merusak struktur tanah dan sistem perakaran.  

Tindakan perlindungan tanaman yang dianjurkan adalah 

pengendalian hama dan penyakit secara terpadu. Komponen 

pengendalian terpadu meliputi a) pengendalian secara kultur teknik 

seperti pengolahan tanah sempurna, pemilihan waktu tanam yang 

tepat, pengaturan drainase yang memadai, dan pemupukan dengan 

dosis berimbang pada waktu yang tepat, b) pengandalian secara 

mekanis atau fisik meliputi pengumpulan dan eradikasi organisme 

pengganggu tanaman, dan c) pengendalian secara kimiawi 

menggunakan pestisida selektif. 

Penerapan program sanitasi kebun secara menyeluruh dapat 

mengurangi serangan penyakit daun dan buah. Daun-daun tua dan 

daun-daun mati harus dibuang dari pohon tanpa merusak buah. 

Daun-daun dan buah-buah yang membusuk harus disingkirkan dari 

areal pertanaman atau kebun dan dimusnahkan. Buah-buah cacat 

dan buah-buah kecil yang tidak memiliki nilai jual hendaknya 

dibuang sedini mungkin. 
 

Pemulsaan 

Mulsa adalah setiap bahan yang disebar di atas permukaan 

tanah yang mempengaruhi karakteristik tanah serta pertumbuhan 

(Bell et al., 2009). Berbagai jenis mulsa, baik organik maupun 

anorganik, dapat digunakan di areal pertanaman pepaya. Mulsa 

organik misalnya jerami, serbuk gergaji, kepingan-kepingan kayu 

(wood chips), sekam padi dan kulit kacang tanah. Sedangkan mulsa 

anorganik yang dapat digunakan misalnya plastik berwarna hitam-

perak.  

Penggunaan mulsa dapat menekan pertumbuhan gulma, 

mempertahankan kelembaban tanah, menstabilkan suhu tanah dan 

memperbaiki struktur tanah. Dengan adanya mulsa perkembangan 

akar akan menjadi lebih baik (terutama akar-akar di dekat 
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permukaan tanah), pertumbuhan vegetatif meningkat, yang pada 

akhirnya akan meningkatkan hasil tanaman.  

 

Hama dan Penyakit 

Hama 

Nematoda rootknot 

Gejala serangan nematoda rootknot (Meloidogyne javanica 

dan M. incognita) terhadap perakaran pepaya sangat jelas terlihat 

berupa terbentuknya benjolan-benjolan dengan diameter 25 mm. 

Gejala lain adalah daun-daun mengecil dan tumbuhnya jarang 

sehingga kualitas buah berkurang akibat terkena sengatan cahaya 

matahari langsung karena kurangnya perlindungan dari daun. 

Serangan yang parah menyebabkan akar-akar membusuk sehingga 

tidak dapat menopang berdirinya tanaman. Kedua spesies ini 

tersebar luas di kawasan subtropis dan dapat dijumpai pada 

berbagai inang alternatif seperti pisang, jahe, leci, tembakau, sayur-

sayuran dan sejumlah gulma berdaun lebar. 

Kutu perisai (Aspidiotus destructor) 

Serangga ini mengisap cairan daun sehingga menimbulkan 

nekrosis. Pada serangan lanjut, permukaan daun sebelah bawah 

tertutup oleh lapisan seperti sisik, sedangkan pada permukaan 

sebelah atas terdapat bercak-bercak kuning, akhirnya daun menjadi 

kering dan rontok. Hama ini dapat dikendalikan menggunakan 

musuh alaminya, seperti Chilocorus sp., Azya trinitasi, Cryptognatha 

nodiceps, Lindorus lophanthas dan Pentilia castanae. Selain itu dapat 

pula memanfaatkan parasitoid, seperti Comperiella sp., Aphytis sp. 

dan Aspidiotiphagus sp. Penggunaan insektisida, terutama 

anorganik, dilakukan seperlunya saja. 

Kutu dompolan (Planococcus citri) 

Hama ini mengisap cairan buah, daun atau bagian lain. Bagian 

tanaman yang terserang dipenuhi massa putih seperti lilin bertepung. 
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Serangan hama ini seringkali disertai oleh serangan cendawan 

embun jelaga (Capnodium spp., Fumago spp., dan lainnya) yang 

menyebabkan bagian pepaya yang terserang diliputi oleh lapisan 

berwarna hitam. Hama ini dapat dikendalikan dengan menjaga 

sanitasi lingkungan dan memanfaatkan musuh alaminya, seperti 

predator dari family Coccinellidae dan Cecidomydae. Selain itu, 

cendawan entomo-patogen, Empousa fresenii, juga berpotensi untuk 

menekan populasi kutu dompolan ini. 

Tungau (Tetranychus sp.) 

Tungau (Tetranychus cinnabarinus, T. bimaculatus, T. telarius 

dan T. cucurbitacearum) berkembang biak sangat cepat dan dapat 

menimbulkan kerusakan parah dalam waktu singkat. Bagian 

tanaman yang diserang antara lain tangkai daun, helai daun dan 

buah. Tangkai daun yang diserang berwarna seperti perunggu, pada 

permukaan daun sebelah atas terdapat bercak kuning atau cokelat 

yang membesar sehingga menyebabkan seluruh daun menjadi 

kuning, lalu menjadi merah seperti karat. Pada permukaan sebalah 

bawah daun terlihat anyaman benang-benang halus. Serangan berat 

dapat menyebabkan daun-daun gugur. Serangan pada buah 

menyebabkan timbulnya bercak-bercak kecil, kesegaran dan ukuran 

buah berkurang. Tungau predator, Phytoseiulus persimilis dan P. 

longipes (Ḉakmak dan Başpinar, 2004; Wekesaa et al., 2007) dan 

cendawan patogen, Neozygites floridana (Wekesaa et al., 2007), 

dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan hama ini. 

Kutu putih pepaya (Paracoccus marginatus) 

Kutu putih pepaya adalah hama polifag dan paling banyak 

menimbulkan kerusakan pada tanaman papaya. Koloni kutu bisanya 

ditemukan pada permukaan daun sebelah bawah di sekitar tulang 

daun. Kutu putih merusak tanaman dengan cara mengisap cairan 

daun sehingga daun berkerut, menjadi kuning, kering, dan akhirnya 

gugur. Serangan hama ini seringkali disertai pertumbuhan cendawan 
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embun jelaga (Capnodium spp., Fumago spp., dan lainnya) yang 

menutupi permukaan daun sehingga mengganggu fotosintesis. Kutu 

putih pepaya memiliki musuh alami berupa serangga parasit 

Anagyrus sp. dan Anasius sp. dan serangga predator, seperti 

Cryptogonus orbiculus, Sasajiscymnus quinquepunctatus, Scymnus 

quadrillum, Scymnus sp. dan Stethorus sp. (Saengyot dan Burikam, 

2011). 

 

Penyakit 

Rebah kecambah 

Rebah kecambah (damping off) dapat terjadi sebelum benih 

berkecambah, di mana bibit tidak tumbuh, atau setelah benih 

berkecambah di mana bibit akan rebah dan mati akibat batangnya 

mengerut (seringkali berwarna cokelat) pada bagian dekat 

permukaan tanah. Penyakit ini disebabkan oleh berbagai cendawan 

dari genus Pythium, Phytophthora, Alternaria, Rhizoctonia dan 

Fusarium.  

Faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya serangan rebah 

kecambah adalah pemberian air atau pupuk yang berlebihan, 

populasi di pembibitan yang terlalu padat (rapat), serta berbagai 

faktor-faktor lain yang pada hakekatnya dapat menyebabkan 

tingginya kelembaban di sekitar bibit. Upaya mengatasi rebah 

kecambah dapat dilakukan dengan menjaga sanitasi areal 

pembibitan dan kebersihan sumber air untuk pengairan. Upaya lain 

adalah memberikan perlakuan fungisida kepada benih sebelum 

ditanam atau fungisida disiramkan atau dicampur ke dalam media 

tanam.  

Embun tepung (Oidium caricae) 

Gejala serangan embun tepung terlihat pada gugurnya daun-

daun, perubahan bentuk daun dan terdapat bekas luka (parut) pada 

buah. Serangan cendawan ini semakin parah pada bulan-bulan di 
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mana udara dingin dan kering. Sementara itu pada bulan-bulan di 

mana kondisi suhu udara cukup tinggi umumnya cendawan ini tidak 

menunjukkan aktivitas yang signifikan. Perkembangan penyakit 

dapat dihambat dengan adanya kontak langsung dengan air, 

misalnya air hujan. 

Layu bakteri (Erwinia papayae) 

Gejala serangan ditunjukkan oleh adanya bercak kering yang 

tidak teratur pada daun, selanjutnya daun menguning dan 

membusuk. Gejala khas terdapat pada tangkai daun dan batang 

yang masih hijau, batang membusuk dan semua daunnya gugur. 

Penyakit ini berkembang pesat terutama pada musim hujan. 

Busuk hitam (Erwinia cypripedii) 

Serangan penyakit busuk hitam dapat menyebabkan turunnya 

vigor tanaman sehingga menghasilkan buah-buah berukuran kecil 

dan kualitasnya rendah. Gejala pertama serangan penyakit ini 

terlihat pada permukaan sebelah bawah pada daun-daun tua 

sebagai lesi kecil, bulat dan berair. Diameter lesi meningkat hingga 

4 – 5 mm dan warnanya menjadi hitam seperti beludru. Pada 

perukaan daun sebelah atas juga muncul lesi klorosis. Sementara itu, 

gejala awal serangan pada buah adalah munculnya lesi berair 

dengan diameter sekitar 1 mm, dan perkembangan selanjutnya sama 

sepertihalnya serangan pada daun. 

Busuk akar 

Penyakit ini disebabkan oleh cendawan tular tanah (soil-borne) 

dari genera Phytophthora dan/atau Pythium. Infeksi pertama kali 

terjadi pada akar atau pangkal batang. Gejala yang diperlihatkan 

oleh bagian tanaman di atas permukaan tanah sangat mudah 

dikenali, yakni daun-daun tua yang pertama kali layu, terkulai, lalu 

mati. Proses ini berlangsung sangat cepat sampai hanya beberapa 

daun saja yang tersisa pada puncak batang, atau tanaman mati. 

Pada pangkal batang sering dijumpai lubang lunak yang membusuk.  
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Antraknosa (Colletotrichum gloeosporioides) 

Pada daun terdapat bercak tidak teratur berdiameter kurang 

dari 5 mm, bagian tengahnya pecah menjadikan bercak berlubang, 

selanjutnya daun akan mengering dan gugur. Serangan pada 

tangkai daun dapat menyebabkan daun layu dan rontok, sedangkan 

pada batang akan terbentuk bercak berwarna kelabu yang 

mengelilingi batang dan jaringan pada bagian yang terserang akan 

mati. Serangan pada bunga ditunjukkan oleh adanya bintik-bintik 

kecil berwarna hitam yang dapat menyebabkan rontoknya sebagian 

atau seluruh kuncup bunga. Sementara itu, serangan pada buah 

matang ditunjukkan oleh munculnya bercak-bercak hitam pada kulit, 

yang mala-kelamaan bersatu dan daging buah membusuk 

(Departemen Proteksi Tanaman Institut Pertanian Bogor, 2011). 

Penyakit virus 

Penyakit-penyakit pada pepaya yang disebabkan oleh 

serangan partikel virus di antaranya adalah Cucumber Mosaic Virus 

(CMV), yang dicirikan oleh munculnya mosaik berwarna hijau pucat 

dan hijau gelap pada daun, dan daun adakalanya mengalami 

distorsi. Virus lain adalah Papaya Ringspot Virus (PRV), yang dicirikan 

oleh daun berbelang, bentuknya berubah dan menjadi kerdil, pada 

tangkai daun dan batang terdapat garis-garis hijau tua, pada buah 

terdapat cincin dan bercak, tanaman menjadi kerdil dan berbuah 

sedikit (Departemen Proteksi Tanaman Institut Pertanian Bogor, 

2011). Selain itu, pepaya dapat pula terserang oleh Tomato Spotted 

Wilt Virus (TSWV) yang menyebabkan lingkaran-lingkaran hijau kecil 

pada permukaan berwarna kuning pada buah matang. Virus ini 

sering dijumpai namun pengaruhnya terhadap hasil dan mutu buah 

tidak begitu signifikan. 

Virus dapat tersebar secara mekanis maupun melalui biji atau 

bantuan serangga vektor seperti aphids dan kutu daun (Myzus 

persicae). Tak ada yang dapat dilakukan manakala tanaman pepaya 

diketahui terinfeksi virus. Oleh karenanya, tindakan yang dapat 
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dilakukan adalah melakukan pencegahan sebelum serangan terjadi, 

dan tanaman yang terinfeksi harus segera dimusnahkan karena 

dapat menjadi sumber infeksi bagi tanaman lain. 

 

Panen dan Pascapanen 

Kriteria panen 

Buah pepaya dapat dipanen pada saat warna kuning sudah 

mulai muncul di permukaan kulit buah. Hal ini merupakan indikasi 

yang sangat baik karena pada fase ini buah sudah memasuki fase 

matang fisiologis dan akan masak selama penyimpanan dan 

pengangkutan. Namun demikian, kriteria panen dapat bervariasi 

tergantung pada tujuan akhirnya, untuk pemasaran jarak dekat 

(lokal) atau jarak jauh (ekspor). Kriteria di atas adalah untuk buah-

buah yang akan dipasarkan di pasar lokal. 

 

Cara panen 

Pemanenan buah pepaya harus dilakukan dengan sangat hati-

hati agar tidak terjadi perlukaan dan memar, hal ini terutama 

mengingat buah pepaya tergolong buah lunak. Pada masa panen 

raya buah-buah hendaknya dipanen tiga kali seminggu. Di luar 

musim panen raya, tingkat kematangan fisiologis buah hendaknya 

ditentukan melalui pengamatan secara teratur. 

Buah pepaya dipanen dengan cara memotong tangkai buah 

sepanjang kira-kira 2 cm dari dasar buah. Buah-buah yang telah 

dipanen kemudian dimasukkan ke dalam kotak kayu dengan posisi 

tangkai buah berada di sebelah bawah. Bagian bawah kotak 

hendaknya dilapisi kertas hisap atau bahan lain yang bersih yang 

dapat menyerap lateks. Oleh karenanya, lateks dibiarkan mengalir 

keluar melalui ujung tangkai buah dan diserap oleh kertas hisap. 

Kertas hisap harus diganti dengan yang baru dan bersih setiap hari. 

Penanganan buah harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak ada 

lateks yang mencemari kulit buah selama pemanenan. Pada bagian 
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sisi kotak juga sebaiknya dilapisi dengan kertas untuk menghindari 

timbulnya memar pada buah. 

Ketika membawa kotak-kotak ke tempat pengemasan 

hendaknya hindari goncangan yang keras. Untuk itu dianjurkan 

menggunakan kendaraan dengan suspensi yang lembut untuk 

mengurangi goncangan dalam perjalanan ke tempat pengemasan. 

 

Pengemasan 

Begitu tiba di area pengemasan, tangkai buah dipotong 

sepanjang kira-kira 5 mm dan buah dicuci dengan larutan 

desinfektan yang mengandung natrium hipoklorit (NaOCl) 0,5%. 

Untuk mendapatkan natrium hipoklorit konsentrasi 0,5% dapat 

menggunakan cairan pemutih rumah tangga, Bayclin, yang 

mengandung bahan aktif natrium hipoklorit 5,25%7.  

Syarat-syarat kemasan bervariasi tergantung kepada selera 

konsumen dan kebutuhan klien. Petani yang mensuplai pasar-pasar 

swalayan mengemas buah pepaya dalam keranjang kecil yang 

menarik, lalu dimasukkan ke dalam kotak yang disediakan oleh 

pedagang. Sedangkan buah-buah yang akan dipasarkan di pasar 

lokal dikemas di dalam kotak-kotak seperti umumnya kotak buah-

buahan segar. Setiap buah hendaknya dibalut dengan kertas atau 

jaring polystyrene. Apabila buah ditujukan untuk diekspor, maka 

kotak kemasan harus terbuat dari bahan kardus berkualitas yang 

kokoh agar produk selamat sampai ke tujuan akhir. 

 

Nilai Gizi dan Manfaat 

Buah pepaya matang sangat digemari sebagai buah meja dan 

sering dihidangkan sebagai buah pencuci mulut karena cita rasanya 

yang enak, kandungan nutrisi dan vitamin relatif tinggi (Tabel 10.4), 

                                                             
7  Misalnya akan dibuat larutan natrium hipoklorit 0,5% sebanyak 10 L, maka 

sebanyak 953 mL Bayclin dilarutkan di dalam 9.047 mL air, sehingga volume 
total menjadi 10.000 mL atau 10 L. 
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serta berfungsi melancarkan pencernaan. Buah pepaya muda dapat 

dijadikan sebagai bahan sayuran, terutama bagi kalangan 

masyarakat di kawasan Asia dan Pasifik. Namun buah pepaya muda 

hendaknya tidak dikonsumsi mentah karena masih mengandung 

carpaine, yaitu senyawa alkaloid yang apabila dikonsumsi dalam 

jumlah besar dapat membahayakan kesehatan. 

Selain buah, bagian lain dari tanaman pepaya dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan minuman, obat 

tradisional, pakan ternak, industri penyamakan kulit, industri 

kosmetik, dan sebagainya. Bahkan biji pepaya dapat diolah menjadi 

minyak dan tepung. Minyak biji pepaya mengandung asam oleat 

(71,60%), asam palmitat (15,13%), asam linoleat (7,68%), asam 

stearat (3,60%), dan asam-asam lemak lainnya dalam prosentase 

yang relatif kecil (Rukmana, 1995). 

Tabel 10.4. Komposisi kimiawi setiap 100 g bagian buah pepaya 

segar yang dapat dimakan. 

Senyawa Kadar Nutrisi 
Persen dari Kebutuhan 

Harian 

Energi (kalori) 39,00 2,00 

Karbohidrat (g) 9,81 7,50 

Protein (g) 0,61 1,00 

Lemak Total (g) 0,14 0,50 

Serat (g) 1,80 4,50 

Folat (µg) 38,00 9,50 

Niasin (mg) 0,338 2,00 

Asam Pantotenat (mg) 0,218 4,00 

Piridoksin (mg) 0,019 1,50 

Riboflavin (mg) 0,032 2,50 

Tiamin (mg) 0,027 2,00 

Vitamin A (IU) 1.094,00 36,00 

Vitamin C (mg) 61,80 10,30 

Vitamin E (mg) 0,73 5,00 

Vitamin K (µg) 2,60 2,00 

Natrium (mg) 3,00 0,00 

Kalium (mg) 257,00 5,00 
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Senyawa Kadar Nutrisi 
Persen dari Kebutuhan 

Harian 

Kalsium (mg) 24,00 2,50 

Besi (mg) 0,10 1,00 

Magnesium (mg) 10,00 2,50 

Fosfor (mg) 5,00 1,00 

Seng (mg) 0,07 0,50 

β-karoten (µg) 276,00 - 

β-kriptosantin (µg) 761,00 - 

Lutein-zeasantin (µg) 75,00 - 

Sumber: USDA National Nutrient Data Base. 

 

Buah (terutama buah muda), batang, tangkai daun, helai daun 

dan bagian-bagian lain dari pepaya mengeluarkan getah berwarna 

putih seperti susu. Getah ini dapat menyebabkan iritasi dan 

menimbulkan reaksi alergi bagi orang yang sensitif. 

 

Meningkatkan Keberhasilan Menanam Pepaya sebagai Tanaman 

Pekarangan 

Penanaman pepaya sebagai tanaman pekarangan tidak 

dianjurkan bila hanya menanam satu tanaman saja karena bisa jadi 

tanaman tersebut adalah pepaya betina atau pepaya jantan yang 

tidak mungkin menghasilkan buah. Untuk itu dianjurkan menanam 

beberapa tanaman guna memperbesar peluang mendapatkan 

setidaknya satu individu pepaya hermafrodit yang menghasilkan 

serbuk sari. Jika luas pekarangan terbatas, dianjurkan menanam 

beberapa bibit dalam satu lubang tanam dan biarkan tumbuh sampai 

memasuki fase berbunga, lalu pilih satu individu pepaya hermafrodit 

yang paling sehat sedangkan lainnya dimusnahkan. 

Benih dari pepaya jenis “solo” menghasilkan tanaman betina 

dan juga banci dengan rasio satu betina dan dua banci. Oleh 

karenanya pada pepaya Hawaii biasa dipraktekkan menanam 3 bibit 

per lubang tanam yang memberikan peluang lebih dari 96% 

mendapatkan satu individu banci. Namun pepaya Hawaii hibrida, 
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“Rainbow”, yang resisten terhadap penyakit virus menghasilkan 

tanaman betina dan banci dalam jumlah yang sama. Oleh karena 

itu, untuk mendapatkan peluang 96% menghasilkan satu individu 

pepaya banci hendaknya ditanam setidaknya lima bibit “Rainbow” 

per lubang tanam (Chia dan Manshardt, 2001). 

 

Isolasi Enzim Papain dari Getah Buah Pepaya 

Produk lain yang dapat dihasilkan dari pepaya dan banyak 

dimanfaatkan dalam dunia industri adalah papain. Senyawa ini 

dapat dihasilkan dari getah yang berasal dari buah muda, batang, 

ataupun daun pepaya. Papain adalah salah satu enzim proteolitik 

yang banyak digunakan sebagai bahan pelunak daging. Selain itu 

papain juga banyak dimanfaatkan dalam berbagai industri pangan, 

minuman, farmasi, kosmetika, dan industri hayati lainnya. 

Luasnya penggunaan papain sebagai bahan aditif dalam 

industri pangan dan minuman dikarenakan aktivitas enzimatiknya 

yang relatif tinggi dan statusnya sebagai produk alam yang aman 

untuk dikonsumsi. The US Food and Drug Administration (Badan 

Pengawas Pangan dan Obat-Obatan Amerika Serikat) 

mengklasifikasikan papain ke dalam kelompok bahan yang berstatus 

GRAS (Generally Regarded as Safe). Badan sejenis di Inggris 

menggolongkan papain ke dalam Group A, yang artinya papain 

dapat digunakan sebagai bahan aditif dalam pangan dan 

pembuatan makanan (Chaplin dan Bucke, 1990).  

Dewasa ini proses enzimatik telah umum digunakan dalam 

memproduksi berbagai produk biologi menggantikan proses kimiawi. 

Proses enzimatik dinilai bagus dan relatif lebih menguntungkan 

karena kondisi prosesnya bersuhu relatif rendah dan relatif spesifik. 

Kondisi demikian memungkinkan penghematan biaya produksi dan 

pengendalian fungsional dasar produk akhirnya. Hal ini mendukung 

peningkatan nilai tambah komoditas pepaya sebagai sumber papain 

di samping sebagai buah segar sumber vitamin dan mineral. 
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Penyadapan getah pepaya  

Umur buah pepaya yang layak disadap getahnya berkisar 

antara 2,5 hingga 3 bulan sejak penyerbukan. Selama masa 

penyadapan, buah-buah tersebut harus tetap berada pada 

pohonnya. Penyadapan dapat berlangsung hingga beberapa kali, 

namun karena budidaya pepaya lebih diprioritaskan sebagai 

penghasil buah, sedangkan pengolahan getah menjadi papain lebih 

ditujukan sebagai upaya meningkatkan nilai tambah produk, maka 

setiap buah sebaiknya disadap tidak lebih dari 7 kali dengan interval 

waktu 4 hari sekali. Penyadapan dihentikan sebelum buah memasuki 

fase matang fisiologis. Hal ini perlu diperhatikan agar luka torehan 

dapat hilang selama pertumbuhan buah pasca penyadapan 

sehingga tidak menurunkan kualitas pada saat dipasarkan.  

Waktu yang dianjurkan untuk melakukan penyadapan adalah 

pada pagi hari (pk. 05.30 – 08.00) atau pada sore hari (pk. 17.30 – 

18.30). Sebelum disadap buah dibersihkan/dilap dengan kain kering 

dan bersih untuk menghilangkan kotoran, debu dan embun.  

Penyadapan dilakukan menggunakan pisau sadap, dimulai 

dari pangkal menuju ujung buah. Kedalaman torehan cukup 1 – 2 

mm agar luka torehan cepat pulih sehingga tidak mempengaruhi 

penampilan buah. Pada setiap buah cukup dibuat 5 torehan dengan 

jarak antar torehan 1 – 2 cm. Getah yang keluar dari luka torehan 

ditampung di dalam wadah-wadah penampung terbuat dari plastik. 

Selanjutnya getah di dalam wadah-wadah plastik dikumpulkan di 

dalam ember plastik untuk kemudian diolah menjadi papain. Getah 

yang membeku dan mengeras pada bekas torehan dikerok dengan 

hati-hati agar tidak menimbulkan luka baru.  

 

Pengolahan getah menjadi papain 

Teknologi pengolahan getah pepaya menjadi papain relatif 

sederhana (Gambar 10.7).  
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Gambar 10.7. Diagram alir proses pengolahan getah pepaya 

menjadi raw papain kering. 

 

NaHSO3 atau Na2S4O6 (0,7%) 

Getah 

Emulsi 

Emulsi diaduk hingga merata 

Dituang dengan ketebalan 0,5 – 1 cm 

Dikeringkan 

Dihaluskan dan diayak 

Produk akhir berupa raw papain 
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Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pengolahan getah 

pepaya menjadi raw papain kering adalah getah pepaya dan larutan 

natrium bisulfit (NaHSO3) atau natrium metabisulfit (Na2S4O6) 

konsentrasi 0,7% di dalam air. Sedangkan peralatan yang digunakan 

adalah baskom atau ember plastik untuk mencampur getah dengan 

larutan sulfit, alat pengaduk, nampan plastik/stainless steel untuk 

mengeringkan emulsi getah, alat giling, saringan/ayakan dan wadah 

gelas/plastik berwarna gelap. 

Langkah pertama adalah mencampur getah dengan larutan 

sulfit di dalam baskom atau ember dengan perbandingan 4:1 (4 

bagian larutan sulfit dan 1 bagian getah), lalu diaduk merata hingga 

terbentuk emulsi. Emulsi yang terbentuk selanjutnya dituang ke dalam 

nampan plastik/stainless steel atau wadah lain yang terbuat dari 

gelas/kaca. Setiap wadah diisi emulsi dengan ketebalan 0,5 – 1 cm, 

lalu dikeringkan di bawah sinar matahari atau di dalam oven 

pengering dengan suhu 55 oC). Pengeringan di bawah sinar matahari 

biasanya memerlukan waktu sekitar 8 jam agar emulsi menjadi 

kering dan padat, namun jika dikeringkan di dalam oven dengan 

suhu 55 oC hanya diperlukan waktu sekitar 6 jam saja. Produk papain 

kering yang bermutu baik memiliki warna putih kekuningan. 

Emulsi papain yang telah kering selanjutnya digiling/ditumbuk 

hingga halus, lalu diayak/disaring. Selanjutnya tepung papain halus 

ini dikemas dalam wadah gelas/plastik bersih berwarna gelap, 

ditutup rapat dan siap dipasarkan atau disimpan. Dengan 

penyimpanan di tempat yang bersih, rapat, dan kering maka daya 

simpan papain dapat bertahan hingga lebih-kurang 8 bulan dengan 

penurunan aktivitas yang relatif kecil. 
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BAB 11 
 

 

SEMANGKA  

(Citrullus vulgaris Schard.: Cucurbitaceae) 
 

 

Asal Usul 

Semangka (Citrulus vulgaris Schard.) adalah salah satu buah-

buahan yang banyak digemari masyarakat karena rasanya manis 

dan banyak mengandung air. Tanaman ini merupakan herba 

merambat yang berasal dari daerah tropis dan subtropis kering 

Afrika, tepatnya kawasan Gurun Kalahari di Afrika bagian selatan. 

Dari tempat asalnya semangka menyebar dengan pesat ke berbagai 

negara seperti Afrika Selatan, Mesir, Cina, Jepang, Turki, Iran, 

Amerika Serikat, dan juga Indonesia.  

Budidaya semangka di Mesir, sebagaimana dilukiskan pada 

tulisan (hieroglyph) pada dinding makam raja-raja Mesir Kuno, telah 

dimulai sejak 3.000 tahun yang lampau. Dikisahkan bahwa, 

semangka seringkali dijumpai dalam sajian makanan bagi arwah 

sebagai penghormatan terhadap mereka yang telah meninggal. Dari 

Mesir semangka menyebar ke berbagai negara di sepanjang Laut 

Mediterania dibawa oleh para pedagang kala itu. Semangka tercatat 

dalam sejarah Cina pada abad ke-10, dan pada abad ke-13 

tanaman ini diintroduksikan ke Eropa oleh Bangsa Moor. Akhirnya, 

semangka dibawa oleh para budak Afrika menyeberang Samudra 

Atlantik menuju Amerika Utara. Namun demikian, kata watermelon 

(atau semangka) baru pada tahun 1615 dimunculkan dalam Kamus 

Bahasa Inggris.  

Dewasa ini Rusia merupakan negara yang paling banyak 

mengusahakan dan mensuplai semangka di pasar dunia, bahkan 
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masyarakatnya telah menjadikan semangka sebagai bahan 

pembuatan bir yang terkenal. Negara penghasil semangka dunia 

terkemuka lainnya adalah Cina, Turki, Iran, dan Amerika Serikat. 

 

 
Gambar 11.1. Buah semangka dengan daging buah berwarna 

merah, manis dan banyak mengandung air. 

 

Di Indonesia semangka sudah dikenal sejak lama walaupun 

sejarah masuknya tanaman ini ke tanah air tidak begitu jelas. 

Luasnya sebaran semangka di tanah air telah menjadikan tanaman 

ini dikenal di berbagai daerah dengan nama yang berbeda-beda. 

Misalnya, di Jawa tanaman ini dikenal sebagai samangka, 

semongka, watesan, ghulengghuleng, dan di Sumatra dikenal 

sebagai mandike, karamboja, kalambosa, kamandriki. Sedangkan di 

Maluku tanaman ini dikenal dikenal sebagai mendikai, semangka, 

pateka, samangka dan di Lampung dikenal sebagai lamuja, 

karamujo, ramujo, samaka. Sementara itu di Halmahera semangka 

dikenal dengan nama daerah samaka, hamaka, hama’a.  

Sejalan dengan upaya memenuhi kebutuhan akan buah-

buahan produksi dalam negeri, pemerintah telah menetapkan 

beberapa daerah yang potensial sebagai sentra produksi semangka 

sebagaimana disajikan pada Tabel 11.1. Sementara itu pada Tabel 
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11.2 disajikan data luas panen semangka di Indonesia 2008 - 2012  

yang menunjukkan kecenderungan yang meningkat, disertai produksi 

dan rata-rata hasil per hektare yang juga meningkat. 

 

Tabel 11.1. Daerah-daerah yang ditetapkan sebagai kawasan 

sentra produksi semangka di Indonesia. 

Provinsi Kabupaten 

Sumatra Utara Deli Serdang 

Sumatra Barat Pasaman 

Sumatra Selatan Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Musi 

Banyuasin 

Lampung Kota Metro, Lampung Tengah 

Jawa Barat Indramayu, Sukabumi 

Jawa Tengah Kebumen, Cilacap, Purworejo, 

Grobogan 

Daerah Istimewa Yogyakarta Kulonprogo 

Jawa Timur Banyuwangi, Jombang, Lumajang, 

Probolinggo, Ponorogo 

Bali Jembrana 

Nusa Tenggara Barat Lombok Tengah 

Kalimantan Selatan Hulu Sungai Selatan, Kota Banjar Baru 

Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (2013). 

 

Tabel 11.2. Luas panen, produksi dan rata-rata hasil semangka di 

Indonesia selama 2008-2012. 

Tahun Luas panen (ha) Produksi (ton) Rata-rata hasil 

(ton ha-1) 

2008 27.639 371.498 13,44 

2009 34.219 474.327 13,86 

2010 27.493 348.631 12,68 

2011 33.445 497.650 14,88 

2012 33.015 520.891 15,78 

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian 

Pertanian RI (2013). 
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Botani 

Tanaman ini masih sekerabat dengan keluarga labu-labuan 

(Cucurbitaceae) bersama-sama dengan melon (Cucumis melo) dan 

ketimun (Cucumis sativus). Sebagaimana anggota Cucurbitaceae 

lainnya, tanaman ini tumbuhnya merambat di atas tanah dengan 

jangkauan rambatan dapat mencapai belasan meter. Namun 

demikian, semangka tidak membentuk akar adventif. Batangnya 

lunak, bersegi dan berambut, panjangnya 1,5 – 5 m (adakalanya 

mencapai belasan meter, tergantung pada tingkat kesuburan 

tanaman), bercabang 2 – 3. 

Daun semangka bertangkai dan letaknya berseling pada 

batang, helaian daun lebar dan berambut, bentuknya menjari 

dengan ujung meruncing. Panjang daun 3 – 25 cm dengan lebar 1,5 

– 15 cm, tepi bergelombang, kadang bergigi tidak teratur (Gambar 

11.2), permukaan bawah berambut rapat di sekitar tulangnya. Dari 

setiap ketiak daun tumbuh satu sulur yang berfungsi sebagai alat 

pembelit. 

 

 
 

Gambar 11.2. Daun semangka yang bentuknya menjari dengan 

ujung meruncing dan tepi bergelombang. 
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Semangka termasuk golongan tanaman andromonoecious 

monoklin, yaitu memiliki dua macam bunga (bunga jantan dan 

bunga banci) pada satu individu tanaman. Bunga jantan hanya 

memiliki benang sari (stamen), sedangkan bunga banci (hermafrodit) 

di samping memiliki benang sari dan juga memiliki putik (pistillum). 

Bunga banci dapat dikenali dari adanya bakal buah (ovarium) berupa 

pembesaran berbentuk oval pada bagian pangkal bunga. Baik 

bunga jantan maupun bunga banci keluar dari ketiak daun, memiliki 

mahkota berwarna kuning, diameter lebih-kurang 3 cm dan mekar 

pada pagi hari (Gambar 11.3). Jumlah bunga jantan biasanya lebih 

banyak daripada bunga banci. 

 

 

Gambar 11.3. A. bunga banci yang memiliki benang sari, putik dan 

ovarium; B. bunga jantan yang hanya memiliki 

benang sari. 

Buah semangka berbentuk bulat sampai bulat lonjong, dengan 

panjang 20 – 30 cm, diameter 15 – 20 cm, dan beratnya 4 – 20 kg 

per buah. Kulit buahnya tebal dan berdaging, licin, berwarna hijau 

tua, kuning agak putih, atau hijau muda bergaris-garis putih. Daging 

buahnya berwarna merah, merah muda (pink), kuning, bahkan ada 

yang berwarna putih. Bijinya berwarna hitam, putih, kuning atau 

cokelat kemerahan, dan bentuknya pipih memanjang.  



 

 

266  

 

Gambar 11.4. Berbagai variasi warna daging buah semangka yang 

merupakan hasil dari berbagai program pemuliaan. 

 

Kedudukan tanaman semangka di dalam klasifikasi botani 

adalah sebagai berikut: 

Divisi : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas : Dicotyledonae 

Ordo : Cucurbitales 

Famili  : Cucurbitaceae 

Genus  : Citrullus 

Spesies : Citrullus vulgaris Schard. 

 

Beberapa nama sinonim dari Citrullus vulgaris Schard. adalah 

C. lanatus (Thunb.) Matsumara & Nakai, C. lanata (Thunb.) Mansf., 

C. edulis Spach., Colocynthis citrullus (L.) O. Ktze., Cucurmis citrullus 

(L.) Ser., Cucurbita citrullus L., C. anguria Duch., Momordica lanata 

Thunb. 
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Jening-Jenis Semangka Unggul Indonesia 

Dewasa ini di seluruh dunia telah dikembangkan tidak kurang 

dari 400 varietas semangka komersial melalui berbagai program 

pemuliaan tanaman. Sementara di Indonesia dikenal 2 macam 

semangka, yaitu semangka lokal yang berbiji dan semangka hibrida 

yang tidak berbiji (seedless). Semangka lokal yang dikenal di 

antaranya adalah Semangka Hitam Pasuruan, Semangka Batu 

Sengkaling dan Semangka Bojonegoro (Prihatman, 2000). 

Sedangkan jenis semangka hibrida yang terkenal di antaranya 

adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 11.3. 

Dalam rangka pengembangan semangka hibrida dalam 

negeri, Kementerian Pertanian telah menghasilkan varietas unggul 

semangka BT-1 dan semangka BT-2. Keunggulan semangka BT-1 

antara lain umur panen cukup cepat, yakni 80 – 85 hari setelah 

tanam atau 35 – 40 setelah penyerbukan, berat buah 7 – 8 kg per 

buah, kulit tipis (kurang dari 1 cm), daging buah berwarna merah, 

dengan tekstur renyah. Sedangkan keunggulan semangka hibrida 

BT-2 antara lain umur panen 75 – 80 hari setelah tanam atau 30 – 

35 hari setelah penyerbukan, berat buah 6,5 – 7 kg per buah, kulit 

buah tipis (kurang dari 1 cm), daging buah berwarna kuning dengan 

tekstur renyah. Kehadiran semangka hibrida BT-1 dan BT-2 ini sangat 

bermanfaat bagi masyarakat sebagai alternatif memilih buah 

nasional hasil perakitan dalam negeri. 

Semangka Hitam Pasuruan berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. 

Bentuk buahnya bulat dengan kulit berwarna hitam mengkilap. 

Daging buahnya berwarna merah muda dan rasanya cukup manis. 

Namun semangka ini kurang diminati karena ukuran buahnya kecil 

(Wihardjo, 1993). 

Semangka Batu Sengkaling berasal dari daerah Sengkaling, 

Malang, Jawa Timur. Bentuk buahnya oval dengan garis-garis tipis 

memanjang berwarna hijau tua. Daging buah berwarna merah 

cerah, rasanya manis, dan berbiji banyak. Kulit buahnya relatif tipis 
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sehingga mudah pecah bila terlambat dipanen. Semangka 

Sengkaling merupakan jenis semangka open pollinated 

(penyerbukan terbuka) yang kualitas buahnya tidak berubah bila 

bijinya ditanam kembali (Wihardjo, 1993). 

Semangka Bojonegoro berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur. 

Kulit buahnya tipis, berwarna hijau tua bergaris-garis. Daging buah 

tebal, berwarna merah jingga, rasanya kurang manis dan berbiji 

banyak, sehingga banyak dimanfaatkan untuk pembuatan kuaci 

(sejenis makanan ringan dengan bahan utama biji semangka) 

(Wihardjo, 1993). 

Tabel 11.3. Jenis-jenis semangka hibrida yang cocok dan 

direkomendasikan untuk dibudidayakan di Indonesia. 

Karakter Visual Deskripsi Singkat 

 

Amara F1 (SK Menteri Pertanian No. 
1603/Kpts/SR.120/5/2012): 
Varietas ini cocok untuk daerah dataran rendah. Vigor 
pertumbuhannya sangat baik, umur panen 58 – 65 hari 
setelah tanam dengan potensi hasil 33 – 38 ton ha-1. 
Bentuk buah bulat, kulit berwarna hijau tua dengan lurik 
hijau gelap. Daging buah berwarna merah, manis dan 
renyah. Bobot buah 7 – 8 kg per buah. 

 

Amor F1 (SK Menteri Pertanian No. 
115/Kpts/TP.420/3/2000): 
Varietas ini direkomendasikan untuk diusahakan di 
daerah dataran rendah. Pertumbuhannya sangat vigor, 
umur panen 55 – 60 hari setelah tanam dengan potensi 
hasil 25 – 32 ton ha-1. Bentuk buah bulat, kulit hijau 
terang dengan lurik hijau tua, rasa manis. Bobot buah 
dapat mencapai 12 kg, tahan pengangkutan jarak jauh. 

 

Anabel F1 (SK Menteri Pertanian No. 
2287/Kpts/SR.120/5/2011): 
Varietas ini cocok untuk dataran rendah. Umur panen 
cukup singkat, yaitu 55 – 60 hari setelah tanam dengan 
potensi hasil 25 – 32 ton ha-1. Bentuk buahnya bulat 
lonjong, kulit buah berwarna hijau terang dengan lurik 
hijau tua. Daging buah berwarna merah, rasanya manis. 
Bobot buah 6 – 8 kg per buah. 
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Karakter Visual Deskripsi Singkat 

 

Angela F1 (SK Menteri Pertanian No. 
698/Kpts/SR.120/1/2011): 
Varietas ini cocok untuk dataran rendah. Vigornya sangat 
baik dan toleran terhadap iklim panas. Umur panen 55 
– 60 hari setelah tanam dengan potensi hasil 40 – 50 ton 
ha-1. Bentuk buah bulat, warna kulit hijau tua. Daging 
buah berwarna kuning, manis dan renyah. Bobot buah 5 
– 8 kg, tahan pengangkutan jarak jauh. 

 

Asmara F1 (SK Menteri Pertanian No. 
239/Kpts/TP.420/4/2002): 
Varietas ini cocok untuk dataran rendah. Bentuk buah 
bulat telur. Umur panen 55 – 60 hari setelah tanam 
dengan potensi hasil 30 – 40 ton ha-1. Kulit buahnya tipis, 
warna hijau terang dengan lurik hijau tua. Daging buah 
berwarna merah dan rasanya manis. Bobot buah 8 – 14 
kg per buah. 

 

Baginda F1 (SK Menteri Pertanian No. 
413/Kpts/SR.120/7/2007): 
Semangka ini cocok untuk dataran rendah. Vigor 
tanaman sangat baik dan tahan terhadap layu Fusarium. 
Umur panen 55 – 60 hari setelah tanam dengan potensi 
hasil 25 – 40 ton ha-1. Buahnya besar berbentuk oblong, 
warna kulit hijau muda. Daging buah berwarna merah 
dan rasanya manis. Bobot per buah 8 – 12 kg. 

 

Palguna F1 (SK Menteri Pertanian No. 
4272/Kpts/SR.120/10/2011): 
Varietas ini cocok untuk dataran rendah hingga mene-
ngah. Vigornya baik, toleran terhadap iklim panas dan 
tahan terhadap penyakit busuk batang. Umur panen 55 
– 60 hari, potensi hasil 20 – 25 ton ha-1. Buahnya 
lonjong, kecil (bobot 3 – 5 kg), warna kulit hijau merata. 
Warna daging buah merah, manis dan renyah. 

 

Possa F1 (SK Menteri Pertanian No. 
697/Kpts/SR.120/1/2011): 
Varietas ini cocok untuk daerah dataran rendah. Jenis ini 
memiliki vigor yang baik, toleran terhadap iklim panas 
dan tahan terhadap penyakit busuk batang. Umur panen 
55 hari setelah tanam dengan potensi hasil 13 – 18 ton 
ha-1. Bentuk buah lonjong, kecil (bobot 3 – 4 kg). Daging 
buah berwarna merah, manis dan renyah. 
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Karakter Visual Deskripsi Singkat 

 

Punggawa F1 (SK Menteri Pertanian No. 
046/Kpts/SR.120/D.2.7/5/2013): 
Varietas ini cocok untuk dataran rendah. Jenis ini cukup 
tahan terhadap serangan Fusarium. Umur panen 55 – 60 
hari, potensi hasil 40 – 50 ton ha-1. Buahnya lonjong 
dengan kulit hijau terang berlurik hijau tua. Daging buah 
berwarna merah dan rasanya manis. Bobot per buah 8 – 
10 kg. Daya simpan buah cukup lama.  

 

Rembulan F1 (SK Menteri Pertanian No. 
356/Kpts/LB.240/6/2004): 

Semangka jenis cocok untuk daerah dataran rendah. 
Umur panen 55 – 60 hari setelah tanam dengan potensi 
hasil 40 – 50 ton ha-1. Bentuk buahnya bulat. Kulit 
buahnya keras, berwarna hijau cerah dengan lurik hijau 
tua. Warna daging buah merah tua, rasanya sangat 
manis dan renyah. Bobot per buah 8 – 10 kg. 

 

Riendow F1 (SK Menteri Pertanian No. 
3154/Kpts/SR.120/10/2009): 
Varietas ini cocok dibudidayakan di dataran rendah. 
Jenis ini memiliki vigor yang baik. Umur panen 55 – 60 
hari setelah tanam dengan potensi hasil 40 – 50 ton ha-

1. Bentuk buahnya bulat, kulit berwarna hijau dengan 
lurik hijau tua. Daging buah berwarna merah, rasanya 
manis dan segar. Tahan untuk diangkut jarak jauh. 

 

Gadis Manis F1: 
Jenis ini memiliki daya adaptasi yang luas. Vigornya 
sangat baik. Bentuk buah bulat lonjong berwarna hijau 
kehitaman dengan berat 3,5 – 5 kg per buah. Daging 
buah berwarna merah tua dengan kadar gula mencapai 
12,8 %. Jenis ini tahan dalam pengangkutan dan 
penyimpanan karena memiliki kulit yang tebal.  

 

Jelita F1 (SK Menteri Pertanian No. 
466/Kpts/SR.120/12/2005): 
Buah semangka Jelita berbentuk bulat dengan berat 12 
– 15 kg per buah. Daging buahnya berwarna kuning 
dengan tekstur halus dan berair. Kadar gula buah 
semangka ini lumayan tinggi, yaitu berkisar antara 12 
hingga 13%. Selain itu, semangka Jelita juga tahan 
dalam penyimpanan dan pengangkutan jarak jauh. 
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Karakter Visual Deskripsi Singkat 

 

Mega Flower F1: 
Semangka hibrida Mega Flower dapat menghasilkan 
buah dengan bobot mencapai 15 kg per buah, dengan 
kadar gula yang mencapai 12%. Varietas ini memiliki 
vigor pertumbuhan yang kuat. Daging buahnya 
berwarna merah dengan tekstur halus dan berair. Kulit 
buah berwarna hijau cerah dengan lurik hijau tua. 

 

Pretty Orchid F1: 
Buah semangka hibrida ini bentuknya bulat dengan 
warna kulit hijau cerah berlurik hijau tua. Berat buah 6 – 
8 kg per buah. Semangka ini memiliki daging buah 
berwarna kuning dengan kadar gula 11 – 13%. Kulit 
buahnya cukup tebal sehingga semangka ini tahan 
dalam pengangkutan jarak jauh dan penyimpanan. 

 

Quality F1 (SK Menteri Pertanian No. 
536/Kpts/SR.120/3/2006): 
Semangka ini memiliki vigor yang kuat dengan 
produktivitas tinggi. Berat per buah 6 – 10 kg (bahkan 
bisa mencapai 15 kg). Kulitnya berwarna hijau cerah 
berlurik hijau tua. Daging buahnya merah dengan tekstur 
halus, berair dan rasanya enak. Semangka ini tahan 
pengangkutan dan penyimpanan. 

 

Syarat Tumbuh 

Iklim 

Ketinggian tempat yang ideal untuk budidaya semangka 

adalah 100 – 300 m di atas permukaan laut (dpl). Namun tanaman 

ini masih dapat memberikan hasil yang memuaskan bila 

dibudidayakan di daerah dekat pantai dengan ketinggian kurang dari 

100 mdpl maupun di kawasan perbukitan dengan ketinggian lebih 

dari 300 mdpl. Bahkan di alam liar semangka masih dapat dijumpai 

pada ketinggian sampai dengan 1.000 mdpl. 

Tanaman ini menghendaki curah hujan 40 – 50 mm per bulan. 

Suhu ideal untuk pertumbuhan dan produksi semangka yang optimal 

adalah 20 – 30 oC atau suhu siang hari rata-rata 25 oC. 
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Semangka tidak menghendaki kelembaban udara yang tinggi 

karena di daerah asalnya tanaman ini hidup di lingkungan padang 

pasir yang kering. Oleh karena itu, areal pertanaman semangka 

perlu mendapat cahaya matahari dari pagi sampai sore hari. 

Kekurangan cahaya matahari dapat menyebabkan tingginya 

kelembaban udara sehingga akan mendorong berkembangnya 

cendawan penyebab penyakit. Selain itu, tanaman yang mendapat 

cahaya kurang akan mengalami kemunduran waktu panen. 

Tanah 

Sebagaimana umumnya tanaman hortikultura semusim 

lainnya, tanah yang dikehendaki semangka adalah tanah yang 

subur, gembur dan kaya akan bahan organik. Tanah-tanah poreus 

(sarang) sangat cocok untuk tanaman semangka karena mudah 

membuang kelebihan air, namun tanah yang terlalu mudah 

membuang air juga kurang baik untuk ditanami semangka. Selain 

itu, semangka juga tidak cocok ditanam di tanah sawah yang telah 

dikeringkan. 

Kemasaman tanah (pH) yang ideal adalah 6,0 - 6,7. Jika pH 

kurang dari 5,5 (tanah masam), maka tanah harus diberi kapur 

dengan dosis yang mampu meningkatkan kemasaman tanah hingga 

pH ideal. 

 

Kultur Teknik 

Perbanyakan tanaman 

Persiapan benih 

Semangka umumnya diperbanyak secara generatif melalui biji. 

Sebelum disemai, bagian pangkal biji, terutama biji yang kulitnya 

keras, disayat/dilukai sedikit (dilakukan skarifikasi) untuk 

memperlancar pertukaran oksigen dan penyerapan air, sehingga 

mempercepat proses perkecambahan. Namun biji-biji dengan kulit 

lunak tidak perlu skarifikasi. 
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Penyemaian benih 

Biji semangka yang telah diskarifikasi direndam selama 10 – 30 

menit di dalam larutan fungisida + bakterisida + hormon tumbuh 

konsentrasi sesuai anjuran. Selanjutnya biji disemaikan pada media 

campuran tanah dengan pupuk organik (1:1) yang telah disiapkan di 

dalam polybag. Ke dalam setiap polybag disemaikan 2 – 3 butir 

benih, lalu polybag ditempatkan pada bedengan dengan naungan 

atap plastik sehingga terlindung dari hujan, namun cahaya matahari 

tembus ke permukaan bibit. 

Pemeliharaan pesemaian 

Polybag semaian diletakkan berderet sedemikian rupa agar 

mendapatkan cahaya matahari dari pagi hingga sore hari. 

Kecambah akan tumbuh dalam waktu 2 – 3 hari setelah tanam. Untuk 

mendorong pertumbuhan bibit dapat dilakukan penyemprotan pupuk 

daun setiap 3 hari sekali. Bibit dapat dipindahkan ke lapangan pada 

umur 2 minggu setelah tanam. 

 

Persiapan media tanam 

Persiapan lahan 

Lahan untuk areal pertanaman semangka perlu dibersihkan 

dari sisa-sisa tanaman, tunggul, batu, dan benda keras lainnya, lalu 

dibajak/dicangkul sambil membalik dan menghancurkan tanah 

sampai gembur. Pada tanah-tanah masam (pH kurang dari 5,5) perlu 

dilakukan pengapuran dengan dolomit untuk menaikkan pH hingga 

6,0 – 6,7. Pada tanah dengan pH 4,0 – 5,0 diperlukan dolomit 

sebanyak 1,5 – 2,0 ton ha-1, dan bila pH tanah 5,0 – 6,0 maka 

dolomit yang dibutuhkan adalah 0,75 – 1,5 ton ha-1. 

Pemupukan 

Pada saat tanah diolah dan dikapur (bila diperlukan), dilakukan 

pula pemupukan awal dengan pupuk organik berupa pupuk 

kandang yang sudah matang dengan dosis 20 – 30 ton ha-1 atau 2 – 
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3 kg m-2. Pupuk kandang berguna untuk meningkatkan kesuburan 

fisik tanah sehingga tercipta kondisi ideal untuk pertumbuhan 

semangka. Pupuk diberikan dengan cara ditaburkan di atas 

permukaan tanah, lalu dicangkul hingga tercampur merata dengan 

tanah. 

Pembuatan bedengan 

Guna menghindari terjadinya genangan air di areal 

pertanaman, perlu dibuatkan bedengan setinggi 20 – 30 cm dengan 

lebar 7 – 8 m dan panjangnya sesuai dengan kondisi lahan. Di antara 

bedengan dipisahkan oleh saluran drainase dengan lebar lebih-

kurang 50 cm. Saluran ini tidak saja berfungsi sebagai saluran 

pembuangan air tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai jalan 

setapak untuk mempermudah tindakan pemeliharaan tanaman. 

Pemulsaan 

Setelah bedengan disiapkan, tahap selanjutnya adalah 

pemberian mulsa. Mulsa pada budidaya semangka dibutuhkan agar 

buah tidak langsung bersentuhan dengan tanah sehingga 

kemungkinan pembusukan dapat dihindari. Di samping itu, 

penggunaan mulsa dapat menekan pertumbuhan gulma dan 

menjaga kelembaban tanah. Sebagai bahan mulsa dapat 

menggunakan jerami kering yang dihamparkan setebal 2 – 3 cm di 

atas bedengan atau dapat menggunakan mulsa plastik hitam perak 

(Gambar 11.5). Penggunaan mulsa plastik lebih menguntungkan 

karena daya tahan lebih lama (sampai 8 – 12 bulan pada areal 

terbuka), sehingga dapat dipakai untuk 2 – 3 musim tanam. Selain 

itu, warna perak yang dipantulkan oleh permukaan plastik dapat 

mengusir serangga yang mengancam pertanaman semangka.  

Pembuatan lubang tanam 

Sambil menunggu bibit cukup besar untuk dipindahkan, pada 

bedengan yang telah disiapkan dibuat lubang tanam dengan 

kedalaman 8 – 10 cm. Pembuatan lubang tanam dilakukan sekitar 1 
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minggu sebelum pemindahan bibit. Jarak lubang dari tepi bedengan 

adalah 20 – 30 cm dan jarak antar lubang (jarak antar barisan dan 

dalam barisan) adalah 80 – 100 cm (artinya, jika jarak antar barisan 

80 cm, maka lebar bedengan setidaknya 120 – 140 cm). Apabila 

bedengan tertutup oleh mulsa plastik, maka diperlukan alat bantu, 

misalnya kaleng bekas berdiameter 10 cm yang tepinya tajam, untuk 

memotong dan melubangi plastik sesuai ukuran lubang tanam. 

 

 
 

Gambar 11.5. Penggunaan dan penempatan plastik hitam sebagai 

bahan mulsa pada pertanaman semangka. 

 

Penanaman 

Bibit semangka dapat ditanam di lapangan setelah berumur 14 

hari di pesemaian atau telah memiliki 2 – 3 helai daun. Sebelum bibit 

ditanam, lubang tanam disiram terlebih dahulu, dan air dibiarkan 

meresap. Setelah air di sekitar lubang tanam meresap, bibit 

ditanamkan dengan hati-hati agar tidak ada akar yang rusak. Untuk 

itu bibit hendaknya ditanamkan bersama-sama dengan tanah 

polybag setelah plastik polybag dibuang (dikoyakkan). Setelah bibit 
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berada pada posisinya di lubang tanam, tanah disekitar bibit 

dipadatkan secukupnya, lalu disiram agar bibit menyatu dengan 

tanah disekelilingnya. 

 

Pemeliharaan 

Pengairan 

Semangka termasuk tanaman yang membutuhkan air secara 

kontinyu dan peka terhadap kekurangan air. Oleh karenanya, 

meskipun tanaman ini termasuk tanaman yang berasal dari daerah 

beriklim kering, namun pemberian air tetap diperlukan. 

Pengairan dilakukan secukupnya saja, terlebih apabila 

bedengan ditutupi dengan mulsa di mana kelembaban tanah di 

bawah mulsa cukup terjaga. Di samping itu, air yang berlebihan akan 

berpengaruh buruk terhadap sistem perakaran tanaman. Oleh sebab 

itu, air diberikan kepada tanaman dengan frekuensi 4 – 6 hari sekali. 

Karena bedengan ditutupi mulsa di mana tidak memungkinkan 

untuk menyiramkan air di permukaan bedengan, maka pemberian 

air dilakukan dengan sistem irigasi tetes (drip irrigation), yakni 

metoda pemberian air dengan cara mengalirkan air secara perlahan-

lahan (meneteskan), baik ke permukaan tanah di sekitar pangkal 

batang maupun langsung ke zona perakaran melalui jaringan pipa. 

Penggunaan sistem irigasi tetes pada lahan dengan mulsa plastik 

dapat meningkatkan efisiensi pemberian air dan pemupukan, dan 

menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas yang optimal 

(Bender et. al., 2000). 

Penyiangan gulma dan pembubunan 

Gulma yang tumbuh di sekitar dan di atas bedengan perlu 

disiangi agar tidak menjadi inang bagi serangga hama dan patogen 

penyebab penyakit. Apabila bedengan ditutupi dengan mulsa plastik, 

maka hanya gulma yang tumbuh di sekitar pangkal tanaman dan di 

pinggir bedengan saja yang perlu mendapat perhatian. Bersamaan 
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dengan penyiangan gulma dapat dilakukan pembubunan agar 

kondisi aerase tanah menjadi lebih baik dan akar semangka dapat 

tumbuh dan berkembang secara maksimal. 

Penjarangan buah dan pemangkasan/perempelan 

Pada setiap tanaman semangka cukup dipelihara 1 - 3 buah 

saja, tergantung pada varietasnya. Pada varietas dengan buah 

berukuran kecil (berat kurang dari 2 kg) dapat dipelihara 2 – 3 buah, 

sedangkan pada varietas berukuran besar hendaknya dipelihara satu 

buah saja. Oleh karena itu, perlu dilakukan penjarangan buah 

dengan membuang buah-buah berukuran kecil, cacat atau tidak 

normal, dan meninggalkan calon buah berukuran besar dan sehat.  

Calon buah semangka pilihan dicirikan oleh pertumbuhannya 

yang paling bagus. Bila beberapa calon buah tumbuhnya seragam, 

maka pilih calon buah dari cabang primer yang paling vigor. Calon 

buah hendaknya berukuran 4 – 6 cm (lebih-kurang sebesar telur 

ayam) dengan bentuk yang sempurna, tidak cacat, dan tumbuh pada 

cabang primer pada ruas 13 – 15 atau berada pada jarak 1,0 – 1,5 

m dari perakaran tanaman. Calon buah yang terlalu dekat dengan 

perakaran tanaman akan berukuran kecil karena umur tanaman 

relatif muda. 

Cabang-cabang primer yang cenderung tumbuhnya banyak 

juga perlu dipangkas sehingga hanya menyisakan 3 cabang primer 

saja tanpa membuang cabang sekunder. Ujung cabang sekunder 

dipangkas dan disisakan 2 helai daun. Cabang sekunder yang 

tumbuh pada nodus (buku) yang ada buahnya dipangkas karena 

dapat mempengaruhi perkembangan buah. Pengaturan cabang 

utama dan cabang primer dilakukan sedemikian rupa agar daun-

daun pada setiap cabang tidak saling menutupi, sehingga cahaya 

matahari dapat dimanfaatkan secara maksimal. 

Selain itu, tunas-tunas muda yang tidak berguna namun dapat 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan perkembangan buah 

juga dibuang (dirempel). Perempelan dilakukan untuk mengurangi 
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tajuk yang terlalu lebat akibat banyaknya tunas-tunas muda yang 

kurang bermanfaat. 

Pemupukan 

Pemberian pupuk organik pada saat sebelum tanam tidak akan 

semuanya terserap oleh tanaman, sehingga dibutuhkan pemupukan 

susulan yang disesuaikan dengan fase pertumbuhan. Selain itu, 

semangka merupakan tanaman berumur pendek dan 

pertumbuhannya juga sangat cepat. Oleh karenanya, pemberian 

pupuk dasar saat persiapan lahan masih belum mencukupi untuk 

pencapaian produksi optimal.  

Pemupukan susulan selama pertumbuhan semangka perlu 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman sehingga 

menjamin pertumbuhan yang optimal dan menghasilkan buah 

bermutu sesuai standar kualitas produk. Pupuk susulan berupa pupuk 

ZA, Urea, SP-36 dan KCl diberikan pada umur 10, 25 dan 40 hari 

setelah tanam dengan dosis sebagaimana disajikan pada Tabel 11.4. 

Pupuk diberikan dengan cara dibenamkan di sekitar pokok tanaman 

pada jarak 10 – 20 cm dari pangkal batang dengan kedalaman 

lebih-kurang 10 cm, lalu ditutup dengan tanah. Perlu dicatat, bahwa 

frekuensi pemberian pupuk susulan SP-36 untuk semangka non-biji 

hanya diberikan satu kali, yakni pada umur 25 hari setelah tanam. 

Pupuk dapat diberikan melalui air irigasi dalam bentuk pupuk 

majemuk (NPK 15-15-15) dan ZK dengan ketentuan sebagai berikut: 

pupuk susulan pertama diberikan pada umur 5 hari setelah tanam 

dengan dosis 3 kg NPK dan 1 kg ZK yang dilarutkan dalam 200 L air 

untuk 1.000 tanaman. Pada umur 15 hari setelah tanam diberikan 

pupuk susulan kedua dengan dosis 4 kg NPK dan 2 kg ZK dalam 200 

L air. Lalu pada umur 25 – 30 hari setelah tanam atau setelah seleksi 

buah diberikan pupuk susulan ketiga dengan dosis 4 kg NPK dalam 

200 L air. Terakhir, pupuk susulan keempat diberikan 7 – 10 hari 

setelah pemupukan ketiga dengan dosis 4 kg NPK dalam 200 L air. 
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Tabel 11.4. Dosis pemupukan tanaman semangka (diberikan 

langsung pada tanaman di bedengan). 

Pemberian 

Pupuk 

Umur 

(hst) 

Jenis dan Dosis Pupuk (g per tanaman) 

Semangka Berbiji Semangka Non-Biji 

ZA Urea SP-36 KCl ZA Urea SP-36 KCl 

Susulan 1 10 10 5 10 10 10 5 - 10 

Susulan 2 25 50 25 25 35 50 25 15 35 

Susulan 3 40 65 - - 15 65 - - 25 

Jumlah  125 30 35 60 125 30 15 70 

 

Pemeliharaan buah 

Buah semangka yang telah berukuran 1 – 2 kg (tergantung 

kultivarnya) hendaknya sering dibalik agar terkena sinar matahari 

secara merata. Pembalikan buah bertujuan agar bagian buah yang 

semula berada di bawah bertukar posisi dengan bagian buah yang 

berada di atas. Hal ini bertujuan mengurangi kelembaban yang 

berlebihan pada salah satu sisi buah serta memberikan penyinaran 

berimbang di seluruh bagian buah sehingga warnanya pun akan 

merata. Buah semangka dengan warna yang merata memiliki nilai 

jual yang lebih tinggi dibandingkan buah yang warnanya tidak 

merata. 

 

Hama dan Penyakit 

Hama 

Ulat jengkal (Trichoplusia ni) 

Ulat ini berwarna hijau pucat dengan garis-garis putih di 

sepanjang badannya. Telurnya berwarna putih atau hijau pucat, 

diletakkan satu per satu pada permukaan daun sebelah bawah di 

dekat tepi daun. Ketika bergerak tubuhnya melengkung sehingga 

mudah dikenali. Serangan ulat ini menyebabkan daun semangka 

berlubang-lubang. 
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Kumbang kutu (Epitrix spp.) 

Hama ini berupa kumbang kecil (1,5 – 3,0 mm) berwarna 

gelap, adakalanya mengkilap. Serangan hama ini menimbulkan 

lubang-lubang kecil pada daun, sehingga terlihat seperti 

”diberondong peluru”. Tanaman muda dan bibit sangat peka 

terhadap serangan hama ini, sehingga pertumbuhan tanaman 

menjadi terhambat. 

Aphid (Myzus persicae dan Aphid gossypii) 

Hama ini berukuran kecil dan dijumpai pada permukaan daun 

sebelah bawah dan/atau pada batang. Biasanya berwarna hijau atau 

kuning, namun adakalanya berwarna pink, cokelat, merah atau 

hitam tergantung pada spesies dan tanaman inangnya. Serangan 

yang berat menyebabkan daun-daun menguning dan/ atau berubah 

bentuk, muncul bintik nekrosis dan tanaman menjadi kerdil. Hama ini 

mengeluarkan sekresi embun madu, yakni senyawa gula yang dapat 

merangsang tumbuhnya cendawan jelaga. 

Ulat tentara (Agrotis spp., Peridroma saucia, Nephelodes minians) 

Hama ini menyerang batang tanaman muda di lapangan atau 

bibit di pesemaian. Pada tanaman dewasa serangannya dicirikan 

oleh timbulnya lubang-lubang tidak beraturan pada permukaan 

buah. Panjang larva 2,5 – 5,0 cm, dan biasanya melengkung 

membentuk seperti huruf C bila diganggu. Larva aktif pada malam 

hari dan bersembunyi di dalam tanah di sekitar pangkal tanaman 

pada siang hari. 

Thrips (Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci) 

Serangga ini berukuran kira-kira 1,5 mm dan ramping. 

Serangga dewasa berwarna kuning pucat hingga cokelat muda, 

sedangkan nimfanya berwarna lebih cerah. Serangan yang berat 

dapat menyebabkan daun-daun berubah bentuk, permukaan daun 

tertutupi oleh bintik-bintik kasar berwarna keperakan, serta dijumpai 

bercak hitam. 
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Penyakit 

Bercak daun Alternaria (Alternaria spp.) 

Serangan patogen ini dicirikan oleh timbulnya lesi berwarna 

cokelat gelap dengan bentuk tidak teratur atau membulat. Lesi dapat 

terbentuk dalam pola lingkaran-lingkaran konsentris.  

Antraknosa (Colletotrichum orbiculare) 

Gejala serangan antraknosa pada semangka ditunjukkan oleh 

terbentuknya lesi bersudut berwarna cokelat gelap atau hitam dengan 

tepi berwarna kuning pada permukaan daun. Lesi memanjang 

dengan bagian tengahnya yang cekung dijumpai pada batang dan 

buah yang terserang.  

Bercak daun Cercospora (Cercospora citrullina) 

Gejala awal serangan cendawan ini ditunjukkan oleh daun-

daun tua berupa munculnya lesi berupa bintik-bintik kecil berwarna 

cokelat pada pusatnya. Seiring dengan berkembangnya penyakit, lesi 

membesar dan menutupi sebagian permukaan daun. Bagian tepi lesi 

berwarna gelap dan dikelilingi oleh area klorosis. 

Embun madu (Pseudoperenospora cubensis) 

Gejala serangan cendawan P. cubensis pada tanaman 

semangka dicirikan oleh munculnya titik-titik berwarna kuning pada 

permukaan daun. Selain itu, juga terbentuk lesi berwarna cokelat 

gelap. Selanjutnya daun-daun melengkung/mengeriting ke arah 

dalam. 

Layu Fusarium (Fusarium oxysporum) 

Tanaman yang terserang layu Fusarium akan mengalami 

kelayuan yang terjadi pada satu atau beberapa cabang saja. Daun-

daun berwarna hijau-kelabu pudar yang kemudian menjadi kuning 

seiring dengan berkembangnya penyakit. Bila bagian batang dibelah 

atau dipotong, maka akan terlihat jaringan angkut yang berwarna 

kemerah-merahan. 
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Busuk batang bergetah (Didymella bryoniae) 

Serangan cendawan ini dicirikan oleh munculnya lesi cokelat 

berbentuk bulat maupun tidak beraturan disertai lingkaran konsentris 

pada kotiledon dan batang. Pada buah berupa munculnya lesi 

berbentuk lingkaran berwarna cokelat dan lunak. Lesi pada batang 

dan buah adakalanya mengeluarkan cairan berwarna kekuningan 

dan lengket.  

Embun tepung (Podosphaera xanthii, P. fuliginea) 

Serangan penyakit embun tepung pada tanaman semangka 

ditandai oleh warna daun-daun tua yang menjadi kemerahan atau 

merah tembaga. Pada permukaan daun terlihat adanya 

pertumbuhan cendawan berwarna putih yang jelas.  

Busuk buah bakteri (Acidovorax avenae) 

Gejala serangan bakteri busuk buah dicirikan oleh timbulnya 

lesi kecil berair pada bagian atas atau samping buah yang terus 

melebar ke seluruh permukaan buah. Lesi tersebut dapat menjadi 

kemerahan atau cokelat dan buah pecah.  

Cucumber Mosaic Virus (CMV) 

Serangan CMV pada tanaman semangka menyebabkan 

tanaman menjadi kerdil. Daun-daun dipenuhi oleh mosaik berwarna 

kuning, mengeriting ke bawah dan ukurannya lebih kecil dari normal. 

Bunga mengalami deformasi dan mahkotanya berwarna hijau. Buah-

buah mengalami distorsi dan ukurannya kecil serta seringkali 

warnanya pudar.  

Cucumber Green Mottle Mosaic Virus (CGMMV) 

Gejala awal pada tanaman muda berupa memudarnya warna 

tulang daun dan daun-daun menggumpal. Pada tanaman tua, daun-

daunnya memutih dan/atau mengalami klorosis. Seiring dengan 

meningkatnya serangan, daun-daun nampak berbintik dan melepuh 

serta mengalami distorsi. 
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Zucchini Yellow Mosaic Virus (ZYMV) 

Tanaman yang terinfeksi pertumbuhannya kerdil, daun-

daunnya memperlihatkan gejala yang beragam, seperti munculnya 

pola mosaik kuning, perubahan bentuk, gosong, ukurannya 

mengecil, dan mengalami nekrosis. Buah-buah bentuknya menjadi 

tidak normal. 

Layu Verticillium (Verticillium dahliae) 

Gejala serangan penyakit ini umumnya muncul setelah 

pembentukan buah, di mana daun-daun mengalami klorosis yang 

berlanjut pada timbulnya nekrosis, lalu daun-daun tersebut 

berguguran. Selain itu, terjadi perubahan warna pada jaringan 

angkut di dalam akar. 

Karat daun Altenaria (Altenaria cucumerina) 

Serangan cendawan ini dicirikan oleh munculnya lesi kecil 

berwarna kuning-cokelat dengan halo berwarna kuning atau hijau 

pada daun-daun tua. Seiring dengan berkembangnya penyakit, lesi 

yang terbentuk berkembang menjadi bulatan nekrotik yang besar 

dengan pola konsentris. Selanjutnya lesi bergabung satu sama lain, 

daun-daun mengeriting dan akhirnya mati. 

Bercak daun (Pseudomonas syringae) 

Gejala serangan penyakit ini adalah berupa munculnya lesi 

kecil berair di antara tulang-tulang daun. Pada kondisi udara lembab, 

lesi mengeluarkan cairan seperti susu yang setelah kering membentuk 

kerak berwarna putih. Seiring dengan berkembangnya penyakit, 

warna lesi menjadi cokelat dengan tepi berwarna kuning atau hijau. 

Bagian tengah lesi mengering, sehingga menciptakan lubang pada 

daun. 

Aster yellow (phytoplasma) 

Gejala serangan berupa menguningnya daun-daun, dan 

pucuk-pucuk sekunder tumbuh dengan subur. Batang tumbuh tegak 

dan keras. Ukuran daun menjadi kecil dan mengalami distorsi serta 
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menebal. Pertumbuhan bunga seringkali tidak normal dan memiliki 

bractea yang menyolok. Buahnya kecil dan berwarna pucat. 

Busuk ujung bunga 

Gejala pertama kali muncul pada buah-buah yang belum 

matang berupa titik-titik kecil berwarna cokelat pada bagian buah di 

dekat bunga. Seiring dengan berkembangnya buah, titik-titik tersebut 

membesar sehingga terbentuk lesi gelap yang tenggelam ke dalam 

buah. 

Upaya untuk menghindari serangan berbagai penyakit adalah 

melakukan rotasi semangka dengan tanaman selain famili 

Cucurbitaceae setidaknya setiap 2 tahun sekali, menanam benih 

bebas penyakit dan memberikan perlakuan benih sebelum tanam, 

memusnahkan tanaman yang terserang, menimbun sisa-sisa 

tanaman setelah panen, mengatur jarak tanaman sehingga sirkulasi 

udara dan penetrasi cahaya matahari menjadi lebih baik, 

memperbaiki sifat fisik tanah hingga menjadi lebih poreus, dan 

menghindari pemberian air yang berlebihan. 

 

Panen dan Pascapanen 

Pemanenan 

Umur dan kriteria panen 

Mutu buah semangka sangat tergantung pada tingkat 

kematangan saat panen. Tingkat kematangan buah saat dipanen 

akan menentukan kualitas buah secara keseluruhan yang dicirikan 

oleh aroma, warna dan tekstur serta kadar air daging buah. 

Tergantung pada kultivarnya, buah semangka dapat dipanen 

pada umur 55 - 85 hari setelah tanam. Ciri-ciri buah siap dipanen 

adalah sulur terdekat dengan buah telah berwarna cokelat atau 

mengering, tangkai buah mengecil, sisi buah yang bersentuhan 

dengan tanah berwarna kuning, dan bila ditepuk buah 

mengeluarkan suara nyaring. 
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Cara panen 

Panen buah semangka dilakukan secara manual dengan 

memotong buah berikut sebagian tangkainya. Pemanenan sebaiknya 

dilakukan pada saat cuaca cerah sehingga permukaan kulit buah 

berada dalam keadaan kering.  

Frekuensi panen 

Apabila dalam satu areal pertanaman buah semangka matang 

secara bersamaan, maka panen dapat dilakukan sekaligus. Akan 

tetapi apabila buah tidak matang secara bersamaan, maka panen 

dapat dilakukan 2 atau 3 kali. Pada panen pertama buah yang 

dipetik adalah buah yang sudah tua, lalu pada panen kedua semua 

sisa buah dipetik sekaligus. Jika masih ada panen ketiga, maka 

semua buah-buah yang tersisa dipetik setelah daun-daun mulai 

kering karena buah-buah tersebut tidak dapat berkembang lagi. 

 

Pascapanen 

Pengumpulan 

Buah semangka yang telah dipanen selanjutnya dikumpulkan 

untuk dibersihkan, disortir dan digolongkan (grading). Pengumpulan 

hasil harus dilakukan sebaik mungkin di tempat yang teduh untuk 

menghindarkan terjadinya kerusakan buah.  

Penyortiran dan penggolongan 

Penyortiran dan penggolongan buah semangka bertujuan 

untuk mengelompokkannya ke dalam beberapa kelas sebagai 

berikut: 

1. Kelas A: berat >4 kg, kondisi fisik sempurna, tidak terlalu masak. 

2. Kelas B: berat 2–4 kg, kondisi fisik sempurna, tidak terlalu masak. 

3. Kelas C: berat <2 kg, kondisi fisik sempurna, tidak terlalu masak. 

Penyimpanan 

Sementara menunggu untuk dipasarkan atau diangkut ke 

tempat lain, buah-buah yang telah disortir dan dikelompokkan 
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sulanjutnya disimpan di dalam gudang/ruang penyimpanan. 

Penyimpanan buah semangka dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

1) Penyimpanan di ruang penyimpanan dengan suhu lebih-

kurang 4 oC dan kelembaban udara 80 – 85%. 

2) Penyimpanan pada atmosfir terkendali (controlled atmosphere), 

yakni dengan mengatur kadar O2 dan CO2 dengan asumsi 

bahwa menurunkan kadar O2 atau menaikkan kadar CO2 

dapat mengurangi laju respirasi buah. 

3) Penyimpanan dalam ruangan tanpa pengatur suhu, yaitu 

merupakan penyimpanan untuk jangka yang pendek dilakukan 

dengan cara memberi alas dari jerami kering setebal 10 – 15 

cm, dan buah disusun 4 – 5 lapis di mana setiap lapisnya diberi 

alas jerami kering. 

Pengemasan dan pengangkutan 

Berbeda dari buah-buahan lain yang berukuran kecil seperti 

jeruk, pisang, manggis, mangga dan lain-lain, buah semangka tidak 

membutuhkan pengemasan, baik dalam pengangkutan maupun 

dalam pemasaran. Umumnya buah semangka diangkut dalam 

kontainer atau truk yang dilengkapi jerami sebagai alas buah 

sebagaimana halnya perlakuan di dalam ruang penyimpanan.  

Karena buah semangka bentuknya bulat atau lonjong, maka 

akan terdapat banyak ruang-ruang kosong diantara buah yang tidak 

termanfaatkan. Untuk itu, petani di Jepang berkreasi menciptakan 

persegi yang bentuknya seperti kubus (Gambar 11.6), sehingga akan 

sangat efisien dalam memanfaatkan ruang penyimpanan maupun 

ruang kontainer selama pengangkutan. 

Ide menciptakan semangka kotak muncul di kalangan petani 

semangka di Jepang pada tahun 1980-an. Saat itu muncul masalah 

keterbatasan tempat untuk menyimpan hasil panen semangka, 

karena bentuknya bulat sehingga banyak ruang kosong di sela-sela 

buah. Oleh karenanya, para petani berkreasi membuat bentuk 
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semangka menjadi kotak (kubus) sehingga seluruh ruangan dapat 

dimanfaatkan secara maksimal. Alhasil, gudang semangka dipenuhi 

oleh semangka kotak, bukan lagi oleh semangka bulat. 

 

 
 

Gambar 11.6. Buah semangka berbentuk kotak (kubus) sehingga 

dapat memanfaatkan ruang penyimpanan dan 

pengangkutan dengan efisien. 

 

Semangka kotak bukanlah semangka dari kultivar tertentu yang 

buahnya berbentuk kotak, namun semangka biasa yang bentuknya 

bulat. Untuk menjadikan semangka bulat menjadi kotak tidaklah sulit. 

Langkah pertama adalah mengetahui volume maksimal dari buah 

semangka yang akan ditanam, lalu dibuat kotak dari kayu atau akrilik 

dengan volume yang sama. Sementara itu, tanaman semangka 

dibudidayakan seperti biasa sampai ukuran buahnya mencapai 

setengah dari ukuran maksimal (umumnya 40 – 45 hari setelah 

berbunga). Buah-buah terpilih dimasukkan ke dalam kotak yang 

telah disiapkan dan dibiarkan berkembang di dalam kotak sampai 

mendekati waktu panen. Kira-kira 5 – 7 hari sebelum panen, kotak 

dibuka agar buah yang telah berbentuk kotak terkena udara dan 
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cahaya matahari langsung sehingga penampilan luarnya menjadi 

lebih menarik. 

 

Nilai Gizi dan Manfaat 

Semangka dibudidayakan untuk dimanfaatkan buahnya 

sebagai buah segar atau dibuat jus. Namun bagian tanaman yang 

lain juga dapat dimanfaatkan, seperti daun dan buah muda untuk 

sayur, bijinya dibuat makanan ringan yang disebut kuwaci, dan 

kulitnya dapat dibuat asinan/acar seperti halnya buah ketimun atau 

jenis Cucurbitaceae lainnya. 

Selain mengandung lebih dari 90% air, semangka juga kaya 

akan vitamin A, vitamin C dan likopen (Tabel 11.5). Likopen adalah 

senyawa yang memberikan warna merah pada sejumlah buah dan 

sayuran. Mengonsumsi makanan yang kaya akan likopen dapat 

mengurangi risiko terkena serangan kanker tertentu. Semangka juga 

merupakan sumber alami sitrulin, yaitu asam amino esensial yang 

sangat manfaat bagi kesehatan dan penting bagi performansi para 

atlet. 

Tabel 11.5. Komposisi kimiawi setiap 100 g bagian buah semangka 

segar yang dapat dimakan. 

Senyawa Kadar Nutrisi 
Persen dari Kebutuhan 

Harian 

Energi (kalori) 30,00 1,50 

Karbohidrat (g) 7,60 6,00 

Protein (g) 0,60 1,00 

Lemak Total (g) 0,15 0,50 

Serat (g) 0,40 1,00 

Folat (µg) 3,00 1,00 

Niasin (mg) 0,178 1,00 

Asam Pantotenat (mg) 0,221 4,50 

Piridoksin (mg) 0,045 3,50 

Tiamin (mg) 0,033 3,00 

Vitamin A (IU) 569,00 19,00 
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Senyawa Kadar Nutrisi 
Persen dari Kebutuhan 

Harian 

Vitamin C (mg) 8,10 13,50 

Vitamin E (mg) 0,05 0,50 

Natrium (mg) 1,00 - 

Kalium (mg) 112,00 2,50 

Kalsium (mg) 7,00 0,70 

Tembaga (mg) 42,00 4,50 

Besi (mg) 0,24 3,00 

Magnesium (mg) 10,00 2,50 

Mangan (mg) 0,038 1,50 

Seng (mg) 0,10 1,00 

α-karoten (µg) 303,00 - 

β-kriptosantin (µg) 78,00 - 

Lutein-zeasantin (µg) 8,00 - 

Likopen 4.532,00 - 

Sumber: USDA National Nutrient Data Base. 

 

Pemuliaan Semangka Tanpa Biji 

Produksi hibrida triploid  

Hadirnya teknologi triploid telah mendorong berkembangnya 

metoda penciptaan tanaman tanpa biji. Pada tanaman semangka, 

Kihara mulai mengembangkan semangka tanpa biji pada tahun 

1939, dan upayanya berhasil setelah 12 tahun kemudian (Kihara, 

1951). Kultivar semangka tanpa biji dihasilkan melalui persilangan 

antara galur tetraploid (4x = 44) sebagai tetua betina dengan galur 

diploid (2x = 22) sebagai tetua jantan. Persilangan baliknya (galur 

diploid sebagai tetua betina dan galur tetraploid sebagai tetua jantan) 

menghasilkan buah yang tidak berbiji sama sekali, sehingga tidak 

dapat diperbanyak secara generatif. Tanaman yang dihasilkan dari 

persilangan galur tetraploid dengan galur diploid adalah adalah 

hibrida triploid (3x = 33), dan merupakan individu-individu mandul 

betina dan mandul jantan. Tanaman triploid memiliki tiga set 

kromosom, dan tiga set kromosom tersebut tidak dapat dibagi sama 
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banyak pada sel-sel anak selama meiosis (proses pembelahan sel 

yang menghasilkan gamet).  

Dikarenakan hibrida triploid bersifat mandul betina, maka 

buah yang dihasilkan tidak berbiji. Selain itu, dikarenakan tanaman 

triploid juga ada yang mandul jantan, maka perlu untuk menanam 

kultivar diploid di lapangan untuk menyediakan serbuk sari guna 

mendorong pembentukan buah. Biasanya sepertiga tanaman yang 

ditanam di lapangan adalah diploid dan dua pertiganya adalah 

triploid. Kultivar yang ditanam hendaknya mudah dibedakan 

sehingga buah diploid yang berbiji dapat dipisahkan dari buah 

triploid yang tidak berbiji. 

Untuk memproduksi semangka hibrida triploid harus menanam 

galur tetraploid untuk dijadikan sebagai tetua betina yang akan 

disilangkan dengan tetua jantan diploid. Oleh karenanya, produksi 

hibrida semangka tanpa biji melibatkan tahapan sebagai berikut: 1) 

pemilihan galur diploid, 2) produksi galur tetraploid, 3) 

pengembangan galur tetraploid, dan 4) produksi dan pengujian 

hibrida yang triploid dihasilkan. 

Tahap 1: pemilihan galur diploid untuk memproduksi tanaman 

tetraploid. Kebanyakan galur tetraploid memiliki kulit buah berwarna 

abu-abu, sehingga bila disilangkan dengan galur diploid dengan 

kulit buah berbelang, akan mudah memisahkan progeni hasil 

menyerbuk sendiri (dengan buah berbiji dari galur tetua betina) dari 

progeni hasil menyerbuk silang (dengan buah tanpa biji dari hibrida 

triploid). 

Tahap 2: memproduksi tanaman tetraploid. Banyak metoda 

yang telah dibuktikan efektif untuk menginduksi poliploidi pada 

tanaman, seperti teknik kultur jaringan, cekaman suhu, dan 

penggunaan sinar X. Akan tetapi, penggunaan kolkisin (C22H25O6N) 

adalah metoda yang paling banyak digunakan untuk menginduksi 

semangka tetraploid. Kolkisin adalah senyawa yang berasal dari biji 

dan umbi Colchicum autumnale L., yang dapat menghambat 
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pembentukan gelendong dan mencegah terjadinya pemisahan 

kromosom pada anafase selama meiosis.  

Kolkisin diaplikasikan pada bibit pada titik tumbuh di antara 

dua kotiledon saat pertama kali kotiledon muncul di permukaan 

tanah. Pemberian kolkisin bertujuan untuk menghentikan proses 

pemisahan kromosom sehingga pucuk-pucuk yang tumbuh memiliki 

empat set kromosom (tetraploid), bukan dua set (diploid). Konsentrasi 

kolkisin yang diberikan adalah 1% untuk kultivar semangka dengan 

biji berukuran kecil, 1,5% untuk kultivar dengan biji berukuran 

sedang, dan 2% untuk kultivar dengan biji berukuran besar. Kolkisin 

diberikan pada pagi dan sore hari selama tiga hari berturut-turut 

sebanyak 1 tetes untuk kultivar berbiji kecil dan sedang, dan 2 tetes 

untuk kultivar berbiji besar. Perlakuan kolkisin ini akan menghasilkan 

tanaman diploid, tetraploid maupun euploid, sehingga perlu untuk 

mengidentifikasi dan memilih tanaman tetraploid pada tahap 

selanjutnya.  

Identifikasi tanaman tetraploid dapat dilakukan dengan 

menghitung jumlah kromosomnya secara langsung di bawah 

mikroskop, atau dengan membandingkan ukuran batang, daun, 

bunga dan serbuk sarinya terhadap tanaman diploid (kontrol). 

Metoda lain yang cukup populer adalah dengan menghitung jumlah 

kloroplas pada sel-sel penjaga pada stomata di bawah mikroskop. 

Pada individu tetraploid terdapat 10 – 12 kloroplast pada setiap sel 

penjaga (total 20 – 28), sedangkan pada individu diploid hanya 5 – 

6 pada setiap sel (total 10 – 12). Metoda ini sangat efektif untuk 

menskrining tanaman dalam jumlah besar sebelum dipindahkan ke 

lapangan untuk dilakukan penyerbukan sendiri. Biasanya digunakan 

kombinasi berbagai metoda, yakni melihat fenotipe tanaman di 

pembibitan, menghitung jumlah kloroplas pada sel-sel penjaga, dan 

melihat penampilan buah dan biji setelah panen. Individu tetraploid 

biasanya memiliki daun yang lebih tebal, pertumbuhan lebih lambat 

dan batang yang lebih pendek dibandingkan individu diploid. 
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Tahap 3: pengembangan galur tetraploid. Tanaman tetraploid 

diseleksi pada progeni generasi F1. Selanjutnya tanaman tetraploid 

terpilih ditanam untuk mendapatkan progeni generasi F2 untuk 

memastikan bahwa tanaman benar-benar tetraploid. Benih dari galur 

tetraploid dapat ditingkatkan jumlahnya dengan menanam induk 

tetraploid yang ditujukan hanya untuk produksi benih yang pada 

gilirannya nanti untuk digunakan dalam memproduksi hibrida 

triploid. 

Fertilitas dan produksi benih galur tetraploid akan meningkat 

dari generasi ke generasi yang menyerbuk sendiri atau menyerbuk 

sekerabat, kemungkinan dikarenakan individu-individu dengan 

anomali kromosom tereliminasi, sehingga menyisakan individu 

tetraploid dengan kromosom yang seimbang. Produksi benih galur 

tetraploid pada generasi awal hanya 50 – 100 butir per buah (pada 

diploid 200 – 800 butir). Selain itu, daya kecambah bijinya rendah 

sehingga sulit untuk mendapatkan tanaman yang seragam di 

lapangan. Setidaknya dibutuhkan proses penyerbukan sendiri selama 

10 tahun untuk mendapatkan benih dari galur tetraploid stabil 

sehingga dapat digunakan untuk memproduksi tanaman tetraploid 

secara komersial. Generasi tetraploid yang lebih lanjut biasanya 

memiliki tingkat fertilitas, hasil biji dan laju perkecambahan yang 

lebih baik dibandingkan dengan generasi tetraploid generasi awal. 

Tahap 4: adalah evaluasi terhadap individu tetraploid 

(biasanya generasi F4 atau sesudahnya) sebagai induk bagi hibrida 

triploid. Individu tetraploid harus dievaluasi secara langsung 

berdasarkan pola kulit buah yang berwarna abu-abu, produksi biji 

yang tinggi, dan karakter lain seperti mandul jantan untuk 

mengurangi tenaga kerja dalam memproduksi benih hibrida. 

Namun, pengujian yang utama bagi individu tetraploid adalah 

perannya sebagai tetua betina dalam memproduksi hibrida triploid 

setelah disilangkan dengan tetua jantan diploid. Hibrida triploid yang 

dihasilkan diuji dalam percobaan produksi dengan pola dua baris 
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plot tanaman triploid berselang-seling dengan satu baris plot 

tanaman diploid untuk menjamin ketersediaan serbuk sari bagi 

terbentuknya buah pada hibrida triploid. 

 

Evaluasi hibrida triploid 

Evaluasi terhadap individu triploid sama sepertihalnya dengan 

evaluasi terhadap individu kultivar diploid sebagaimana dibahas 

sebelumnya. Namun, individu triploid tidak secara turun-temurun 

superior terhadap individu diploid, sehingga hibrida triploid dapat 

lebih baik ataupun lebih buruk dibandingkan tetua diploidnya. Oleh 

karena itu, berbagai kombinasi dari galur tetua harus dievaluasi 

melalui serangkaian percobaan guna mendapatkan individu-individu 

yang menghasilkan hibrida dengan keragaan yang baik. Umumnya, 

tetua diploid yang memiliki karakter yang lemah akan menghasilkan 

individu triploid dengan karakter yang juga lemah. 

Masalah lain pada hibrida triploid adalah adanya biji-biji 

hampa (berwarna maupun putih), atau pada kondisi tertentu buahnya 

memiliki biji yang besar sehingga tidak disukai konsumen. Oleh 

karenanya, permasalahan biji pada individu triploid harus diuji. 

Beberapa pengujian juga harus dilakukan terhadap tetuanya sebelum 

produksi triploid dimulai. Biji pada individu hibrida akan besar jika 

tetuanya memiliki biji yang besar. Ukuran biji dipengruhi secara 

genetik setidaknya oleh tiga gen, yakni gen l, s dan tss. Selain faktor 

genetik, kondisi lingkungan juga ditengarai dapat mempengaruhi 

pembentukan biji pada individu hibrida triploid. 

Produksi hibrida triploid dapat dilakukan secara manual 

apabila biaya tenaga kerja murah, atau dengan bantuan lebah pada 

blok terpisah. Individu tetraploid dan diploid ditanam secara 

bersamaan dalam barisan yang berselang-seling. Bila dilakukan 

secara manual, serbuk sari dari induk jantan (diploid) dikumpulkan 

dan digunakan untuk menyerbuki kepala putik pada tetua betina 

(tetraploid). Bunga-bunga yang akan diserbuki harus dibungkus 
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sehari sebelumnya, dan dibungkus kembali setelah diserbuki untuk 

menghindari terjadinya pernyerbukan sendiri atau penyerbukan 

sekerabat. Buah dapat dipanen setelah 28 hari kemudian. 

Metoda lain yang tidak banyak menggunakan tenaga kerja 

adalah dengan menanam tetua jantan dan betina dalam barisan 

berselang-seling, lalu membuang semua bunga jantan dari barisan 

tetua betina. Bunga-bunga betina pada tetua betina ditandai pada 

hari di mana mereka mekar untuk memastikan buah matang pada 

saat dipanen, dan hanya memanen buah-buah yang merupakan 

hasil penyerbukan selama masa bunga-bunga jantan dibuang dari 

tetua betina. Biji-biji yang dihasilkan dari buah yang dipanen disortir 

secara manual menurut ukuran, berat ataupun kerapatannya untuk 

memisahkan biji-biji triploid (hasil penyerbukan silang) dari biji-biji 

tetraploid (hasil penyerbukan sendiri atau penyerbukan sekerabat). 

Bila produksi biji dilakukan melalui penyerbukan dengan 

bantuan lebah pada blok terpisah, maka 84% bunga triploid adalah 

berasal dari penyerbukan silang atau penyerbukan sekerabat, yang 

menghasilkan progeni 3x dan 4x. Jika tetua 2x dan 4x dari hibrida 3x 

memiliki pola kulit buah berbeda, maka masing-masing buah dari 

ketiga level ploidi tersebut dapat dibedakan pada saat panen. 

Kombinasi yang baik adalah kulit buah dari tetua tetraploid berwarna 

abu-abu dan kulit buah dari tetua diploid memiliki corak garis-garis 

lebar, sehingga individu hibrida triploid akan memiliki buah bergaris-

garis, sehingga mudah dibedakan dari buah tetraploid yang berwarn 

abu-abu yang berasal dari penyerbukan sendiri atau penyerbukan 

sekerabat. 
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BAB 12 
 

 

AGRIBISNIS BUAH-BUAHAN UNGGULAN INDONESIA 
 

 

Apa yang Dimaksud dengan Agribisnis? 

Istilah Agribisnis yang artinya adalah bisnis atau usaha di 

bidang pertanian pertama kali diperkenalkan oleh Davis dan 

Goldberg (1957) di dalam tulisannya yang berjudul “a concept of 

agribusiness”. Bidang pertanian yang dimaksud mencakup 3 (tiga) 

sektor dari hulu sampai hilir, yakni sektor input, sektor output dan 

sektor processing-manufacturing. Ketiga sektor ini saling terkait satu 

sama lain, di mana keberhasilan dari masing-masing sektor sangat 

tergantung kepada fungsionalisasi dari dua sektor lainnya.  

Dewasa ini definisi agribisnis dianalogikan dalam berbagai 

istilah seperti agro-industrialisasi (Boehlje, 1999; Cook dan 

Chaddad, 2000), rantai tata nilai atau jejaring (Lazzarini et. al., 2001) 

ataupun agriceuticals (Goldberg, 1999). Namun demikian, kesemua 

definisi ini memiliki ciri pokok yang sama, yaitu “sifat ketergantungan 

satu sama lain” dari berbagai sektor yang menjadi komponen 

penyusun rantai pasok pangan-pertanian yang mencakup sektor 

produksi, manufaktur, distribusi, serta pemasaran produk pangan 

dan jasa (Boehlje, 1999; Cook dan Chaddad, 2000). 

Ditambahkan oleh Baruah (2008), bahwa agribisnis tidak 

hanya berkaitan dengan faktor tanah dan lahan, tetapi juga 

mencakup faktor-faktor input (benih, bahan-bahan kimia pertanian, 

peralatan pertanian, dll.), produk yang dihasilkan (susu, biji-bijian, 

daging, dll.), produk yang diolah (es krim, roti, makanan olahan, dll.), 

dan pengangkutan serta pemasaran produk hingga sampai ke 

konsumen (restauran, pasar tradisional, pasar swalayan, dll.). Oleh 
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karenanya, semua unsur yang terlibat dalam suatu rantai produksi, 

baik sandang (fiber) maupun pangan (food) adalah merupakan 

bagian dari sistem agribisnis yang tidak boleh diabaikan. 

 

 
 

Gambar 12.1. Aneka jenis buah-buahan unggul Indonesia yang 

akan mendukung peningkatan ekonomi masyarakat 

melalui sektor hortikultura. 

 

Pengembangan agribisnis buah-buahan sangat prospektif 

karena tingginya permintaan, baik di pasar domestik maupun di luar 

negeri. Peluang peningkatan produksi aneka jenis buah-buahan 

terbuka lebar karena tingginya potensi sumber daya alam, baik 

berupa tanah yang subur maupun iklim yang mendukung. Kondisi 

agroekologi demikian mendukung potensi pengembangan hampir 

semua jenis buah, termasuk buah-buahan yang berasal dari daerah 

subtropis. Selain itu, jumlah penduduk yang terus berambah serta 

meningkatnya pendapatan masyarakat akan meningkatkan 

kebutuhan pangan berkualitas dan beragam sehingga merangsang 
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tumbuhnya agroindustri. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan bila 

dikatakan bahwa komoditas hortikultura, terutama buah-buahan, 

memiliki prospek yang cerah dalam mendukung pembangunan 

ekonomi melalui sektor pertanian. 

Pengembangan komoditas hortikultura, khususnya buah-

buahan dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru dalam 

perekonomian nasional. Selain itu, agribisnis buah-buahan akan 

memberi nilai tambah bagi usaha tani, pelaku pasar, industri 

pengolahan, serta mendukung pemenuhan Angka Kecukupan Gizi 

(AKG) bagi masyarakat.  

 

Pentingnya Agribisnis Buah-Buahan dalam Mendukung Ketahanan 

Pangan 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan menyebutkan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi 

terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, 

yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah 

maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau 

serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya 

masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara 

berkelanjutan. Sementara itu, Food and Agriculture Organization 

(FAO) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pangan tahun 1996 di 

Roma, Italia, memberikan batasan Ketahanan Pangan sebagai 

berikut: food security exists when all people, at all times, have physical 

and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet 

their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. 

Ketahanan pangan telah menjadi komitmen nasional 

berdasarkan tiga peran strategisnya dalam pembangunan nasional, 

yaitu: 1) akses terhadap pangan dan gizi yang cukup merupakan hak 

yang paling asasi bagi manusia, 2) pangan berperan penting bagi 

pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, dan 3) 

ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama ketahanan 
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ekonomi dan ketahanan nasional. Komitment ini telah dituangkan 

dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan 

Pangan dan Gizi. 

Agribisnis buah-buahan memiliki peran yang strategis dalam 

upaya implementasi komitmen nasional ketahanan pangan untuk 

memenuhi kebutuhan gizi masyarakat secara adil, merata dan 

berkelanjutan. Hal ini dikarenakan manfaat buah-buahan sebagai 

sumber vitamin dan mineral, sumber serat, antioksidan alami, 

tersedia sepanjang tahun (meskipun ada buah musiman), harga 

relatif terjangkau, dan mengonsumsi buah-buahan tidak 

bertentangan dengan agama ataupun keyakinan dan budaya 

masyarakat manapun. Namun demikian, konsumsi buah di Indonesia 

masih reltif rendah dibandingkan rata-rata konsumsi buah dunia. 

Pada tahun 2011 tercatat rata-rata konsumsi buah penduduk 

Indonesia hanya 66 kg per kapita per tahun atau berada pada urutan 

ke-56 dari 80 negara, sementara rata-rata konsumsi buah dunia 

pada tahun yang sama adalah 88,875 kg per kapita per tahun. 

Sementara itu FAO (2013) menganjurkan untuk mengonsumsi buah 

dan sayur setidaknya 400 g per hari guna menghindari berbagai 

penyakit kronis seperti penyakit jantung, kanker, diabetes dan 

obesitas, serta menghindari dan mengatasi defisiensi unsur-unsur 

mikro. Buah-buahan juga aman dikonsumsi, tanpa efek samping 

yang berbahaya, dan harganyapun jauh lebih murah dibandingkan 

suplemen kimia yang dijual di pasaran. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran agribisnis 

buah-buahan sangat strategis dalam mendukung upaya pencapaian 

ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia. Sasaran 

pengembangan buah-buahan untuk ketahanan pangan hendaknya 

diarahkan pada meningkatnya ketersediaan yang dibarengi dengan 

meningkatnya konsumsi, sehingga ketergantungan pada konsumsi 
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beras dapat ditekan, namun kecukupan gizi dapat dipenuhi untuk 

hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. 

 

Kondisi Agribisnis Buah-Buahan Indonesia Saat Ini 

Meningkatnya jumlah penduduk dan bertambahnya kesadaran 

masyarakat akan pentingnya mengonsumsi buah-buahan 

diharapkan dapat meningkatkan konsumsi secara nasional, sehingga 

kebutuhan buah-buahan akan terus meningkat. Dengan demikian, 

perlu dilakukan pengembangan agribisnis buah-buahan, baik 

agribisnis hulu maupun agribisnis hilir. Berkembangnya agribisnis 

hulu, seperti usaha perbenihan dan penyediaan sarana produksi 

tentunya akan membuka kesempatan berusaha dan bekerja. 

Demikian pula halnya dengan agribisnis hilir yang berkembang akan 

dapat memberdayakan industri pengolahan skala rumah tangga, 

menengah maupun skala besar (industri). 

Usaha tani buah-buahan memiliki arti penting dalam agribisnis 

karena: 1) merupakan sumber pendapatan bagi keluarga petani, 2) 

dapat mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan nasional, dan 

3) mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. 

Akan tetapi, kondisi agribisnis buah-buhan Indonesia belum begitu 

menggembirakan, meskipun berbagai upaya, baik dari segi teknis 

maupun regulasi terus dikembangkan. Beberapa kelemahan 

agribisnis buah-buahan Indonesia teridentifikasi sebagai berikut: 1) 

umumnya merupakan usaha tani pekarangan dan belum berorientasi 

pasar (komersial), 2) pelaku usaha umumnya petani dengan modal 

terbatas, 3) mutu produk sangat beragam sehingga daya saingnya 

lemah, 4) penanganan pascapanen masih lemah, 5) rantai tata niaga 

yang panjang sehingga selisih harga antara tingkat produsen (petani) 

dan tingkat konsumen cukup tinggi, dan 6) kelembagaan usaha tani 

belum efektif mendukung agribisnis buah-buahan. 

Menurut Manuwoto (2010), buah-buahan Indonesia 

merupakan komoditas yang strategis karena keanekragamannya 
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yang tinggi, banyaknya masyarakat yang terlibat dalam proses 

produksinya, dan tingginya permintaan pasar. Oleh karenanya, 

dapat dikatakan bahwa buah-buahan merupakan salah satu 

komoditas pertanian yang sangat prospektif untuk dikembangkan. 

Namun pengembangan komoditas ini harus memperhatikan aspek-

aspek kualitas, kuantitas, kontinuitas dan konsistensi rasa guna 

memenuhi tuntutan selera dan kebutuhan konsumen.  

Perkembangan luas panen, produksi dan produktivitas 

beberapa jenis buah-buahan unggul Indonesia selama kurun waktu 

lima tahun terakhir (2010 – 2014) disajikan pada Tabel 12.1. 

 

Potensi Agribisnis Buah-Buahan Indonesia 

Indonesia adalah salah satu negara di kawasan tropis yang 

sangat kaya akan keanekaragaman hayati, termasuk buah-buahan. 

Beberapa jenis buah-buahan Indonesia memiliki keunikan tersendiri 

dan tidak dijumpai di negara lain. Namun beberapa jenis buah-

buahan sudah mulai langka dan jarang dijumpai di pasaran, seperti 

kemang, gandaria, kecapi, bisbul, kepel, jambu mawar, lobi-lobi, 

rukem, sawo durian, sawo kecik, jambu bol, jamblang, buni, ciremai, 

kawis, matoa, murbei, kersen, ciplukan, apel beludru, cempedak, 

rukem, rambai, kemunting, kelubi, manau, dan rumbia. Kelangkaan 

ini merupakan akibat dari alih fungsi lahan (hutan dan pekarangan) 

menjadi perkebunan, permukiman dan kebutuhan pembangunan 

lainnya. Di samping itu, upaya pelestarian melalui tindakan budidaya 

bagi tanaman buah yang tergolong langka ini juga tidak terprogram 

dengan baik. Padahal dengan adanya buah-buahan yang 

beranekaragam akan menambah citra rasa dalam mengonsumsinya. 

Selain itu, karena setiap jenis buah memiliki manfaat dan khasiat 

yang berbeda, maka masing-masing jenis buah akan memiliki nilai 

tambah tersendiri. 
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Selain menyimpan berbagai jenis buah-buahan langka, 

Indonesia memiliki potensi yang besar bagi penyediaan buah-

buahan tropika berkualitas. Potensi tersebut perlu dioptimalkan agar 

agribisnis buah-buahan Indonesia dapat memberikan kontribusi 

nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat, mendukung ketahanan 

pangan, dan menjaring devisa melalui pasar ekspor. Potensi yang 

merupakan kekuatan agribisnis buah-buahan Indonesia meliputi: 1) 

tersedianya teknologi dan tenaga ahli, 2) agroekologi yang 

mendukung dan ketersediaan lahan yang masih luas, dan 3) 

tersedianya keragaman hayati buah-buahan khas Indonesia. 

Kekuatan ini perlu didayagunakan dengan baik agar dapat dijadikan 

sebagai landasan untuk memanfaatkan peluang dalam agribisnis 

buah-buahan di tingkat nasional maupun internasional. 

Ketersediaan teknologi dan tenaga ahli perlu diberdayakan 

dalam rangka mengembangkan varietas/klon buah-buahan unggul, 

memperbaiki kultur teknik dan optimalisasi penanganan pascapanen 

untuk meningkatkan daya saing buah-buahan. Teknologi pemuliaan 

tanaman dengan memanfaatkan rekayasa genetik sudah cukup 

populer dan tenaga ahlinya pun sudah cukup banyak di Indonesia. 

Oleh karenanya, sudah sepantasnya teknologi ini dimanfaatkan 

untuk menciptakan buah-buahan khas Indonesia agar menjadi lebih 

menarik dari segi penampilan maupun cita rasanya. 

Bentang wilayah yang luas dengan kondisi tanah dan iklim 

yang beragam, mulai dari tanah aluvial di tepi pantai hingga tanah 

andosol di kawasan pegunungan, menciptakan kondisi agroekologi 

yang menyebabkan berbedanya musim panen antar daerah 

sehingga memungkinkan ketersediaan buah-buahan sepanjang 

tahun. Hal ini masih ditambah dengan potensi lahan yang cukup 

besar, yakni lebih-kurang 9,7 juta hektare tersedia untuk 

pengembangan buah-buahan.  

Potensi keragaman hayati buah-buahan juga sangat besar, di 

mana selain komoditas unggulan (pisang, mangga, manggis, jeruk 
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dan durian), menurut Manuwoto (2010) terdapat lebih dari 6.000 

plasma nutfah buah-buahan yang dapat dimanfaatkan sebagai 

sebagai sumber keragamanan genetik untuk pengembangan buah-

buahan unggul Indonesia. Berbagai jenis buah-buahan lokal yang 

belum populer tersebar di seluruh Indonesia, terutama di pulau 

Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau lain yang 

penduduknya belum padat. Hal ini akan sangat mendukung prospek 

agribisnis buah-buahan apabila jenis-jenis buah tersebut 

dibudidayakan dengan baik dan dipasarkan. Pada umumnya, 

konsumen akan menyukai dan cenderung mencoba sesuatu yang 

baru dan unik. 

 

Program Pengembangan Agribisnis Buah-Buahan Indonesia 

Program pengembangan agribisnis hortikultura Indonesia, 

khususnya buah-buahan, dilaksanakan melalui penerapan Good 

Agricultural Practices (GAP) dan Good Handling Practices (GHP). 

Akselerasi penerapan GAP dan GHP difasilitasi oleh sejumlah 

kebijakan seperti pengembangan kawasan tanaman buah, registrasi 

kebun, sekolah lapang GAP, pemberdayaan kelembagaan usaha, 

peningkatan kapabilitas petugas/petani, penyusunan pedoman-

pedoman, fasilitasi packing house, sekolah lapang GHP, pembinaan 

pengembangan produksi tanaman buah, pembinaan 

pengembangan pascapanen tanaman buah, pengadaan sarana dan 

prasarana budidaya, dan pengadaan sarana dan prasarana 

pascapanen (Direktorat Jenderal Hortikultura, 2012).  

 

Pengembangan Kawasan Buah 

Kawasan buah-buahan adalah satu kesatuan pewilayahan 

komoditas unggulan dengan memperhatikan kesamaan wilayah 

dengan kesamaan ekosistem dan disatukan oleh fasilitas infrastruktur 

ekonomi yang sama dalam membentuk kawasan yang berisi 

berbagai usaha mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, 
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penanganan dan pengolahan pascapanen dan pemasaran serta 

berbagai kegiatan pendukung lainnya. Tujuan pengembangan 

kawasan buah adalah untuk mendorong tumbuh dan 

berkembangnya sentra produksi yang berkesinambungan bagi 

sejumlah komoditas, seperti manggis, jeruk, durian, alpukat, 

mangga, buah naga, duku, jambu biji, melon, nangka, nanas, 

pepaya, pisang, sukun, salak, semangka, dan srikaya. Melalui 

Program Pengembangan Kawasan Buah diharapkan akan terjalin 

sinergisme (network) antar sentra produksi buah yang sejenis, 

sehingga menjamin kesinambungan pasokan buah ke pasar, baik di 

dalam negeri maupun di luar negeri, melalui usaha tani dengan skala 

ekonomis yang berorientasi pada upaya meningkatkan produksi dan 

produktivitas sehingga sasaran produksi dan produktivitas yang telah 

ditetapkan dapat tercapai.  

Di samping pengembangan komoditas, pengembangan 

kawasan buah juga melibatkan Pembuatan Kebun Percontohan untuk 

komoditas buah. Pembuatan kebun percontohan yang menerapkan 

GAP dan SOP merupakan tempat pembelajaran para petani dalam 

mentransfer teknologi. Hasil transfer teknologi tersebut dapat 

ditularkan pada petani lainnya.  

 

Registrasi Kebun 

Penerapan GAP dalam proses produksi buah-buahan yang 

berdaya saing adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi 

dalam menghadapi era pasar bebas. Manfaat penerapan GAP di 

antaranya adalah efisiensi penggunaan input serta penetrasi pasar 

yang lebih luas. Hal ini telah terbukti dengan meningkatnya ekspor 

buah Indonesia ke mancanegara, walaupun dalam jumlah yang 

masih relatif kecil (Gambar 12.2). 
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Gambar 12.2. Perkembangan nilai ekspor buah-buahan Indonesia 

2009-2013 (Festival Bunga dan Buah Nusantara, 

2015). 

 

GAP mengatur berbagai aspek budidaya, mulai dari aspek 

lahan, benih, kultur teknik, pengendalian OPT hingga penanganan 

pascapanen. Wujud penerapan GAP ini dibuktikan dengan 

penerbitan nomor registrasi kebun yang mengacu kepada Peraturan 

Menteri Pertanian No. 62/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Tata 

Cara Penerapan dan Registrasi Kebun/Lahan Usaha Buah dan Sayur 

yang Baik. Kebun yang telah mendapat nomor registrasi diharapkan 

siap untuk disertifikasi menurut standar mutu seperti Prima, 

GlobalGAP, maupun standar jaminan mutu lainnya.  

 

Sekolah Lapang GAP 

Penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dan Standard 

Operating Procedure (SOP) mutlak dilakukan guna menjawab 

tuntutan konsumen akan produk yang aman, bermutu dan ramah 

lingkungan. Selain itu, penerapan GAP dalam budidaya tanaman 

buah juga memungkinkan untuk dilakukannya penelusuran semua 
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aktivitas produksi sehingga dapat dilacak-balik bila terjadi masalah 

atau keluhan dari konsumen. Oleh karena itu, diperlukan 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta perubahan 

pemahaman dan sikap petani dalam melaksanakan budidaya 

tanaman buah yang baik dan benar sesuai SOP. Sehubungan 

dengan itu, Sekolah Lapang mengenai Good Agricultural Practices 

(SL-GAP) perlu diadakan guna meningkatkan pemahaman petani 

akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip GAP dalam budidaya 

tanaman buah.  

Di samping itu, SL-GAP merupakan wahana bagi para petani 

untuk saling belajar dan bertukar pengalaman, baik sesama petani 

maupun antara petani dengan pemandu lapang tentang budidaya 

tanaman buah yang baik dan benar. Kegiatan ini merupakan 

penerapan GAP/SOP budidaya dalam rangka menghasilkan produk 

yang bermutu dan aman konsumsi sesuai dengan permintaan pasar. 

Tujuan diadakannya SL-GAP adalah untuk: 1) meningkatkan 

pemahaman, pengetahuan dan ketrampilan petani dalam 

penerapan GAP, 2) meningkatkan peran aktif petani dalam 

pengambilan keputusan, 3) meningkatkan kompetensi dan 

pengembangan sikap petani sebagai pelaku usaha yang berorientasi 

pasar, namun tetap menjaga kelestarian lingkungan, dan 4) 

memotivasi petani/kelompok tani buah untuk melakukan registrasi 

kebun. 

 

Pemberdayaan Lembaga Usaha 

Jaminan pasar dan kepastian berusaha adalah dua hal penting 

yang dibutuhkan petani untuk meningkatkan kapasitas pasokan buah 

bermutu sesuai selera konsumen. Oleh karenanya, kemitraan antara 

petani dengan pelaku pasar perlu dijalin dengan baik sehingga 

memberikan keuntungan ekonomi bagi kedua belah pihak. Melalui 

kemitraan dengan berbagai pihak (eksportir, pasar swalayan, 

perbankan, dan pelaku usaha lainnya), pembentukan jejaring 
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kerjasama, serta penataan rantai pasokan, diyakini akan mendorong 

peningkatan daya saing produk di samping mendorong percepatan 

perkembangan agribisnis buah-buahan di kawasan sentra-sentra 

produksi.  

Salah satu penyebab kurang berkembangnya sentra produksi 

buah-buahan di Indonesia adalah belum optimalnya peran lembaga 

usaha dikarenakan berbagai sebab. Oleh karena itu, pemberdayaan 

lembaga usaha mutlak diperlukan untuk: 1) menumbuhkembangkan 

kelembagaan dan kemitraan antar lembaga di kawasan sentra 

produksi buah-buahan, dan 2) mengembangkan jejaring kerjasama 

antara pelaku usaha buah-buahan, baik di dalam maupun di luar 

kawasan sentra produksi. Dengan menumbuhkembangkan dan 

memberdayakan peran berbagai kelembagaan seperti kelompok 

tani, gabungan kelompok tani (gapoktan), asosiasi dan kelembagaan 

tani lainnya, efisiensi pada proses produksi dan posisi tawar petani 

dalam pemasaran akan meningkat. 

 

Peningkatan Kemampuan Petugas/Petani 

Salah satu kendala pengembangan agribisnis buah-buahan di 

Indonesia adalah terbatasnya sumber daya manusia, baik petugas 

maupun petani, yang kompeten. Hal ini berakibat pada kurang 

optimalnya upaya penerapan inovasi teknologi budidaya dan 

penanganan pascapanen yang lebih baik. Situasi menjadi semakin 

sulit dengan banyaknya persoalan teknis dan non teknis yang 

dihadapi oleh berbagai komoditas buah yang beranekaragam. Oleh 

karena itu, pengetahuan dan pemahaman para petugas/ petani 

dalam teknik budidaya dan penanganan pascapanen buah yang baik 

perlu ditingkatkan. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman ini 

dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan, studi banding dan/atau 

magang yang melibatkan para petugas/petani di daerah sentra 

pengembangan kawasan buah. 
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Penyusunan Pedoman 

Upaya pengembangan agribisnis buah-buahan perlu didukung 

oleh adanya berbagai pedoman sebagai rujukan mengenai norma, 

standar, prosedur dan kriteria di bidang budidaya dan pascapanen. 

Di samping itu, juga diperlukan media penyampaian yang 

komunikatif untuk mempercepat ketersediaan buah bermutu. Media 

yang digunakan dapat berupa media cetak maupun elektronik seperti 

buku, poster, leaflet, booklet, CD/VCD/ DVD, radio, televisi dan 

internet.  

Adapun pedoman-pedoman yang dibutuhkan adalah 

Pedoman Budidaya Tanaman dan Pedoman Teknologi Pascapanen 

Buah-Buahan yang berisikan berbagai informasi mengenai Standar 

Operasional Prosedur (SOP), Pedoman Mutu, Petunjuk Pelaksanaan 

Kegiatan, Vademikum, Kajian, Telaah, Roadmap, Leaflet dan 

informasi lain yang terkait dengan budidaya tanaman dan teknologi 

pascapanen untuk pengembangan agribisnis buah secara utuh. 

 

Sekolah Lapang GHP (SL-GHP) 

Sekolah Lapang Good Handling Practices (SL-GHP) adalah 

wahana pembelajaran bagi para petani maupun pelaku usaha untuk 

menyegarkan dan/atau meningkatkan kemampuan penanganan 

pascapanen buah secara baik dan benar. SL-GHP juga merupakan 

wadah bagi para peserta untuk berinteraksi, saling belajar dan 

bertukar pengalaman. Selain itu, SL-GHP juga merupakan sarana 

praktek lapang bagi penerapan Good Handling Practices dalam 

rangka menghasilkan produk bermutu dan aman konsumsi sesuai 

permintaan pasar.  

Tujuan dari SL-GHP adalah untuk mendorong penerapan 

praktek penanganan pascapanen buah serta pengelolaan bangsal 

pengemasan yang baik dan benar oleh pelaku usaha. Kegiatan SL-

GHP diselenggarakan sesuai dengan spesifikasi masing-masing 

produk buah. 
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Pembinaan Pengembangan Produksi Tanaman Buah 

Keberhasilan pengembangan kawasan tanaman buah sangat 

tergantung pada ketersediaan sumber daya dan keseriusan petugas 

dalam memberikan pembinaan dan pendampingan serta melakukan 

koordinasi dengan institusi terkait. Oleh karena itu, program 

Pembinaan Pengembangan Produksi Tanaman Buah menjadi sangat 

penting dalam rangka pengembangan agribisnis buah-buahan 

Indonesia melalui pengembangan kawasan tanaman buah. Pada 

pengembangan produksi tanaman buah di daerah yang menjadi 

prioritas atau kawasan yang arealnya cukup luas, diperlukan adanya 

sinergi antara Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 

(Balitbangtan), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Balai 

Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), dan 

instansi terkait lainnya dalam kegiatan pendampingan. 

Tujuan Pembinaan Pengembangan Produksi Tanaman Buah 

adalah untuk menselaraskan pelaksanan program dan kegiatan 

antara instansi di tingkat pusat dengan instansi di daerah (provinsi 

dan kabupaten/kota), serta meningkatkan kompetensi petani dan 

petugas maupun pemangku kepentingan lain yang terkait dengan 

pengembangan kawasan buah. 

 

Pembinaan Pengembangan Pascapanen Tanaman Buah 

Upaya peningkatan daya saing produk tidak hanya ditempuh 

melalui pengembangan kawasan tanaman buah, tetapi juga 

memerlukan dukungan penanganan pascapanen yang baik. 

Penanganan pascapanen merupakan salah satu mata rantai 

agribisnis yang sangat menentukan mutu buah sebelum sampai ke 

tangan konsumen. Namun fakta menunjukkan bahwa meskipun 

buah yang dihasilkan oleh petani sudah memenuhi standar mutu 

yang baik sesuai ketentuan, seringkali begitu sampai ke tangan 

konsumen buah tersebut mutunya sudah berkurang. Hal ini 

mengindikasikan adanya permasalahan dalam penanganan 
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pascapanen buah-buahan. Dengan kata lain, pelaku usaha belum 

menerapkan Good Handling Practices (GHP) secara optimal dalam 

tindakan pascapanen. Oleh karena itu, maka pembinaan 

pengembangan pascapanen di tingkat petani dan/atau kelompok 

tani perlu terus diupayakan agar pelaku usaha dapat menerapkan 

teknologi pemanenan dan penanganan pascapanen yang mengacu 

pada GHP, serta memperhatikan SOP dengan tetap berpedoman 

pada prinsip-prinsip GAP.  

Tujuan pembinaan pengembangan pascapanen tanaman buah 

adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani 

dan petugas agar mampu menerapkan penanganan pascapanen 

yang baik sesuai prinsip-prinsip GHP guna meningkatkan mutu dan 

daya saing produk buah. Diharapkan dengan meningkatnya mutu 

dan daya saing produk buah-buahan, kesejahteraan petani buah 

Indonesia akan semakin baik. 

 

Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya 

Salah satu ciri produk buah-buahan adalah mudah rusak 

(perishable) bila disimpan tanpa diberikan perlakuan khusus 

sehingga besar kemungkinan terjadi kemunduran kualitas apabila 

tidak ditangani secara saksama. Oleh karena itu, perlu penanganan 

yang baik dan konsisten di sepanjang rantai produksi guna 

mendapatkan produk bermutu dan aman dikonsumsi melalui 

penerapan Good Agricultural Practices (GAP). Akan tetapi, penerapan 

GAP perlu didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang 

tepat dan memadai. Tersedianya sarana dan prasarana yang tepat 

dan memadai akan berdampak pada dihasilkannya produk-produk 

bermutu yang memiliki nilai jual dan daya saing tinggi. Selain itu, 

ketersediaan sarana dan prasarana akan mendorong tumbuh 

kembangnya usaha agribisnis buah-buahan yang berorientasi pada 

mutu dan keamanan konsumsi secara konsisten dan 

berkesinambungan.  
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Pengadaan Sarana dan Prasarana Pascapanen 

Sifat produk buah-buahan yang mudah rusak (perishable) 

membutuhkan penanganan pascapanen yang khusus guna 

menghindari terjadinya kerusakan. Produk hortikultura bermutu dan 

aman konsumsi dapat diperoleh melalui upaya penanganan 

pascapanen yang baik dan konsisten secara berkesinambungan 

melalui penerapan Good Handling Practices (GHP). Namun 

penerapan GHP membutuhkan ketersediaan sarana prasarana yang 

memadai sebagai salah satu komponen pendukung utama. 

Pemilihan dan penggunaan sarana dan prasarana yang tepat akan 

menjaga mutu produk dari berbagai macam kerusakan, sehingga 

komoditas tersebut akan memiliki nilai jual dan daya saing yang 

tinggi. Di samping itu, dengan tersedianya sarana dan prasarana 

pascapanen yang memadai, maka usaha agribisnis buah-buahan 

yang berorientasi mutu dan keamanan konsumsi akan semakin 

bertumbuh dan berkembang. 
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