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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Umum Tanaman Manggis 

 Manggis merupakan tanaman tahunan yang masa hidupnya dapat 

mencapai puluhan tahun. Pohon manggis selalu hijau dengan tinggi 6-20 m. 

Manggis mempunyai batang tegak, batang pokok jelas, kulit batang coklat, dan 

memiliki getah kuning (Syah et al., 2009). Manggis pertumbuhannya lambat, 

tetapi umurnya juga panjang. Tanaman yang berasal dari biji umumnya 

membutuhkan 10-15 tahun untuk mulai berbuah. Tingginya mencapi 10-25 meter 

dengan ukuran kanopi sedang serta tajuk yang rindang berbentuk piramida 

(Hartanto, 2011). Menurut Wiyarno (2011) tanaman manggis digolongkan ke 

dalam Kingdom: Plantae; Divisi: Spermatophyta; Kelas: Dicotyledoneae; Ordo: 

Theales; Famili: Clusiaceae; Genus: Garcinia; Spesies: Garcinia mangostana L. 

 Sistem perakaran tanaman manggis sangat lemah dan mudah rusak. 

Pertumbuhan tanaman menjadi sangat lambat, perakaran terdiri dari akar 

tunggang yang panjang dengan akar sisi yang tidak begitu banyak, pertumbuhan 

akar lambat, luas kontak permukaan akar dengan media sempit, sehingga 

penyerapan air dan hara terbatas (Retno et al., 2010). 

 Daun manggis tunggal berhadapan atau 6 bersilang berhadapan. Manggis 

mempunyai bunga betina 1-3 di ujung batang, susunan menggarpu, dan garis 

tengah 5-6 cm. Kolopak daun manggis dengan dua daun kelopak terluar hijau 

kuning, 2 yang terdalam lebih kecil, bertepi merah atau hampir semua merah. 

Benang sari mandul (staminodia) biasanya dalam tukal (kelompok) (Hidayat et 

al., 2009). 

 Bunga pada manggis disebut bunga sempurna (hermaprodit) karena      

mempunyai alat kelamin jantan dan betina, dalam satu bunga benang sari 

berukuran kecil dan mengering (rudimenter), sehingga tidak mampu membuahi 

sel telur. Manggis meskipun berbunga sempurna sering disebut hanya berbunga 

betina, akibatnya buah atau biji tumbuh dan berkembang tanpa melalui 

penyerbukan (apomiksis) (Hidayat et al., 2009). 

 Bakal buah manggis beruang 4-8, kepala putik berjari-jari 4-6. Buah 

manggis berbentuk bola tertekan, garis tengah 3,5-7 cm, ungu tua, dengan kepala 
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putik duduk  (tetap), kelopak tetap, dinding buah tebal, berdaging ungu, dengan 

getah kuning. Biji 1-3, diselimuti oleh selaput biji yang tebal dan berair, putih, 

dapat dimakan (termasuk biji yang gagal tumbuh sempurna). Manggis mempunyai 

waktu berbunga antara Mei-Januari (Hartanto, 2011). 

 

2.2. Syarat Tumbuh Tanaman Manggis 

 Tanaman manggis tumbuh di daerah dengan ketinggian 0-1.000  meter 

dpl, namun pertumbuhan lebih optimum pada daratan rendah yang beriklim 

hangat dengan kelembaban tinggi serta cura hujan yang merata sepanjang tahun 

(Weibel et al., 1993). Untuk dapat tumbuh dengan baik tanaman manggis 

memerlukan ketinggian maksimum 610 meter dpl (Qasim, 2013). Tanah yang 

baik bagi tanaman manggis dalam pertumbuhannya adalah tanah yang subur, 

gembur dan berpasir yang kaya bahan organik dan bersolum dalam, serta keadaan 

pH nya 5,0-7,0 dan membutuhkan drainase yang baik dan tidak tergenang air 

(Yuliarti et al., 2007). 

 Suhu yang ideal bagi pertumbuhan tanaman manggis adalah 5-38 
0
C, 

tetapi suhu yang di bawah 20 
0
C akan menghambat pertumbuhannya. suhu yang 

ideal adalah 25-30 
0
C dengan RH 80% serta curah hujan 1.270 mm/tahun 

(Widiastuti et al., 2010). Tanaman manggis dapat berbuah pada hari panjang 

maupun hari pendek, asalkan tempatnya teduh dan terlindung dari sinar matahari  

langsung. Naungan juga sangat penting bagi tanaman berumur 4-5 tahun, yang 

mana pada saat itu tanaman memerlukan perlindungan dari sinar matahari 

langsung (Widiastuti et al., 2010). Pengaruh sinar matahari akan menghambat 

pertumbuhan dan akar akan pecah serta pertumbuhan akar akan berjalan lambat. 

Tanaman manggis yang terkena sinar matahari secara langsung pertumbuhannya 

akan lambat, daun mudah terbakar, ukuran dan frekuensi pecah tunas akan 

menurun. Naungan sangat dibutuhkan pada tanaman muda karena mudah rusak 

dan terbakar oleh cahaya matahari (Lizawati et al., 2007). 

  

2.3. Varietas Tanaman Manggis  

 Beberapa penelitian menemukan keragaman manggis di lapangan, 

diantaranya Mansyah et al. (1999), berdasarkan hasil analisis isozim, 

menunjukkan variabilitas genetik pada manggis Sumatera Barat masih sempit, 
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tetapi variabilitas fenotipenya luas. Keragaman morfologi (karakter vegetatif, 

karakter buah dan pembibitan) yang ada pada sentra- sentra produksi di Jawa 

merupakan keragaman yang disebabkan oleh perbedaan kondisi lingkungan. 

Iradiasi sinar gamma pada biji manggis dapat menyebabkan perubahan karakter 

morfologi dan anatomi serta perubahan molekulernya (Hartuti, 2008). 

 Manggis di Indonesis ada beberapa varietas. Varietas yang telah ada dan 

telah dilepas oleh Menteri Pertanian tahun 1995 dengan nomor 

21/Kpts/TP.240/I95 adalah Varietas Kalagesing. Pada tahun 2006 dengan nomor 

571/Kpts/SR.120/9/2006 adalah Varietas Wanasaya. Pada tahun 2007 dengan 

nomor 301/Kpts/SR.120/5/2007 adalah Varietas Pusphahiang. Pada tahun 2008 

dengan nomor 1729/Kpts/SR.120/12/2008 adalah Varietas Malinau. Pada tahun 

2009 dengan nomor 2087/Kpts/SR.120/5/2009 adalah Varietas Marel. Pada tahun 

2010 Varietas Raya dilepas dengan nomor 2046/Kpts/SR.120/5/2010 (Fortunata, 

2011). 

 

2.4. Perbanyakan Tanaman Manggis 

 Pada umumnya tanaman manggis diperbanyak melalui biji, tetapi dengan 

cara tersebut akan memerlukan waktu 10-15 tahun untuk dapat berbuah. Hal 

tersebut diatasi melalui penyambungan pucuk dan penyusuan (Anwarudin et al., 

1996). Sunarjono (1990) menyatakan bahwa tanaman yang diperbanyak secara 

susuan dapat mulai berproduksi pada umur 6 tahun sejak penyambungan, tetapi 

hal ini masih jarang dilakukan karena bibit semai untuk batang bawah manggis 

sangat lambat. Bibit dapat disambung jika berumur 2-3 tahun, diameter bibit 

batang bawah siap sambung 5-8 mm dan tinggi 24 cm (Anwarudin et al., 1990). 

 Perbanyakan vegetatif untuk tanaman manggis dapat dilakukan melalui 

metode stek, penempelan, cangkok, penyusuan,dan penyambungan. Sedangkan 

cara perbanyakan yang memiliki tingkat keberhasilan tinggi yakni 

penyambungan, khususnya sambung pucuk. Penggunaan cabang entres atau 

batang atas pada metode ini lebih hemat. Untuk entres, biasanya digunakan tunas 

bagian ujung yang daunnya masih muda, namun sudah cukup keras. Untuk batang 

bawahnya menggunakan bibit semai berusia 2 tahun atau bibit yang 

batangnya berdiameter kurang lebih 0,5 cm, serta berkulit batang hijau. Cara 
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penyambungan celah dianggap banyak berhasil dibandingkan metode sisi (Syah et 

al., 2011). 

 

2.5. Sambungan (Grafting)  

 Grafting adalah salah satu teknik perbanyakan vegetatif menyambungkan 

batang bawah dan batang atas dari tanaman yang berbeda sedemikian rupa 

sehingga tercapai persenyawaan, kombinasi ini akan terus tumbuh membentuk 

tanaman baru (Hidayat et al., 2002). Grafting ini bukanlah sekedar pekerjaan 

menyisipkan dan menggabungkan suatu bagian tanaman, seperti cabang, tunas 

atau akar pada tanaman yang lain. Melainkan sudah merupakan suatu seni yang 

sudah lama dikenal dan banyak variasinya (Hidayat et al., 2002). Wudianto 

(2002) menyatakan bahwa seni grafting ini telah digemari sejak dua abad yang 

lalu, yaitu sekitar abad ke-15 dia menggambarkan betapa pelik dan banyaknya 

ragam dari seni grafting ini, ada 119 bentuk grafting dari sekian banyak grafting 

ini digolongkan menjadi tiga golongan besar, yaitu : 1) Bud-grafting atau budding 

yang kita kenal dengan istilah okulasi, 2) Scion grafting, lebih populer dengan 

grafting saja, yaitu sambung pucuk, atau enten dan 3) Grafting by approach atau 

inarching, yaitu cara menyambung tanaman sehingga batang atas dan batang 

bawah masih berhubungan dengan akarnya masing-masing. 

 Sebelum melaksanakan kegiatan grafting ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan diantaranya adalah:  

1. Batang bawah  

 Batang bawah mempunyai daya adaptasi seluas mungkin, artinya tanaman 

itu kompatibel dengan berbagai varietas. Bahkan bila perlu juga kompatibel 

dengan berbagai jenis dalam satu genus, yang dimaksud kompatibel disini adalah 

kemampuan dua tanaman untuk membentuk sambungan (buding atau grafting) 

dengan baik dan sambungan dua tanaman ini mampu tumbuh dengan baik, 

mempunyai perakaran yang kuat dan tahan terhadap serangan hama dan penyakit 

yang ada didalam tanah, kecepatan tumbuhnya sesuai dengan batang atas yang 

digunakan, dengan demikian diharapkan batang bawah ini mampu hidup bersama 

dengan batang atas,  tidak mempunyai pengaruh pada batang atas, baik dalam 

kualitas maupun kuantitas buah (tanaman buah-buahan) atau kayu (tanaman 
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kehutanan) pada tanaman yang terbentuk sebagai hasil sambungan, dan 

mempunyai batang yang kuat dan kokoh (Wudianto, 2002). 

2. Batang atas   

 Cabang dari pohon yang kuat, pertumbuhannya normal dan bebas dari 

serangan hama dan penyakit, bentuk cabang lurus, diameternya disesuaikan 

dengan batang bawah, yaitu sama atau lebih kecil dari diameter batang bawah. 

Diameter paling besar ± 1 cm, cabang dari pohon induk yang sifatnya benar-benar 

seperti yang dikehendaki, misalnya berbuah lebat dan berkualitas tinggi (untuk 

tanaman buah-buahan), berbatang lurus, batang bulat, pertumbuhan diameter 

cepat (jika jenis tanaman kehutanan), bisa menyesuaikan diri dengan batang 

bawah sehingga sambungan kompatibel (Syah et al., 2011).  

3. Pengumpulan batang atas 

 Pengumpulan sebaiknya berasal dari pohon yang muda dan sehat, yang 

sifatnya benar-benar seperti yang dikehendaki, pilih cabang muda yang 

mempunyai beberapa mata tunas yang dorman, lurus, diameternya disesuaikan 

dengan batang bawahnya (rootstock) yang umum digunakan berdiameter ± 1 cm, 

hindari cabang-cabang yang mungkin mempunyai tunas yang mutan, pilih cabang 

yang bebas dari penyakit yang berat dan kerusakan berat karena serangan hama, 

usahakan pengambilan batang atas pada pagi hari sebelum tengah hari (Syah et 

al., 2011). 

4. Alat dan bahan  

 Alat dan bahan yang digunakan antara lain: pisau okulasi, gunting stek, 

silet, penggaris, spidol, tali plastik, sarung tangan (Syah et al., 2011). 

5. Urutan pelaksanaan   

 Rincian pelaksanaan kegiatan grafting  sebagai berikut: a) potong scion 

secara rapi, dengan mata tunas dua atau tiga mata tunas kemudian sayat miring 

pangkal scion, sedangkan sebelah lagi cukup dengan mengelupas kulitnya 

sehingga tinggal kambiumnya saja, (jika menggunakan teknik Veneer dan teknik 

rind) sayat kedua sisi scion berbentuk huruf V, (bila menggunakan teknik grafting 

top cleft graf) dan usahakan dalam penyayatan jangan sampai berulang-ulang, b) 

potong rootstock pada tempat yang tepat sesuai dengan sambungan yang 

diinginkan, c) sambungkan scion pada rootstock dengan memperhatikan apakah 

kambium scion dan kambium rootstock telah saling berlekatan, bila batang bawah 
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tidak sama besar dengan batang atas, maka salah satu sisinya diusahakan berimpit 

(satu- garis) supaya kambium bisa bersatu, walaupun hanya satu sisi. (grafting top 

cleft), d) ikat sambungan dengan pita grafting plastik, para film atau tali rafia, 

sehingga kambiumnya dapat melekat erat, dan e) Setelah itu sambungan 

dibungkus kantong plastik transparan (bening) untuk menjaga kestabilan suhu 

(Wudianto, 2002) 

6. Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

 Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan sambung diantaranya : 

a) scion yang dijadikan bahan sambungan tersebut tidak cacat dan masih dalam 

keadaan segar, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda dan berbatang bulat,  b) 

grafting tidak terkena secara langsung terik matahari maupun air hujan, c) bagian 

sambungan kambium harus menempel seerat mungkin, paling tidak salah satu dari 

bagiannya,  d) pisau dan gunting yang digunakan untuk kegiatan sambungan ini 

yang tajam dan tidak berkarat agar sambungan tidak terinfeksi oleh penyakit,  e) 

dikerjakan dengan secepat mungkin, dengan kerusakan minimum pada kambium, 

dan diusahakan penyayatan pada scion jangan sampai berulang-ulang, f) usahakan 

untuk menjaga bagian yang terluka, baik pada scion maupun pada rootstock agar 

tetap dalam keadaan lembab, dan g) bagian sambungan harus dijaga dari 

kekeringan sampai beberapa minggu setelah penyambungan (Wudianto, 2002). 

7. Pemeliharaan setelah penyambungan 

 Beberapa kegiatan pemeliharaan yang dilakukan setelah penyambungan        

adalah : a) setelah scion mengeluarkan tunas dengan ketinggian tunas ± 3 cm 

plastik yang mengkerudungi grafting dibuka dengan cara menggunting sudut 

plastik sedikit demi sedikit supaya tunas yang baru tumbuh tersebut tidak 

kepanasan, sampai tunas itu kuat terhadap terik matahari, b) usahakan rootstock 

dalam kondisi lembab, jangan sampai kekeringan dengan menyiram bila rootstock 

kering, c) lepaskan pita pengikat sambungan pada saat sambungan telah bertunas 

dan telah bersatu antara kambium batang bawah dengan kambium batang atas, d) 

hilangkan tunas-tunas yang tumbuh pada rootstocknya sehingga makanan dan 

energi bisa terfokus untuk keberhasilan penyambungan, dan e) sangga tanaman 

sambungan jika tanaman tersebut tidak cukup kuat untuk menyangga dirinya 

sendiri (Wudianto, 2002). 


