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ABSTRACT 

Diversity of mangoes in Indonesia is one of the important aspects of germplasm and 

their existance should be maintained. This study aimed to examine the comparison of 

mango species in Sungai Piring Village and Pulau Palas Village, Indragiri Hilir 

Regency, Riau Province based on morphology characters. The research was conducted 

in Sungai Piring Village and Pulau Palas Village, Indragiri Hilir Regency, Riau 

Province from October 2021 to January 2022. This study used exploration method and 

morphological characters data were described. The results showed differences in 

morphological characters of 5 types of mango, namely color of bark, color of the 

inflorescence, shape of the fruit, texture of the flesh, color of the flesh, attachment of 

the fiber to the flesh, water content of fruit and aroma of the fruit. 
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ABSTRAK 

Keanekaragaman mangga di Indonesia merupakan sumber plasma nutfah yang perlu 

dilestarikan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan jenis mangga di 

Desa Sungai Piring dan Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau 

berdasarkan karakter mofologi. Penelitian dilakukan di Desa Sungai Piring dan Desa 

Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dari Oktober 2021 - Januari 2022. 

Metode yang digunakan adalah metode eksplorasi. Karakter morfologi yang ditemukan 

akan dideskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan karakter morfologi dari 5 

jenis mangga yaitu terletak pada warna kulit batang, warna infloresen, bentuk buah, 

tekstur daging buah, warna daging buah, perlekatan serat pada daging buah, kandungan 

air pada buah dan aroma pada buah. 
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PENDAHULUAN 

Mangga (Mangifera spp.) 

merupakan buah musiman dengan 

produksi buah terbesar di Indonesia. Hal 

ini karena buah mangga banyak digemari 

oleh masyarakat, memiliki nilai pasar 

yang luas dan memiliki keanekaragaman 

genetik yang tinggi (Azizah et al. 2018). 

Meskipun menjadi produksi buah 

terbesar, namun ekspor buah mangga 

paling rendah disebabkan 90% hasil 

produksi buah mangga dikonsumsi di 

dalam negeri. 

Mangga memiliki potensi yang 

besar untuk dikembangkan dan memiliki 

tingkat keragaman genetik yang tinggi 

sebagai sumber sifat unggul, sehingga 

eksplorasi sumberdaya plasma nutfah 

mangga perlu dilindungi. Variasi bentuk, 

ukuran dan warna buah mangga 

menunjukkan tingkat keragaman genetik 

yang tinggi (Nilasari et al., 2013). 

Keanekaragaman buah mangga 

Indonesia (Mangifera) merupakan aspek 

penting dan menarik untuk diteliti, 

karena program perbaikan mangga 

sangat bergantung pada keanekaragaman 

genetik yang ada.  

Genus dari keluarga 

Anacardiaceae yang berasal dari Asia 

Tenggara tercatat ada 62 spesies enam 

belas spesies diantaranya memiliki buah 

yang dapat dimakan, tetapi hanya spesies 

Mangifera caesia, Jack., Mangifera 

foetida Lous., Mangifera odorata Grift., 

dan Mangifera indica L. yang biasa 

dimakan. Diantara keempat spesies 

mangga yang dapat dimakan tersebut, 

yang memiliki jenis paling banyak 

adalah Mangifera indica, L. sebagian 

dari mangga tersebut terpenting 

memiliki aroma yang cukup kuat (Broto, 

2003). 

Mangga (Mangifera spp.) adalah 

salah satu buah yang banyak terdapat di 

Indonesia. Sebagai salah satu tanaman 

holtikultura di Indonesia mangga 

termasuk yang banyak dikembangkan 

disamping pisang dan jeruk. Terdapat 

208 kultivar mangga terdiri dari 298 

klon dan 1568 pohon mangga dikoleksi 

di Kebun Percobaan Cukurgodang 

Pasuruan. Perbedaan variasi kultivar 

mangga tersebut dapat dilihat dari 

morfologi, fisiologi dan genetik (Widjaja 

et al 2014). Persebaran mangga terdapat 

dibeberapa Negara seperti India, 

Malaysia, Sri Lanka, Filipina, Papua 

Nugini, China dan Indonesia (Yadav dan 

Sigh 2017).  

Keanekaragaman jenis mangga 

adalah aset penting dan perlu dijaga 

sebagai sumber plasma nutfah di 

Indonesia karena memiliki potensi yang 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Keanekaragaman mangga yang tersebar 

luas dapat dilihat dari karakter 

morfologinya yaitu daun, bunga dan 

buah yang mempunyai karakter unik dari 

bentuk, ukuran dan rasa yang beragam. 

Namun, keanekaragaman mangga di 

Indonesia bisa terancam hilang akibat 

berkurangnya habitat dan deforestasi. 

Beberapa jenis mangga liar yang tersebar 

di Indonesia belum diidentifikasi dan 

dikarakterisasi tetapi sudah punah dalam 

waktu kurang dari seperempat abad 

(Fitmawati et al. 2010; Sumarno et al. 

2012; Rahadiantoro 2014; Crozier et al. 

2006 diacu dalam Qubais, 2015).  

Keberadaan manga di Indonesia 

saat ini dalam kondisi terancam 

(Fitmawati et al., 2010). Perubahan 

fungsi lahan pertanian menjadi daerah 

pemukiman menjadi faktor pendorong 

menurunnya populasi manga di 

Indonesia termasuk di kota Langsa. 
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Disamping itu, kultivar impor dijual 

dengan harga lebih murah dibandingkan 

kultivar lokal menjadi pemicu 

menurunnya minat masyarakat untuk 

membudidayakan kultivar manga lokal 

(Sumiastri et al., 2006). Pengetahuan 

tentang keragaman intraspesies pada 

mangga sangat penting sebagai sumber 

informasi dasar dalam mendukung 

program pemuliaan tanaman mangga di 

Indonesia. 

Bentang alam dan kondisi tanah 

daerah Indragiri Hilir memiliki 

keunikan. Diantara desa yang memiliki 

keanekaragaman tanaman mangga yang 

tinggi adalah Desa Sungai Piring dan 

Desa Pulau Palas. Kedua Desa ini 

memiliki tanah gambut dan dipengaruhi 

pasang surut yang tergenang sewaktu-

waktu. Dalam hal ini, interaksi faktor 

lingkungan dengan faktor genetik 

tumbuhan akan menghasilkan fenotip 

yang berbeda-beda. Hal inilah yang 

dapat memunculkan variasi morfologi 

pada tanaman mangga. 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Oktober 2021 - Januari 2022. 

Pengambilan sampel dilakukan di Desa 

Sungai Piring dan Desa Pulau Palas 

Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. 

Penelitian dilakukan di Laboratorium 

Botani, Jurusan Biologi, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam, Universitas Riau. 

Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan pada 

penelitian yaitu kamera digital, buku 

panduan descriptor mangga IPGRI tahun 

2009, gunting atau alat pemotong, alat 

herbarium, kain hitam dan alat tulis. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian 

yaitu sampel mangga (daun, bunga dan 

buah) dan alkohol 70%. 

Prosedur Kerja  

1. Survei Lapangan 

Survei dilakukan untuk 

mendapatkan informasi awal keberadaan 

tanaman mangga. Survei ini juga dapat 

didefinisikan sebagai observasi awal 

kegiatan di lapangan. Lokasi survei 

meliputi 2 Desa yang ada di Kabupaten 

Indragiri Hilir yaitu Desa Sungai Piring 

dan Desa Pulau Palas.  

2. Pengambilan Sampel dan 

Pembuatan Herbarium 

Sampel yang diambil berupa daun, 

bunga dan buah mangga yang terdapat di 

Desa Sungai Piring dan Desa Pulau 

Palas. Setiap jenis mangga yang 

ditemukan di lapangan difoto. Setelah itu 

dibuat spesimen herbarium. Dengan 

menggunakan alat pemotong berupa 

gunting tanaman dilanjutkan dengan 

pemasangan etiket gantung pada setiap 

koleksi. Selanjutnya sampel tumbuhan 

disemprot dengan alkohol 70% dan 

dimasukan kedalam kantong plastik. 

Kemudian diatur diantara lembaran 

koran dan dimasukan kedalam sasak 

untuk dioven minimal selama 3 hari 

dengan suhu 60°C.  

 

3. Pengamatan Morfologi 

 Pengamatan sampel tanaman 

mangga dilakukan berdasarkan buku 

panduan descriptor mangga IPGRI 

tahun 2009. Karakter yang diamati 

yaitu bentuk kanopi, warna kulit 

batang, daun, bunga, buah dan biji. 
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Tabel 1. Jenis Mangga di Desa Sungai Piring dan Desa Pulau Palas 

 

Nama 

Ilmiah  
Kultivar 

Karakter Morfologi 

Bentuk 

kanopi 

warna 

kulit 

batang 

Bentuk 

Daun 

Warna 

Infloresen 

Bentuk 

Buah 

Bentuk 

Biji 

Mangifera 

indica L. 

 

Kultivar 

Apel 

jorong 

keatas 

putih 

kecoklatan 
Oblong 

hijau 

kemerahan 
chordate Ellips 

Kultivar 

Golek 
agak bulat 

merah 

kecoklatan 
Oblong 

hijau 

kemerahan 
oblong 

reniform/ 

mengginjal 

Kultivar 

Arum 

Manis 

jorong 

keatas 

merah 

muda 

gelap 

Oblong 

merah 

muda 

gelap 

abovate-

oblong 
Ellips 

Kultivar 

Cengkir 
agak bulat 

merah 

muda 

gelap 

ellips 
hijau 

kemerahan 

ovate-

oblong 
Ellips 

Kultivar 

Nam 

dok mai 

Membulat 
putih 

krem 
oblong 

hijau 

kemerahan 
abovate Oblong 

Mangifera 

Laurina 

Bl. 

Kultivar 

Pelam 
agak bulat 

putih 

krem 
Oblong 

merah 

muda 

gelap 

abovate-

oblong 
Ellips 

Mangifera 

odorata 

Grifft. 

Kultivar 

Kuweni 

jorong 

keatas 

merah 

kecoklatan 
Ovate merah tua Ellips Oblong 

Mangifera 

foetida 

Lour. 

Kultivar 

Bacang 
agak bulat 

putih 

kecoklatan 
Lanset 

merah 

muda 

gelap 

agak 

bulat 
ellips 

Mangifera 

casturi 

Kosterm. 

Kultivar 

Kasturi 

jorong 

keatas 
Cokelat Lanset 

kuning 

kehijauan 

agak 

bulat 
ellips 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

       Pada Tabel 1 dapat dilihat perbedaan 

karakter dari masing-masing jenis mangga 

yang ditemukan. Pada kultivar apel warna 

daging buah kuning oranye, tekstur 

daging buah lembut, perlekatan serat pada 

daging buah kuat, kuantitas serat pada 

daging buah padat, kandungan air pada 

daging buah kuat dan aroma buah masak 

kuat. Pada kultivar golek warna daging 

buah kuning terang, tekstur daging buah 

lembut, perlekatan serat pada daging buah 

kuat, kuantitas serat pada daging buah 

padat, kandungan air pada daging buah 

rendah dan aroma buah masak rendah. 

Pada arum manis warna daging buah, 

warna daging buah oranye, tekstur daging 

buah lembut perlekatan serat pada daging 

buah kuat, kuantitas serat pada daging buah 

kuat, dan aroma buah masak kuat. Pada 

cengkir warna daging buah kuning terang, 

tekstur daging buah lembut, perlekatan serat 

pada daging buah kuat, kuantitas serat pada 

daging buah padat, kandungan air pada 

daging buah kuat dan aroma buah masak 

kuat dan pada nam dok mai warna daging 

buah kuning oranye, tekstur daging buah 

lembut, perlekatan serat pada daging buah 

kuat, kuantitas serat pada daging buah 

padat, kandungan air pada daging buah kuat 

dan aroma buah masak kuat.   

         Pada kultivar pelam bentuk buah 

abovate-oblong dengan tangkai buah lurus, 
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        warna kulit buah masak kuning, 

tekstur daging buah lembut, perlekatan 

serat pada daging buah kuat, kuantitas 

serat pada daging buah padat, kandungan 

air pada daging buah kuat dan aroma 

buah masak kuat. Pada kultivar kuweni 

memiliki warna daging buah kuning 

oranye, tekstur daging buah lembut, 

perlekatan serat pada daging buah kuat, 

kuantitas serat pada daging buah padat, 

kandungan air pada daging buah kuat 

dan aroma buah masak kuat. Pada 

kultivar bacang warna daging buah 

kuning oranye, tekstur daging buah 

sedang, perlekatan serat pada daging 

buah kuat, kuantitas serat pada daging 

buah padat, kandungan air pada daging 

buah rendah dan aroma buah masak 

rendah. Pada kultivar kasturi warna 

daging buah oranye, tekstur daging buah 

kasar, perlekatan serat pada daging buah 

kuat, kuantitas serat pada daging buah 

padat, kandungan air pada daging buah 

kuat dan aroma buah masak kuat. 

 

KESIMPULAN 

Perbedaan karakter morfologi 

dari 5 jenis mangga yaitu terletak pada 

warna kulit batang, warna infloresen, 

bentuk buah, tekstur daging buah, 

warna daging buah, perlekatan serat 

pada daging buah, kandungan air pada 

buah dan aroma pada buah. 
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