Pendahuluan
Manggis (Garcinia mangostana L.) termasuk
tanaman buah tropika yang tersebar di sekitar
garis khatulistiwa yang digemari bukan saja oleh
masayarakat Indonesia, tetapi juga di dunia
internasional. Oleh karena itu komoditas buah
manggis merupakan salah satu penghasil devisa
negara karena mampu menembus pasar
internasional. Manggis merupakan komoditas
buah eksotik yang dijuluki sebagai queen of the
fruit karena memiliki warna dan rasa yang unik
dibandingkan dengan komoditas buah-buahan
lainnya. Menurut Jawal Anwarudin Syah (2014),
tekstur daging buah manggis yang berwarna
putih salju seperti es krim menyebabkan
manggis mendapat banyak julukan selain
queen of the fruit, diantaranya nectar of
ambrosie, golden apples of hesperides dan
finest fruit in the world . Prospek pasar buah
eksotik ini sangat cerah, baik untuk pasar ekspor
maupun pasar dalam negeri. Nilai ekspor
manggis selama bertahun-tahun mengungguli
komoditas komoditas buah lainnya, sehingga
komoditas ini merupakan primadona ekspor.
Data tahun 1991-2005, ekspor manggis
Indonesia ke beberapa Negara di dunia
cenderung mengalami peningkatan. Ekspor
manggis tertinggi terjadi pada tahun 2000 yang
mencapai 7,18 ribu ton, sedangkan pada tahun
2002 ekspor manggis Indonesia dengan tujuan
Taiwan dan Hongkong mencapai 90% diikuti
dengan negara lain, seperti Malaysia, Uni Emirat
Arab, Sinagpura, Belanda, China dan Jerman
yang mencapai volume 6,51 ribu ton dengan
nilai sebesar US $ 6.958.915 dan pada tahun

2005 ekspor manggis terbesar adalah negara
China yang mencapai 75% diikuti dengan
negara Taiwan, Hongkong, Timur Tengah dan
Jepang yang mencapai 6,021 ribu ton dengan
nilai sebesar US $ 6,385 juta (Kompas Cyber
Media, 14 Juni 2007).

Oktober dalam setiap tahun; warna batang
kecokalatan; bentuk batang bulat; habitus
tanaman tegak; kerapatan percabangan
rapat;
pola
percabangan
horisontal;
keberadaan bulu pada tunas ada; warna daun

Di Jawa Barat sentra produksi manggis
tersebar
di
beberapa
kabupaten/kota,
diantaranya Kabupaten Tasikmalaya, Subang,
Sukabumi, Kota dan Kabupaten Bogor,
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Ciamis.
Pengamatan sifat morfologis dan agronomis
(karakterisasi) sumber daya genetik tanaman
buah manggis pada 2 aksesi yang berasal dari
Kota Bogor, yaitu varietas Jayanti dan Cipaku.
Karakterisasi sumber daya genetik tanaman
buah manggis dilakukan berdasarkan panduan
Descriptors
for
Mangosteen
(Garcinia
mangostana) (IPGRI, 2003).
Karakteristik Manggis Cipaku
Manggis varietas
lokal Cipaku berasal
dari sekitar wilayah
Kecamatan Cipaku,
Kota Bogor dengan
ketinggian tempat
220 m dpl. Lokasi
pengamatan
tanaman
Kebun
Percobaan Cipaku, Bogor; topografi agak
berombak (kemiringan lahan 3-5,9%); umur
tanaman 36 tahun (tanam 1980); asal tanaman
biji; vigor tanaman tegar; kondisi tanaman
dewasa; tinggi pohon 8,0 m; jarak tanaman 4x4
m; bentuk mahkota (tajuk) pyramidal; lebar
tajuk 9,4 m; lingkar batang 124 cm;
percabangan simetris; musim berbuah bulan

muda; warna daun dewasa hijau tua;
kerapatan daun rapat; bentuk daun ellips; posisi
daun berhadapan; warna daun sebelah atas
hijau; warna daun sebelah bawah hijau
kekuningan; tepi daun rata; pembungaan
teratur setiap tahun sekali; waktu berbunga
bulan Juli; bentuk bunga bulat berkelopak;
warna tandan bunga hijau; warna mahkota
bunga merah; warna benangsari putih
kekuningan; jumlah bunga per tandan satu;
bentuk buah bulat; warna kulit buah muda
hijau; warna kulit buah matang hitam
kemerahan; sifat kulit buah mudah dikupas;
warna daging buah putih; bobot buah 47-150 g;
jumlah biji per buah 1-4; bentuk biji oval-pipih;
warna biji coklat keputihan; rasa daging buah

muda masam; rasa daging buah matang manis;
tekstur daging buah lembut; tsruktur daging
buah kering sampai berair; panjang buah ratarata 5,6 cm; lingkar buah rata-rata 6,0 cm;
jumlah buah per pohon 430 buah; hasil buah
per pohon 43,2 kg; ketahanan terhadap hama
tahan penggerek batang; ketahanan terhadap
penyakit tahan penyakit busuk akar (Fusarium
sp.).
Karakteristik Manggis Jayanti
Manggis varietas Jayanti berasal dari sekitar
wilayah Kecamatan Cipaku, Kota Bogor
dengan ketinggian tempat 220 m dpl. Lokasi
pengamatan tanaman Kebun Percobaan
Cipaku, Bogor; topografi agak berombak
(kemiringan lahan 35,9%); umur tanaman
30 tahun (tanam 1986);
asal tanaman biji; vigor
tanaman tegar; kondisi
tanaman
dewasa;
tinggi pohon 7,0 m;
jarak tanaman 4x4 m;
bentuk mahkota (tajuk) pyramidal; lebar tajuk
6,6 m; lingkar batang 56 cm; percabangan
simetris; musim berbuah bulan Oktober dalam
setiap tahun; warna batang kecokalatan;
bentuk batang bulat; habitus tanaman tegak;
kerapatan
percabangan
rapat;
pola
percabangan horisontal; keberadaan bulu
pada tunas ada; warna daun muda; warna
daun dewasa hijau tua; kerapatan daun rapat;
bentuk daun ellips; posisi daun berhadapan;
warna daun sebelah atas hijau; warna daun
sebelah bawah hijau kekuningan; tepi daun
rata; pembungaan teratur setiap tahun sekali;
waktu berbunga bulan Juli; bentuk bunga bulat

berkelopak; warna tandan bunga hijau; warna
mahkota bunga merah; warna benangsari putih
kekuningan; jumlah bunga per tandan satu;
bentuk buah bulat; warna kulit buah muda
hijau; warna kulit buah matang hitam
kecoklatan; sifat kulit buah mudah dikupas;
warna daging buah putih; bobot buah 85-200 g;
jumlah biji per buah 2; bentuk biji oval-pipih;
warna biji coklat keputihan; rasa daging buah
muda masam; rasa daging buah matang manis;
tekstur daging buah lembut; tekstur daging
buah kering sampai berair; panjang buah ratarata 5,3 cm; lingkar buah rata-rata 5,2 cm;
jumlah buah per pohon 86 buah; hasil buah per
pohon 8,2 kg.

teknologi maju, sehingga produksi dan mutu
buah manggis yang dihasilkan masih rendah.
Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut
diatas, maka diperlukan adanya pengelolaan
kebun
manggis
secara
baik,
melalui
penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
sebagai acuan pedoman bagi petugas/petani
dalam proses menghasilkan buah manggis
yang berkualitas baik.
Potensi yang dimiliki oleh Provinsi Jawa
Barat sebagai salah satu sentra produksi
manggis perlu diilustrasikan melalui profil sentra
produksi yang berisikan tentang data dan
gambaran daerah sentra produksi manggis
untuk dikembangkan secara agribisnis masa
mendatang. Sehubungan dengan hal itu, perlu
disediakan profil sentra produksi manggis yang
dapat memberikan informasi perihal: potensi
pengembangan,
ketersediaan
infrastruktur
potensi
pasar,
ketersediaan
SDM,
kelembagaan, ekspor, impor, permasalahan,
saran dan informasi lain yang dianggap
penting.
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Permasalahan dan Potensi Pengembangan
Keragaan tanaman manggis di daerah
sentra produksi di Provinsi Jawa Barat umumnya
masih ditanam pada lahan pekarangan
dengan
teknologi
budidaya
tradisional,
dipelihara turun temurun dan sudah berumur
puluhan tahun serta belum tersentuh oleh
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