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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Buah mangga berada pada urutan kedua sebagai tropical crop dengan 

produksi dibawah buah pisang dalam lingkup dunia (Jaharul, et al., 2015). 

Indonesia yang merupakan daerah beriklim tropis memudahkan pertumbuhan 

mangga dengan varietas yang sangat beragam. Pada pulau Jawa sendiri telah 

terdaftar sebanyak 138 nama kultivar mangga sedangkan untuk kultivar mangga 

di pulau lain belum terdata dengan baik (Fitmawati, 2009). Produksi, jual beli dan 

konsumsi mangga juga semakin meningkat tidak hanya di Indonesia, tapi di 

seluruh dunia (Muchiri, et al., 2012). Sayangnya, dari beragam varietas mangga 

lokal Indonesia, hanya ada sejumlah kecil varietas mangga yang dijual belikan 

secara global (Solís-Fuentes dan Durán-de-Bazúa, 2011).  

Menurut Kementerian Pertanian (2014), daerah Jawa Timur merupakan 

salah satu daerah yang memproduksi buah mangga terbanyak di Indonesia. 

Mangga golek, mangga madu, serta mangga manalagi merupakan beberapa 

contoh varietas mangga yang berasal dari daerah Jawa Timur. Meskipun cukup 

digemari dan dikenal masyarakat luas khususnya masyarakat Jawa Timur, jenis 

mangga ini masih diproduksi dalam jumlah yang dapat dikatakan sedikit 

(Sumiasri, 2006). 

Pada bahan kajian Mahkamah Konstitusi mengenai Metode 

Pengembangan Wilayah, disebutkan oleh Soemarno (2011) beberapa data 

mengenai hasil produksi mangga tahunan yang dibagi atas produksi tiap provinsi, 
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kabupaten, dan kultivar. Berdasarkan laporan pada tahun 2000/2001, produksi 

mangga di Jawa Timur untuk mangga manalagi sebesar 132.641 ton, mangga 

golek sebesar 92.290 ton, dan mangga madu tidak disebutkan secara spesifik, 

hanya masuk ke dalam kelompok jenis lain yang diproduksi sebanyak 169.316 ton 

secara keseluruhan. 

Jika meninjau dari produksi di daerah Probolinggo, mangga madu 

diproduksi hanya sebesar 7.898 kuintal. Sedangkan mangga golek sebesar 35.803 

kuintal dan mangga manalagi sebesar 58.357 kuintal (Soemarno, 2011). Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kultivar mangga 

tersebut. Tidak hanya di daerah Jawa Timur, tapi menyebar ke seluruh Indonesia 

dan dapat bersaing di pangsa pasar internasional. 

Keberadaan dari data profil sensori flavor ini juga diharapkan dapat 

melengkapi data flavor dari jenis mangga yang sudah lebih dikenal agar dapat 

diketahui keunggulan flavor dan ketepatan penggunaannya pada produk pangan 

turunan. Beberapa jenis mangga lokal yang telah diteliti secara ilmiah mengenai 

profil sensori flavor-nya adalah kultivar mangga arumanis, bacang, gedong, 

indramayu dan kweni pada penelitian Aula (2017).  

Flavor itu sendiri mencakup keseluruhan karakteristik, mulai dari rasa, 

aroma juga sistem trigeminal (Goodner and Rouseff, 2011). Interaksi dari multi 

sensori dalam mengonsumsi makanan dapat mendasari perbedaan kesan dan 

persepsi dari kualitas makanan tersebut. Flavor dapat digunakan untuk 

menggambarkan kombinasi multisensori ini termasuk penampakan dan juga suara 

ketika merasakan makanan (Auvray, 2007). Analisis sensori seperti Qualitative 
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Descriptive Analysis (QDA) menjadi salah satu metode yang dapat dilakukan 

untuk mendapatkan profil sensori flavor (Lawless and Heyman, 2010).   

1.2 Rumusan Masalah 

Beberapa varietas mangga di Jawa Timur seperti mangga golek, mangga 

madu dan mangga manalagi sudah cukup dikenal dan disukai masyarakat luas 

namun belum diperlajari secara ilmiah dari segi profil sensori flavor. Untuk itu 

penelitian ini dilakukan untuk membandingkan profil sensori flavor dari ketiga 

jenis mangga. Sehingga didapatkan data awal untuk penelitian lanjutan yang dapat 

diaplikasikan secara tepat di berbagai bidang khususnya bidang pangan. 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

membandingkan profil sensori flavor dari mangga golek, mangga madu dan 

mangga manalagi. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui adanya perbedaan atau persamaan profil sensori flavor 

dari mangga golek, mangga madu dan mangga manalagi. 

2. Mengetahui hubungan antara kesukaan konsumen dengan profil 

sensori flavor ketiga jenis mangga. 

  




