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ABSTRAK 

Wani Bali (Mangifera caesia Jack.) merupakan salah satu tanaman buah-buahan tropika tergolong kerabat 

mangga yang tumbuh di Bali. Terdapat banyak kultivar Wani Bali dengan sifat spesifik masing-masing. 

Berdasarkan hasil survei dan inventarisasi keragaman kultivar melalui penelitian Hibah Bersaing XIV/I 

tahun 2006, ditemukan 22 kultivar di seluruh sentra produksi Wani Bali di Bali. Variabilitas ke-22 

kultivar tersebut dapat dibedakan berdasarkan karakter buahnya meliputi warna kulit buah, rasa daging 

buah, bentuk buah, ukuran buah, ketebalan daging buah, dan ada tidaknya biji pada buah. Tetapi  

keragamannya tidak dapat dibedakan berdasarkan habitus pohon, sifat percabangan, karakter morfologi 

daun, dan karakter morfologi bunga. Hasil identifikasi dengan analisis RAPD menunjukkan variabilitas 

genetik Wani Bali pada keanekaragaman mencapai 43% terdiri atas 3 kelompok. Wani Bali Tanpa Biji 

(seedless) dengan nama lokal Wani Bali Ngumpen berada pada kelompok tersendiri, sekaligus 

menunjukkan satu-satunya kultivar yang secara genetik betul-betul berbeda dengan yang lainnya. Pada 

dua kelompok yang lain, kultivar-kultivar yang berasal dari kabupaten yang sama dan/atau pada dua 

kabupaten yang berdekatan mengelompok pada kelompok yang sama, kecuali ”Wani Bali” Ngumpen. 

Wani Bali Ngumpen dengan sifat genetik paling berbeda merupakan satu-satunya kultivar yang buahnya 

tidak berbiji. Sifat spesifik buahnya tanpa biji tersebut, disertai pula dengan rasa daging buah enak, manis, 

dan memiliki kulit buah hijau mengkilap menarik. Dari hasil uji organoleptik, Wani Bali Ngumpen 

tergolong paling disukai konsumen. Berdasarkan keunggulan-keunggulan tersebut Wani Bali Ngumpen 

merupakan kultivar yang sangat potensial untuk dikembangkan dan dipromosikan menjadi buah unggul 

nasional. Untuk melindungi plasma nutfah unik dan unggul tersebut, tim peneliti bekerjasama dengan 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali mengusulkan pelepasan wani tersebut pada tahun 2007. 

Pengembangan Wani Bali Ngumpen mengalami hambatan karena belum ditemukannya teknologi 

perbanyakan/pembibitan yang menjanjikan sehingga bibit susah didapat dan harganya mahal, sementara 

Pohon Induk Tanaman (PIT) hanya 2 (dua) pohon yaitu di Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Buleleng.   

Kata kunci : Mangifera caesia Jack.; Wani Bali; seedless; pembibitan 

 

PENDAHULUAN 

Kebutuhan buah-buahan untuk pemenuhan kebutuhan gizi dan vitamin semakin 

meningkat sejalan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, jumlah penduduk, dan 

pemahaman pentingnya nilai gizi. Sebagai negara tropika dengan areal yang cukup luas di dunia, 

peran Indonesia dalam produksi buah-buahan tropika cukup besar. Tingginya permintaan pasar, 

baik untuk konsumsi segar maupun bahan baku industri, merupakan peluang bagi produsen buah-

buahan untuk mengembangkan usaha diversifikasi. Masih banyak buah-buahan tropika unggul 

dan bernilai komersial tinggi, tetapi belum dikenal dan dimanfaatkan secara optimal. Salah satu 

diantaranya adalah “Wani Bali” (Mangifera caesia Jack.) (Rai et al., 2000). 

“Wani Bali” (Bahasa Bali) merupakan salah satu tanaman buah-buahan tropika tergolong 

kerabat mangga (Steenis, 1978) yang tumbuh di Bali. Di daerah lain tanaman tersebut dinamai 

Kemang (Sunda dan Jawa), Binje (Aceh), Bienglu (Lampung) (Mukherji, 1985), atau Palung-

Wanyi (Kalimantan) (Purnomo, 1987). Citarasa “Wani Bali” disukai konsumen karena rasanya 

manis, enak dengan aroma khas dan daging buahnya tebal. Disamping itu kultivarnya banyak 

dengan sifat khas masing-masing sehingga tersedia berbagai alternatif pilihan bagi konsumen.  

Sampai saat ini “Wani Bali” belum mendapat perhatian secara memadai. Pemanfaatan 

buahnya masih terbatas untuk konsumsi segar, padahal masih dimungkinkan untuk digunakan 

sebagai bahan baku produk olahan. Di Bali, buah wani disamping bernilai ekonomi juga penting 

sebagai tanaman yang bernilai budaya karena buahnya digunakan sebagai pelengkap upacara 

agama untuk bahan sesajen. Dalam perdagangan buah, “Wani Bali” belum diperhitungkan 

disamping karena kurangnya promosi juga karena keterbatasan volume produksi akibat 

populasinya sangat sedikit. Populasinya yang sedikit disertai dengan kurangnya minat 

masyarakat untuk mengembangkannya merupakan hal yang sangat mengkawatirkan sehingga 

perlu segera diambil langkah-langkah pelestarian dan pengembangannya. 

Sentra produksi ”Wani Bali” terkonsentrasi di 6 kecamatan yaitu Kecamatan Sawan dan 

Kecamatan Sukasada di Kabupaten Buleleng, Kecamatan Pupuan dan Kecamatan Selemadeg di 

Kabupaten Tabanan, Kecamatan Dawan di Kabupaten Klungkung dan Kecamatan Bebandem di 

Kabupaten Karangasem. Buah ”Wani Bali” dihasilkan secara alami (di kebun campuran, 
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pekarangan, dan areal sekitar hutan) tanpa pemeliharaan secara memadai, sehingga kuantitas dan 

kualitas buahnya rendah. 

Keragaman “Wani Bali” cukup tinggi, dimana berdasarkan karakter buahnya di sentra 

produksi Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem saja telah terekplorasi sebanyak 14 

kultivar dengan ciri khas masing-masing (Rai et al., 2004). Berdasarkan habitus tanaman, sifat 

percabangan, dan karakter morfologi daun sangat sulit untuk membedakan kultivar satu dengan 

yang lainnya sehingga menyulitkan dalam perdagangan bibit. Untuk itu perlu dilakukan 

identifikasi agar dapat disusun suatu deskripsi tanaman “Wani Bali” dan merumuskan 

karakteristiknya sebagai dasar pembinaan mutu dan usulan pemutihan/pelepasan sebagai tanaman 

“Wani Unggul Nasional”. 

Makalah ini ditulis dari hasil penelitian Hibah Bersaing XIV/I, Tahun Anggaran 2006 

dengan judul “Identifikasi Variabilitas Wani Bali Berdasarkan Karakter Morfologi dan Analisis 

RAPD”.  

  

BAHAN DAN METODE  

Penelitian dilakukan mulai bulan Pebruari sampai Desember 2006. Pelaksanaannya terdiri 

atas: (1) survei kultivar dan identifikasi karakter daun, bunga, dan buah; dan (2) 

pengambilan/pengumpulaan sampel dan analisis RAPD. 

 Survei dilakukan di sentra-sentra produksi ”Wani Bali” di seluruh Bali untuk mengetahui 

jenis kultivar yang ada. Pada tahap survei dilakukan pengamatan secara detil menyangkut  

habitus tanaman, sifat percabangan serta karakter daun, bunga, dan buah kultivar-kultivar yang 

ditemukan.  

Untuk kebutuhan analisis penanda RAPD, kultivar-kultivar hasil identifikasi diambil 

sampel daunnya yaitu 5-6 lembar daun muda. Analisis penanda RAPD dilakukan di 

Laboratorium Biomolekuler dan Immunologi, Unit Penelitian Bioteknologi Perkebunan (UPBP) 

Bogor.   

Isolasi DNA total tanaman dilakukan dengan cara menggerus sampel daun dengan 

nitrogen cair, kemudian dilakukan pengujian kuantitas dan kualitas DNA. Amplifikasi DNA 

dilakukan berdasarkan metode Williams et al., (1990). DNA “Wani Bali” hasil isolasi 

diamplifikasi dengan menggunakan 10 primer acak 10-mer (Operon Alameda Tech). Kesepuluh 

primer yang digunakan dan susunan basa 5‟ → 3‟ masing-masing adalah OPA-08 

(GTGACGTAGG), OPA-11 (CAATCGCCGT), OPA-16 (AGCCAGCGAA), OPB-01 

(GTTTCGCTCC), OPB-12 (CCTTGACGCA), OPB-20 (GGACCCTTAC), OPH-08 

(GAAACACCCC), OPH-18 (GAATCGGCCA), OPH-19 (CTGACCAGCC), dan OPN-15 

(CAGCGACTGT). Komposisi reaksi PCR ialah bufer (10xkuat), dNTPs (10 mM), primer        

(10 pmol), Tag DNA polimerase (5u/l) dan DNA cetakan (25 ng), dengan volume akhir reaksi 

25 l.  

Reaksi amplifikasi berlangsung sebanyak 45 siklus pada mesin PCR (Thermal Cycler 

Thermolyne 1) yang diprogram: 94
o
C selama 1 menit untuk denaturasi DNA cetakan, 36

o
C 

selama 1 menit untuk penempelan primer, dan 72
o
C selama 2 menit untuk pemanjangan primer.  

Hasil amplifikasi kemudian dielektroforesis pada 2,0% gel agarose dengan voltase 50 volt selama 

satu jam dan dilakukan pemotretan  dengan film polaroid.   

Berdasarkan ada atau tidaknya pita RAPD, profil pita diterjemahkan ke dalam data biner 

untuk menyusun matriks data biner yang diturunkan menjadi matriks kemiripan genetika. 

Analisis pengelompokan dan pembuatan dendrogram dilakukan menggunakan metode 

Unweighted Pair-Group Method with Arithmetic (UPGMA) melalui program Numerical 

Taxonomy and Multivariate System (NTSYS) versi 1.80. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kultivar-Kultivar ”Wani Bali” 

Dari survei keragaman kultivar, teridentifikasi 22 (dua puluh dua) kultivar ”Wani Bali” 

di seluruh sentra-sentra produksi ”Wani Bali” di Bali. Berdasarkan habitus pohon, sifat 

percabangan serta karakter morfologi daun dan bunga semua kultivar secara umum menunjukkan 

ciri-ciri yang sama. Habitusnya berbentuk pohon, percabangan menggarpu/dikotom, tipe daun 

tunggal (folium simplex), tulang daun menyirip (penninervis), dan tepi daun rata (integer).  

Bunganya merupakan bunga sempurna, berkelamin dua (hermaphroditus), tempat tumbuh bunga 

di ujung ranting, jumlah kelopak (sepala) dan mahkota (petala) masing-masing 5 buah dan warna 

mahkota bunga ungu. Karakter morfologi daun dan bunga lainnya juga sama (data tidak 
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ditampilkan), sehingga berdasarkan habitus pohon, sifat percabangan serta karkater morfologi 

daun dan bunga tidak dapat dibedakan antara kultivar yang satu dengan yang lainnya. 

Tabel 1. Karakter Buah Wani Bali Berdasarkan Variabel Warna Kulit Buah, Rasa Daging Buah, 

Bentuk Buah, Ukuran Buah, dan Ada Tidaknya Biji pada Buah 

No 
Nama 

Kultivar 
Warna Kulit Rasa Bentuk Ukuran*) 

Ada 

tidaknya 

biji 

Sifat Spesifik 

1 Ngumpen Hijau 

kekuningan 

mengkilap  

Manis  Bulat 

lonjong  
32714 g 

Sedang  

 

Tidak 

berbiji**) 

Buahnya  tidak berbiji/ 90% 

dari total jumlah buahnya 

tanpa biji  

2 Tembaga Merah muda 

kehijauan  

Manis  Bulat 

telur  
580172 g 

Besar  

Berbiji Warna kulit buahnya menarik, 

masih muda buahnya sudah 

terasa  manis  

3 Gadang Hijau  tua 

mengkilap  

Manis  Bulat 

lonjong  
51333 g 

Besar  

Berbiji Buah besar seragam  

4 Gula Hijau 

kemerahan  

Manis 

seperti 

madu  

Bulat 

telur  
383128 g 

Sedang  

Berbiji Rasa manis buahnya seperti 

rasa madu  

5 Bawang Hijau 

kemerahan  

Manis  Bulat 

lonjong  
46140 g 

Besar  

Berbiji Kulit buah seperti kulit 

bawang merah   

6 Tombong Hijau 

keputihan 

mengkilap  

Manis  Bulat 

lonjong  
49267 g 

Besar  

Berbiji Buah berserat banyak, daging 

buah putih mengkilap  

7 Pucung Hijau 

kecoklatan  

Manis  Bulat 

Seperti 

botol  

56190 g 

Besar  

Berbiji Bentuk buah seperti botol  

8 Santan Hijau 

kecoklatan  

Manis  Bulat 

lonjong  
41267 g 

Sedang  

Berbiji Buah terasa santan kelapa  

9 Cuka Hijau kusam 

kemerah-

merahan  

Asam 

seperti 

cuka  

Bulat 

lonjong  
49684 g 

Besar  

Berbiji Rasa buah asam cuka  

10 Taluh Hijau 

kecoklatan 

mengkilap  

Manis 

hambar  

Bulat 

telur  
21618 g 

Kecil  

Berbiji Buahnya kecil-kecil seragam  

11 Dodol Hijau muda 

kemerahan  

Manis 

seperti 

dodol  

Bulat 

lonjong  
566153 g 

Besar  

Berbiji Rasa buah manis seperti dodol  

12 Dongkang Hijau kusam  

kasar seperti 

kulit kodok  

Manis 

hambar  

Bulat 

lonjong  
46332 g 

Besar  

Berbiji Kulit buah kasar seperti kulit 

kodok  

13 Beligo Hijau kusam  Manis  Bulat 

lonjong  
583134 

Besar  

Berbiji Ukuran buah paling besar-

besar dan, produksinya tinggi  

14 Bila Hijau muda 

kekuningan  

Manis  Bulat 

lonjong  
22331 g 

Kecil  

Berbiji Bentuk buah bulat lonjong 

tetapi pendek-pendek  

15 Sembung Hijau kusam 

kekuningan   

Manis  Bulat 

telur  
36142 g 

Sedang  

Berbiji Daging buah putih kemerahan  

16 Idur Paluh Hijau kusam 

kemerahan  

Manis 

hambar  

Bulat 

lonjong  
25687 g 

Kecil  

Berbiji Daging buah warnanya putih 

susu  

17 Wakul Hijau kusam, 

kasar  

Manis  Bulat 

telur  
370135 g 

Sedang  

Berbiji Daging buah berwarna putih 

susu, berserat banyak dan 

lembek  

18 Siburik Hijau burik  Manis  Bulat 

lonjong  
31671 g 

Sedang  

 

Berbiji Kulit buah hijau burik  

19 Bluluk Hijau kusam, 

kasar  

Manis 

sepat  

Bulat 

lonjong  
45361 

Besar 

Berbiji Rasa buah manis sepat  

20 Gatep/ 

Gancan 

Hijau tua 

kekuningan 

mengkilap  

Manis 

agak asam  

Bulat 

lonjong  
41091 g 

Sedang  

Berbiji Rasa buah manis agak asam  

21 Kijang Hijau 

kekuningan  

bintik-bintik 

cokelat  

Manis 

sepat  

Bulat 

lonjong  
36665 g 

Sedang  

Berbiji Pangkal buah berwarna hijau 

kekuningan, yang lainnya 

hijau bintik-bintik cokelat  

22 Kuning Hijau 

kekuningan 

bintik-bintik 

coklat 

kehitaman  

 

Manis  Bulat 

lonjong  
34690 g 

Sedang  

Berbiji Daging buah kuning 

keputihan  

*) Buah besar beratnya   450 g,  buah sedang beratnya 300 – 450 g, buah kecil beratnya  300 g.  Nilai rata-rata diperoleh dari 6 

sampel buah diambil secara acak. Angka didepan tanda  menunjukkan nilai rata-rata sedangkan angka dibelakang tanda  

menunjukkan nilai standar deviasi. 

**) Tidak berbiji sebagai istilah khusus untuk Wani Bali Ngumpen karena 90% dari jumlah total buah yang dihasilkan tidak 

berbiji, walaupun 10% sisanya buahnya berbiji. 
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Berdasarkan karakter buahnya, ciri-ciri kultivar-kultivar yang ditemukan bervariasi 

tergantung pada warna kulit buah, rasa daging buah, bentuk buah, ukuran buah, warna daging 

buah/aril, dan ada tidaknya biji pada buah (Tabel 1). ”Wani Bali” Ngumpen paling mudah 

dikenali karena buahnya tanpa biji (seedless). Buah ”Wani Bali” yang diperdagangkan secara 

komersial, baik yang diperjual belikan di pasar tradisional maupun di pasar swalayan yaitu ”Wani 

Bali” Tembaga, Gadang, Gula, Dodol, Pucung, dan Bawang, memiliki sifat-sifat spesifik yang 

mudah dikenali. ”Wani Bali” Tembaga memiliki warna kulit  buah merah muda kehijauan sangat 

menarik yang sangat berbeda dari warna kulit buah kultivar-kultivar lainnya, Wani Bali” Gadang 

memiliki warna kulit buah hijau tua disertai dengan ukuran buah besar-besar seragam, sedangkan 

”Wani Bali” Bawang memiliki sifat khas kulit buahnya seperti kulit bawang merah. ”Wani Bali” 

Pucung bentuk buahnya khas seperti botol, sedangkan ”Wani Bali” Gula dan Dodol sifat khasnya 

pada rasa daging buah yaitu masing-masing ada rasa madu dan dodol.  

 

Variabilitas Genetik “Wani Bali”  

Pengamatan terhadap profil pita RAPD menunjukkan bahwa seluruh primer yang 

digunakan mampu mengamplifikasi DNA kultivar-kultivar ”Wani Bali” terpilih dengan jumlah 

pita 1–7 buah, berukuran antara 200–4 000 pb. Kultivar terpilih tersebut yaitu Wani Ngumpen 

(Ngumpen Sawan, Ngumpen Bebetin, dan Ngumpen Dawan), Wani Santan, Wani Tembaga, 

Wani Pucung, Wani Cuka, Wani Gadang, Wani Beligo, dan Wani Dodol, dengan pertimbangan 

keterwakilan sentra-sentra produksi, ciri khas kultivar yang menonjol, nilai ekonomisnya tinggi, 

dan potensi pengembangannya. Seluruh primer yang digunakan menghasilkan pita DNA yang 

polimorfik. Primer OPH-19 menghasilkan jumlah pita terbanyak (tujuh) dan seluruhnya 

polimorfik, sedangkan primer OPB-12 menghasilkan pita paling sedikit yang juga polimorfik. 

Dari sepuluh primer yang digunakan, primer OPA-08 menunjukkan paling polimorfik     

(Gambar 1). 

 
Gambar 1. Hasil amplifikasi DNA sepuluh kultivar ”Wani Bali” dengan primer OPA-08; M = 1 

kb LADDER; 1 – 10 nomor kode kultivar Wani 1 –  Wani 10. 

Keanekaragaman genetik berdasarkan UPGMA dan matrik keragaman genetik yang 

dihitung dari selisih nilai persentase kemiripan terhadap 100 % berdasarkan data RAPD, 

menunjukkan semua sampel kultivar ”Wani Bali” terbagi atas tiga kelompok dengan tingkat 

keanekaragam genetik mencapai 43 %. Wani7 merupakan satu-satunya wani yang mengelompok 

menyendiri, sedangkan lainnya membentuk dua kelompok dengan tingkat kesamaan 78–82 % 

(Gambar 2). 

Kelompok I hanya terdiri atas satu kultivar yaitu wani7 (Wani Ngumpen Bebetin-

Buleleng). Kelompok II terdiri atas 6 kultivar yaitu wani1 (”Wani Bali” Cuka), wani2 (”Wani 

Bali” Ngumpen Sawan-Buleleng), wani5 (”Wani Bali” Pucung), wani6 (”Wani Bali” Gadang), 

wani4 (”Wani Bali” Tembaga), dan wani3 (”Wani Bali” Santan). Kelompok III terdiri atas tiga 

kultivar yaitu  wani8 (”Wani Bali” Ngumpen Dawan-Klungkung), wani10 (”Wani Bali” Dodol), 

dan wani9 (”Wani Bali” Beligo). Antara kelompok II dan III keanekaragamannya berada pada 
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33%. Pada kelompok II wani2 dan wani5 mempunyai kemiripan 82 %, sedangkan pada 

kelompok III wani8 dan wani 10 tingkat kemiripannya 78 %.  

  

 
Gambar 2. Dendrogram kemiripan genetika pada 10 kultivar ”Wani Bali”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Potongan melintang buah ”Wani Bali” Ngumpen 
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Berdasarkan atas keanekaragaman genetika tersebut, tampak bahwa ”Wani Bali” 

Ngumpen Bebetin-Buleleng (wani 7) memiliki genotipe yang paling berbeda dengan yang 

lainnya. Hasil analisis penanda RAPD ini memberi gambaran bahwa kultivar ”Wani Bali” 

Ngumpen yang sama-sama tanpa biji (wani 2, wani 7, dan wani 8) ternyata memiliki genotipe 

berbeda. Dalam penelitian ini ditemukan 3 lokasi tempat tumbuhnya ”Wani Bali” Ngumpen yaitu 

di Desa Bebetin, Kecamatan Sawan Buleleng (jumlah populasinya 2 pohon), di Desa Sawan, 

Kecamatan Sawan Buleleng (jumlah populasinya 2 pohon), dan di Desa Dawan, Kecamatan 

Dawan Klungkung (jumlah populasinya 2 pohon). Berdasarkan hasil identifikasi karakter daun, 

bunga, dan buah, seluruh ”Wani Bali” Ngumpen tersebut menunjukkan karakter yang sama 

sehingga dimasukkan ke dalam satu kultivar. 

Ditinjau dari sebaran pengelompokkan terlihat bahwa ada sekelompok ”Wani Bali” yang 

berada pada satu kelompok yang berasal dari kabupaten yang sama, yaitu ”Wani Bali” yang 

dijumpai di Kabupaten Tabanan (wani 1, wani 3 dan wani 6). Demikian pula kultivar-kultivar 

yang berasal dari Kabupaten Klungkung (wani 8 dan wani 9) juga berada pada kelompok yang 

sama (Gambar 3). Sementara itu ”Wani Bali” yang ditemukan di Kabupaten Karangasem 

(tetangga dekat Kabupaten Klungkung) berada satu kelompok dengan ”Wani Bali” di Kabupaten 

Klungkung. Di lain pihak, ”Wani Bali” yang ditemukan di Kabupaten Buleleng (tetangga dekat 

Kabupaten Tabanan) mengelompok dalam kelompok yang sama dengan ”Wani Bali” dari 

Kabupaten Tabanan, kecuali wani 7 (”Wani Bali” Ngumpen Bebetin-Buleleng). Hal ini 

menunjukkan terjadi aliran genetik ”Wani Bali” antar kabupaten yang berdekatan. Diduga bibit 

”Wani Bali”  tersebut memang menyebar sebagaimana kedekatan wilayah.  

 

Prospek Pengembangan ”Wani Bali” Ngumpen dan Kendala Pembibitannya 

”Wani Bali” Ngumpen (”Wani Bali” tanpa biji) merupakan kultivar yang paling spesifik 

dan bernilai komersial sangat tinggi karena sifat buahnya tanpa biji (Gambar 3). Disebut ”Wani 

Bali” Ngumpen atau ”Wani Bali” Tanpa Biji karena 90% dari jumlah total buahnya tidak berbiji.  

Berdasarkan hasil pengamatan, buah-buah yang berbiji posisi tempat tumbuhnya selalu pada 

ujung tandan buah. Apabila bunga yang tumbuh pada ujung tandan tidak berhasil berkembang 

menjadi buah, maka seluruh buah pada tandan tersebut menghasilkan buah tanpa biji. Uniknya, 

bunga yang tumbuh pada ujung tandan sangat sedikit yang berhasil menjadi buah sehingga 

kultivar tersebut menghasilkan proporsi buah tanpa biji jauh lebih banyak dibandingkan dengan 

buah berbiji (90%:10%). Mekenisme pembentukan buah seperti itu belum diketahui, sehingga 

perlu dilakukan studi menyangkut biologi reproduksinya.   

Buah Wani Ngumpen belum mengisi pasar komersial, baik pasar tradisional maupun pasar 

swalayan, karena populasinya masih sangat sedikit. Saat panen buahnya hanya cukup untuk 

melayani pembeli di sekitar lokasi tempat tumbuhnya. Karena sangat spesialnya buah Wani 

Ngumpen ini, sering kali terjadi pedagang buah/tengkulak saling berlomba dan membayar 

dengan harga tinggi selagi buah di pohon atau buah masih muda. 

 Prospek pemasaran buah Wani Ngumpen sangat tinggi karena sifat spesifik buahnya tanpa 

biji, daging buah tebal, rasanya sangat enak dengan cita rasa khas, dan harganya 3 kali lebih 

mahal dibandingkan harga buah kultivar lainnya. Disamping cocok sebagai buah konsumsi segar, 

juga sangat potensial dikembangkan menjadi produk olahan seperti untuk juice dimana dalam 

proses pengolahannya tidak perlu waktu dan biaya untuk mengeluarkan bijinya. Dengan cita 

rasanya yang disukai konsumen, banyak permintaan tidak bisa dipenuhi pemasar atau petani 

sahingga memberi dampak positif pada nilai ekonomisnya. Oleh karena itu sangat cocok untuk 

dikembangkan sebagai buah unggulan nasional dan dipromosikan agar dapat bersaing dengan 

buah-buahan lainnya. Tingkat preferensi konsumen dapat dilihat dari hasil uji organoleptik buah 

Wani Ngumpen dibandingkan dengan beberapa kultivar lainnya seperti pada Tabel 2. 

Harga jual buah Wani Ngumpen rata-rata Rp. 10.000,00 per kg sementara harga buah 

wani kultivar lainnya berkisar antara Rp. 2.500,00 sampai dengan Rp. 3.000,00 per kg. Dengan 

hasil rata-rata buah Wani Ngumpen Rp. 700 kg/pohon/tahun, maka penghasilan kotor yang 

diperoleh petani dari satu pohon Wani Ngumpen bisa mencapai Rp. 7.000.000,00. 

 Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh kultivar Wani Ngumpen adalah sebagai berikut: 

(1) citarasanya disukai konsumen karena daging buahnya memiliki aroma khas, rasanya manis, 

enak, dan bergizi tinggi; (2)  buahnya tanpa biji dan daging buahnya tebal; (3) penampilan buah 

menarik dengan warna kulit buah hijau kekuningan mengkilap, buah ukuran dan bentuknya 

seragam; (4) secara genotipe, merupakan satu-satunya kultivar yang memiliki genotipe paling 

berbeda dibandingkan dengan kultivar lainnya sehingga tergolong sumber plasma nutfah unik 
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dan spesifik yang perlu dilestarikan dan dilindungi; dan (5) potensi produksinya tinggi bisa 

mencapai 700–1 000 kg/pohon/tahun. 

Tabel 2.  Hasil Uji Organoleptik Buah Wani Ngumpen Dibandingkan dengan Wani Pucung, Gula 

dan Bligo 

Variabel uji 

organoleptik 

Nama Kultivar 

Ngumpen Pucung Gula Bligo 

Rasa buah Sangat disukai Disukai Disukai Biasa 

Aroma buah Disukai Biasa Disukai Biasa 

Warna kulit buah Disukai Biasa Biasa Disukai 

Warna daging buah Disukai Tidak disukai Biasa Sangat disukai 

Tampilan fisik buah Biasa Disukai Biasa Biasa 

Tingkat kesukaan 

secara keseluruhan 

Sangat disukai Disukai Disukai Biasa 

Keterangan: 1. Sangat disukai (skor 5), disukai (skor 4), biasa (skor 3), tidak disukai (skor 2), dan sangat tidak 

disukai (skor 1). 

   2. Jumlah panelis 10 orang. 

 Berdasarkan observasi yang dilakukan, walaupun kultivar Wani Ngumpen tersebut 

memiliki sifat unggul yang spesifik dengan buah tanpa biji, namun belum mampu menarik minat 

petani/masyarakat/investor untuk mengembangkannya secara komersial. Hal tersebut disebabkan 

oleh kelemahan yang dimiliki yaitu sulitnya memperoleh bibit, karena keberhasilan cara sambung 

pucuk sangat kecil sementara sumber entris/batang atas sangat terbatas. Keterbatasan entris 

disebabkan oleh terbatasnya jumlah pohon induk dan frekuensi trubusnya sangat rendah yaitu 

hanya sekali dalam setahun. 

 Disamping masalah teknologi perbanyakan, kelemahan lainnya sehingga kurang menarik 

minat petani untuk mengembangkannya adalah lambatnya pertumbuhan bibit serta panjangnya 

masa tanaman belum menghasilkan (TBM/masa juvenile) dimana tanaman baru menghasilkan 

setelah berumur 7–8 tahun sejak tanam di lapangan. 

  Dalam rangka mendukung upaya pengembangan Wani Ngumpen, Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan Provinsi Bali bekerjasama dengan Jurusan Budidaya Pertanian mengusulkan 

pelepasan/pemutihan kultivar tersebut ke Badan Benih Nasional Deptan. Tindak lanjut dari 

pengusulan pelepasannya, sebagai tahap awal Pemda Kabupaten Buleleng pada tahun 2008 

memprogramkan pengembangan kultivar tersebut sebanyak 500 pohon. Perbanyakan benih/bibit 

dilakukan dengan teknologi sambung pucuk. Upaya perbanyakan dengan teknik kultur jaringan 

sedang diteliti di UPT Kultur Jaringan Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, 

Universitas Udayana. 

 

KESIMPULAN  

1. Berdasarkan identifikasi karakter morfologi ditemukan 22 kultivar Wani Bali. Variabilitas   

ke-22 kultivar tersebut dapat dibedakan berdasarkan karakter buahnya meliputi warna kulit 

buah, rasa daging buah, bentuk buah, ukuran buah, ketebalan daging buah, dan ada tidaknya 

biji pada buah. Tetapi  keragamannya tidak dapat dibedakan berdasarkan habitus pohon, sifat 

percabangan, karakter morfologi daun, dan karakter morfologi bunga.   

2. Dari 22 kultivar Wani Bali tersebut, Wani Ngumpen dengan sifat spesifik buahnya tanpa biji 

merupakan kultivar yang paling potensial untuk dikembangkan. 

3. Pengembangan Wani Ngumpen mengalami kendala karena sulitnya memperoleh bibit yang 

baik dalam jumlah yang cukup. 

 

SARAN 

1. Perlu dikembangkan teknologi perbanyakan klonal untuk mendapatkan bibit dengan harga 

murah dalam jumlah yang cukup. 

2. Perlu dilakukan penelitian untuk mempelajari biologi reproduksi mekanisme terbentuknya 

buah tanpa biji pada Wani Bali Ngumpen.  
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