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1. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Durian (Durio zibethinus Murr.) merupakan tanaman buah berupa pohon 

yang termasuk dalam famili Bombacaceae. Tanaman durian termasuk dalam 

tumbuhan yang berbunga lengkap atau hermaprodit (Ihsan, 2012). Titik kritis 

dalam pembuahan adalah terletak pada proses pembungaan. Dari sekian banyak 

bunga durian yang terbentuk hanya <5 % yang akan menjadi buah (Lim dan 

Lauders, 2009). Hal ini karena adanya self-inkompatibiliti dan perbedaan 

kematangan serbuksari dengan kepala putik yang tidak bersamaan pada bunga 

durian (Wahyu, 2008).

Waktu mekar bunga durian setiap varietas berbeda – beda, varietas sunan 

mekar pada pukul 16.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB, varietas monthong  lebih 

awal yaitu pukul 15.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB, dan beberapa varietas lain 

seperti sitokong, hape dan petruk mekar mulai pukul 16.00 WIB dan akan rontok  

pada malam sampai pagi hari (Ashari, 2010). Meskipun bunga telah mekar stigma 

dan benang sari tidak matang pada waktu yang sama dengan demikian secara 

alami untuk menghindari penyerbukan sendiri (Medagoda et al, 2005). Lim dan 

Lauders (2009) melaporkan, penyerbukan sendiri pada durian varietas chanee, 

monthong dan luang gagal menghasilkan buah.

Di bandingkan dengan penyerbukan sendiri, menyerbuk silang dapat 

mempengaruhi jumlah buah dan karakter pada buah. Indriyani et al. (2012) 

melaporkan, persilangan durian varietas matahari dan varietas sitokong 

menghasilkan jumlah buah lebih tinggi. Untuk meningkatkan keberhasilan 

penyerbukan bunga durian diperlukan penyerbukan bantuan yang dibantu oleh 

manusia untuk memastikan pembuahan sukses (Medagoda et al, 2005). Di negara 

Thailand hal ini sudah dilakukan untuk meningkatkan produksi buah durian 

(Wiryanta, 2008).

Beberapa hasil dari persilangan telah di laporkan bahwa, tetua jantan dan 

tetua betina pada persilangan buah naga mempengaruhi persentasi jumlah buah, 

panjang buah, lingkar  buah, berat buah basah, berat buah kering, jumlah biji, 

persentasi biji kempis, tetapi tidak mempengaruhi isi total padatan atau keasaman 

(Mizrahi et al, 2004). Indriyani et al. (2012) melaporkan,  persilangan durian 
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varietas matahari dan varietas sitokong menghasilkan jumlah buah lebih tinggi, 

berbagai penggunaan varietas matahari sebagai induk betina menghasilkan buah 

terbesar dan penggunaan varietas sitokong sebagai induk jantan menghasilkan 

jumlah biji terendah dan tertinggi persentasi biji kempis.

Karakter buah pada durian varietas montong memiliki panjang buah 22 – 

30 cm, diameter 14 – 21 cm, berat bisa mencapai 6 Kg , memiliki 5 juring, jumlah 

biji 5 – 15 butir dengan jumlah biji sempurna 5 – 15 biji kempis. Untuk durian 

varietas sitokong memiliki panjang buah 17 – 19 cm, diameter 12 – 14 cm, berat 

buah 2 – 2,5 Kg, memiliki 5 juring, jumlah biji 25 butir dengan keseluruhan biji 

sempurna (Wahyu, 2008). Dengan dua karakter buah varietas ini perlu adanya 

untuk melakukan percobaan dengan menyilangkan dua varietas tersebut untuk 

melihat transformasi dari efek induk jantan dan induk betina pada keberhasilan 

persilangan.

Kebiasaan sebelumnya penyerbukan bunga durian selalu saja dilakukan 

pada malam hari, ini karena mengikuti waktu mekar bunga mulai dari sore hingga 

malam. Sementara Stigma mulai menjadi reseptif pada pukul 11.00 WIB, 

walaupun dibeberapa pohon saat itu stigma masih berada didalam bunga 

(Medagoda et al, 2005). Untuk mengetahui waktu yang tepat dalam persilangan 

maka penyerbukan dilakukan dalam tiga sesi dengan interval dua jam, yaitu dari 

jam 11.00 WIB – 13.00 WIB, 15.00 – 17.00 WIB dan 19.00 – 21.00 WIB. Hal ini 

menjelaskan perlunya melakukan peneliti ini demi meningkatkan kualitas buah 

dan mengetahui waktu penyerbukan yang tepat.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperlajari waktu persilangan yang 

tepat antara varietas durian motong dengan varietas durian sitokong, serta menguji 

viabilitas polen varietas montong dan varietas sitokong.

1.3. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini kita dapat melihat waktu persilangan yang 

tepat antara varietas durian motong dengan varietas durian sitokong, serta menguji 

viabilitas serbuk sari durian varietas montong dan durian varietas sitokong.
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1.4. Hipotesis

Waktu yang tepat dalam melakukan persilangan bunga durian dapat 

meningkatkan keberhasilan Penyerbukan dan dapat mempengaruhi jumlah buah 

yang didapat.


