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III BAHAN DAN METODE

3.1. Waktu danTempat

Penelitian dilaksanakan mulai bulan April-Agustus 2014 di kebun durian 

BBI (Balai-Benih Induk) di Kecamatan Marpoyan Pekanbaru, dan pengujian 

viabilitas pollen dilaksanakan dilaboratorium genetika dan Pemuliaan Fakultas 

Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau.

3.2. Bahan dan Alat

Bahan yang di gunakan adalah bunga durian varietas montong dan bunga 

durian varietas sitokong. Adapun Bahan yang digunakan untuk uji viabilitas 

pollen dalam 100ml mengandung air, 10% Sukrosa = 10gr, 0.005% H3BO3 = 

5mg, 10mM CaCl2 = 111mg, 0.05mM KH2PO4 = 0.68mg, 6% PEG 4000 = 7.5mg 

dan zat pewarna khusus. 

Alat-alat yang di gunakan untuk penyerbukan silang adalah kertas 

pembungkus bunga, pinset, pisau, gunting, kertas lebel, hekter, spidol, tali, tupper 

ware dan termos. adapun untuk uji viabilitas polen ialah timbangan, Microskop, 

pinset, jarum pentul, gunting, glass ukur, glass objek, pipa sedot, tisu dan tupper 

ware.

3.3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah eksperimen dan deskripsi, 

varietas yang disilangkan ialah varietas montong dengan varietas sitokong. 

Dimana persilangan bunga jantan varietas montong dan bunga betina varietas 

sitokong disilangkan dan begitu sebaliknya (tabel 3.3), persilangan dilakukan 

pada tiga sesi dengan interval dua jam yaitu antara jam 11.00 sampai 13.00, 

dilanjutkan 15.00 sampai 17.00, dan 19.00 sampai 21.00 WIB. Jadi banyak bunga 

yang di silangkan 300 bunga. 

Untuk uji viabilitas pollen menggunakan metode pewarnaan serbuk sari, 

dengan cara meletakkan pollen pada gelas objek dan ditetesi pewarna aniline atau 

aceto-carmine (Kadek, 2010).
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Tabel. 3.1. Waktu dan Kombinasi Persilangan

Waktu Varietas Jumlah
Sitokong (j) x Montong (b) 5011.00-13.00 WIB
Montong (j) x Sitokong (b) 50
Sitokong (j) x Montong (b) 5015.00-17.00 WIB
Montong (j) x Sitokong (b) 50
Sitokong (j) x Montong (b) 5019.00-21.00 WIB
Montong (j) x Sitokong (b) 50

Jumlah 300
Keterangan: (j) bunga jantan; (b) bunga betina.

3.4. Pelaksanaan Penelitian

1. Kastrasi

Kastrasi adalah membuang bunga jantan yang tidak diperlukan denga cara   

membuka mahkota bunga dan membuang serbuk sari sebelum terjadi persarian 

sendiri (Ihsan et al. 2012). Kastrasi dilakukan pada pagi hari, tahapan kegiatannya 

sebagai berikut:

a. Pada tanaman tetua betina dipilih malai bunga durian yang tumbuh normal 

bebas dari penyakit.

b.  Bunga yang masih kuncup (kelopak bunga yang belum pecah) atau bunga yang 

sudah mekar dibuang. Bunga yang disisakan adalah bunga yang diperkirakan 

pada malam harinya akan mekar, di tandai pecahnya kelopak bunga dan 

keluarnya kuncup mahkota bunga.

c. Kuncup mahkota bunga dipotong setengahnya menggunakan gunting kecil 

sehingga tampak tangkai sari bunga. Seluruh kepala sari dibuang menggunakan 

gunting kecil, pembuangan kepala sari dengan hati-hati agar kepala putik tidak 

terluka atau patah.

2. Isolasi

Isolasi adalah mengamankan bunga betina yang sudah di kastrasi dari 

gangguan – gangguan yang tidak di inginkan. Bertujuan agar bunga tidak 

terserbuki oleh angin atau serangga lainnya. Pengisolasian bisa dilakukan dengan 

membungkus bunga yang sudah di kastrasi dengan kertas minyak.
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3. Persiapan Bunga Tetua Jantan

Persiapan tetua jantan dilakukan pada sore hari sehari sebelum persilangan 

berlangsung, ini dipersiapkan untuk persilangan jam 11.00-13.00 WIB  dan jam 

15.00-17.00 WIB ini di karenakan tidak adanya serbuksari pada priode tersebut 

(Medagoda et al, 2005). Sementara untuk persiapan persilangan pada malam hari 

jam 19.00-21.00 WIB, tetua jantan dipersiapkan pada hari itu saat melakukan 

persilangan.

4. Persilangan

Bunga – bunga  yang telah di kebiri disebuki dengan Tahapanya sebagai 

berikut :

1. Pembungkus malai betina yang sudah dikastrasi dibuka dengan hati2 agar 

kapala putik tidak patah.

2. Bunga tetua jantan yang kepala sarinya sudah pecah diambil kemudian 

ditempelkan serbuk sarinya pada ujung kepala putik.

3. Malai bunga betina yang sudah diserbuki di bungkus kembali dengan 

pembugkus baru yang terbuat dari kertas minyak.

5. Pelebelan

Bunga yang sudah disilangkan diberi tanda menggunakan kertas lebel 

sesuai waktu dan varietas persilangan. Contoh Mj X Sb 11.00-14.00, Mj X Sb 

15.00-17.00 sampai seterusnya.

6. Pengamatan

Setelah 2-3 hari persilangan, pembungkus bunga dibuka kemudian 

dilakukan pemantauan secara berkala hingga buah siap panen. Adapun parameter 

pengamatan meliputi:

a).  Persentase keberhasilan persilangan; dihitung dengan rumus menurut

Indriyani at al (2012) sebagai berikut:

Persentase keberhasilan persilangan = x100 %
Jumlah Silangan yang Berhasil

Jumlah bunga yang disilangkan 

b). Menghitung polen viabel dengan teknik warna; dihitung dengan rumus 

menurut Ni Kadek Yunita Sari dkk (2010) sebagai berikut:
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Serbuk sari viabel = x100 %
Jumlah serbuk sari yang viabel

Jumlah serbuk sari yang di amati 

c). Karakter buah

Pengamatan dilanjutkan hingga panen, Jumlah buah sampel yang diamati 

masing-masing 2 buah dari perlakuan waktu yang berbeda atau tergantung pada 

jumlah buah yang di panen. Variabel yang diamati berdasarkan Penelitian Sri 

Wahyuni (2014) meliputi:

1. Panjang buah (cm) diukur menggunakan pengaris dari pangkal hingga ujung 

buah.

2. Lingkar buah (cm) diukur menggunakan tali meteran bagian tengah buah.

3. Berat buah ditentukan dengan menimbang buah pada satuan Kg.

4. Jumlah juring (rongga buah) di hitung dengan cara membelah buah.

5. Jumlah biji ditentukan dengan menghitung seluruh biji yang ada pada buah 

yang telah dikupas.

6. jumlah biji kempis ditentukan menggunakan rumus menurut Indriyani et al 

(2012) yaitu : Persentasi Biji Kempis = x 100%
Jumlah Biji Kempis

Seluruh Biji Dalam Buah 


