
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Durian (Durio zibethinus, Murr.) merupakan salah satu komoditas

hortikultura yang memiliki prospek cukup cerah untuk menjadi komoditas

unggulan, baik untuk tujuan ekspor mau pun kebutuhan dalam negeri. Ditinjau

dari sisi agribisnis, prospek pengembangan bisnis durian memang sangat cerah

dan menjanjikan. Hal ini dikarenakan harga jual durian yang tergolong tinggi baik

di tingkat petani maupun konsumen (Nafsi, 2007).

Hal ini terlihat pada data statistik hortikultura periode tahun 2004-2008

menunjukkan produksi dan luas panen durian sangat berfluktuasi dengan

kecenderungan meningkat. Pada tahun 2004 produksi durian mencapai 675.902

Ton dengan luas panen 48.278 Ha naik menjadi 682.323 Ton dengan luas panen

sebesar 56.655 Ha pada tahun 2008. Namun hal ini sangat bertolak belakang,

walaupun produksi durian terus mengalami peningkatan, namun impor durian

cenderung mengalami peningkatan juga dari 11.086 Ton dengan nilai US$

11.730.903 pada tahun 2004 dan menjadi 24.679 Ton dengan nilai US$

30.829.557 pada tahun 2008. Kecenderungan bahwa impor durian meningkat dan

produksi durian nasional meningkat, menggambarkan konsumsi durian

masyarakat Indonesia meningkat (Direktorat Budidaya Tanaman Buah Direktorat

Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, 2010 ).

Jenis durian unggul atau kekayaan plasma nutfah durian yang dilepas oleh

Menteri Pertanian di Indonesia semenjak tahun 1984 hingga tahun 2009 adalah

sebanyak 71 varietas durian (Ashari & Wahyuni, 2010). Melihat begitu besarnya

potensi plasma nutfah durian di Indonesia yang memiliki keragaman varietas dan



2

waktu panen yang menyebar, dimana masing-masing varietas memiliki

karakteristik dan keunggulan yang berbeda. Kebijakan Pemerintah dalam

meningkatkan daya saing durian nasional adalah melalui pengembangan durian

multi varietas. Pengembangan durian multi varietas ini diharapkan kedepannya

dapat menurunkan impor durian dari luar negeri dan juga harus memiliki kualitas

durian yang lebih baik serta diharapkan memiliki daya simpan lebih lama,

sehingga bisa menjadi salah satu solusi dalam distribusi durian, baik di dalam

negeri maupun untuk tujuan ekspor.Sebagaimana masalah durian lokal umumnya

mudah pecah karena memiliki umur simpan yang pendek (Wibawa, 2009).

Berdasarkan kelebihan tersebut, sehingga durian dari jenis D. zibethinus sebagai

komoditas unggulan Indonesia di masa depan, baik pemanfaatan secara langsung

maupun tidak langsung untuk perbaikan varietas durian (Purnomo, et al., 2005).

Durian merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Indonesia ada

20 jenis durian yang 18 jenis di antaranya berada di Kalimantan. Sebagian besar

durian yang dibudidayakan berasal dari spesies Duriozibethinus (Uji, 2005).

sekian banyak jenis Durio, ada sembilan jenis Durio di Indonesia yang dapat

dimakan. Indonesia juga memiliki puluhan sampai ratusan kultivar durian (Durio

zibethinus) lokal. Selain itu juga dapat ditemukan berbagai jenis Durio mulai dari

yang ukuran buahnya kecil sampai berukuran besar atau pun yang daging buahnya

berwarna keputihan, kekuningan sampai merah tua, buahnya yang rasanya manis

sampai sangat manis serta yang tidak berbau sampai berbau tajam. Provinsi Riau

juga mempunyai beberapa kultivar lokal, yaitu durian Jantung, durian Tembaga,

durian Monthong, durian Nangka dan lain-lain (Irawan, 2008). Namun sampai

saat ini jenis-jenis durian di Provinsi Riau khususnya Kecamatan Kerumutan
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Kabupaten Pelalawan tersebut belum teridentifikasi secara morfologi. Sifat

morfologis dapat digunakan untuk pengenalan dan menggambarkan kekerabatan

tingkat jenis.

Durian yang ditanam di Riau memiliki kelebihan dari segi rasa, aroma,

warna dan ketebalan daging buahnya, serta produktivitas buahnya yang tinggi.

Riau sendiri mempunyai beberapa varietas durian yang dibudidayakan yaitu

durian Tembaga, Jantung, Monthong, Kani dan lain-lain, tetapi umumya kultivar

durian yang ada di Riau belum teridentifikasi secara menyeluruh, pada hal setiap

jenis akanmempunyai karakteristik yang berbeda dengan jenis lainnya. Informasi

genetik sangat dibutuhkan untuk menyusun strategi pemuliaan. Salah satu

informasi genetik yang dapat diamati adalah berdasarkan karakter morfologi.

Karakater morfologi merupakan analisis fenotipik yang diamati berdasarkan

penampilan morfologi (Ruwaida et al., 2009).

Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu

kawasan di Provinsi Riau yang juga memiliki beragam jenis durian, seperti

kultivar durian Sangkeang, Jantung, Hijau, Gontam, Tembaga dan Daun.

Informasi tentang kultivar durian di Kabupaten Pelalawan sangat terbatas, bahkan

jumlah populasi dan penyebarannya belum diketahui secara pasti dan tidak ada

laporan tentang penjelasan karakter morfologi daun dan buah durian lokal. Hal ini

terjadi karena durian tersebut belum diketahui sifat dan jenisnya disetiap masing-

masing jenis durian. Penamaan ke enam durian diatas diambil dari penamaan

masyarakat setempat.Tembaga yaitu bentuk kulit buah kuning seperti Tembaga,

Sangkeang yaitu diambil dari kata sangkeang yang artinya tipis yang berdasarkan

kata masyarakat setempat, jadi durian Sangkeang berupa daging buahnya tipis dan
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buahnya kecil. Jantung yaitu bentuk buahnya seperti jantung pisang, durian daun

yaitu memiliki duri yang panjang dan buahnya berukuran kecil, gontam yaitu

ukuran buahnya besar. Kata besar diambil dari kata gontam yang artinya besar

menurut penyebutan masyarakat setempat.durian hijau yaitu warna kulit buahnya

tetap berwarna hijau (warna kulit duriannya tidak mengalami perubahan).

Setiap kelompok masyarakat dan masing-masing daerah sering terjadi

perbedaan terhadap penamaan kultivar durian. Beragamnya penamaan kultivar

durian ini, maka sering terjadi kesalahan dalam mengenal kultivar durian yang

sebenarnya. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi mengenai ciri kultivar

durian petani durian atau masyarakat setempat. Selama ini ciri yang sering

digunakan sebagai pembeda kultivar durian yaitu dari buahnya, namun karakter

pembeda kultivar tidak hanya bisa menggunakan buah durian tetapi bisa

menggunakan morfologi daun, bunga serta bagian organ durian lain.

Umumnya petani durian atau masyarakat awam durian yang ditanam atau

yang dibudidayakan sering menggunakan bibit. Sementara bibit yang dijual

dipembibitan tidak diketahui apakah itu bibit unggul atau tidak/ apakah benar

durian yang dibeli adalah jenis durian yang petani inginkan. Jadi untuk

membedakan masing-masing durian petani/ masyarakat awam bisa menggunakan

morfologi daun untuk  membedakan antar jenis durian, karena melalui daun lebih

mudah, murah dan cepat sehingga petani/ masyarakat tidak rugi waktu dan

ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mencari informasi

mengenai karakterisasi morfologi daun durian lokal sehingga mempermudah

dalam membedakan setiap jenis durian, bagi petani atau masyarakat awam serta
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memudahkan bagi pemulia tanaman dalam kegiatan pemuliaan tanaman durian

dimasa yang akan datang.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakterisasi morfologi daun serta

karakter pembeda antar kultivar durian lokal di Kecamatan Kerumutan

Kabupaten  Pelalawan.

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai informasi dasar dalam kegiatan

pemuliaan tanaman durian di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan di

masa yang akan datang.

1.4. Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah durian lokal di Kecamatan Kerumutan

Kabupaten Pelalawan masing-masing kultivar memiliki karakteristik morfologi

daun yang berbeda.


