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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Klasifikasi dan Karakteristik Tanaman Durian

Durian merupakan salah satu anggota genus Durio. Durian yang dapat

dikonsumsi ada Sembilan species, yaitu D. zibethinus, D. kutejensis (lai), D.

excelsus (apun), D. graveolens (tuwala), D. dulcis (lahong), D. grandiflorus

(sukang), D. testudinarum (sakura), D. lowianus (teruntung), dan D. oxleyanus

(kerantungan). Sembilan jenis durian tersebut yang paling banyak dibudidayakan

adalah D. zibethinus (Uji, 2005). Menurut Ashari (1995) klasifikasi tanaman

durian (Durio zibethinus, Murr.) adalah kingdom Plantae, divisio Spermatophyta,

subdivisio Angiospermae, classis Dicotyledoneae, ordo Malvales, familia

Malvaceae (Bombacaceae), genus Durio, species Durio zibethinus Murr.

Tanaman durian memiliki ketinggian antara 25-50 meter, tergantung

spesiesnya. Kulit batangnya berwarna cokelat kemerahan yang mengelupas tidak

beraturan. Selain itu, tajuknya rindang dan renggang, bunganya muncul dari

batang dan berkelompok. Sistem percabangan durian tumbuh mendatar atau tegak

membentuk sudut 300-400 tergantung pada varietasnya. Cabang yang letaknya di

bagian bawah atau pun sebelah atas merupakan tempat melekatnya bunga

(Rukmana, 1996). Daun durian tersusun secara spiral pada cabang, berbentuk

jorong (ellipticus) hingga lanset (lanceolatus) dengan warna hijau di bagian atas

daun, dasar daun runcing (acutus) atau tumpul (optusus) dengan ujung daun

runcing. Permukaan bagian atas daun mengkilap, sedangkan permukaan daun

bagian bawah berambut dan berwarna kecokelat-cokelatan (Tjitrosoepomo, 2005).

Buah durian (Durio zibethinus) merupakan tanaman asli dari Asia

Tenggara. Tanaman yang termasuk jenis pohon hutan basah ini memiliki harga
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jual tinggi. Kerena di negara barat jarang ditemukan tanaman durian, maka dari

itu tanaman ini menjadi sangat berharga di Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Durian hanya berbuah sekali dalam setahun dan mulai berbunga setelah berumur

5-10 tahun (Suharyono, 1990 cit. Latifah, 2004). Buah berada di cabang

(ramiflorus). Biji buah durian berbentuk bulat telur (oval), dengan panjang 3,5-5,0

cm dan diameter 2,5-3,5 cm. Buah durian tergolong buah sejati tunggal berbentuk

bulat (globose), bulat telur (oval) atau ellipsoidal (ellipsoid) dengan panjang 25

cm dan diameter 20 cm. warna buah hijau hingga cokelat, dengan panjang duri

mencapai 1 cm (Tjitrosoepomo, 2005).

Buah durian yang berasal dari pohon durian (Durio zibethinus, Murr.)

banyak tumbuh di hutan manapun di kebun milik penduduk, ciri buahnya,

bentuknya besar bulat/ oval dengan aroma, rasa, baunya khas dan menjadi buah

primadona yang banyak disukai masyarakat Indonesia (Prabowo, 2009).

Sebenarnya konsumen di dalam negeri pada umumnya lebih tertarik dan

menyukai durian Indonesia dibandingkan dengan durian impor, karena durian

Indonesia memiliki kelebihan dari rasa, aroma, warna, dan ketebalan daging

buahnya, yang sesuai dengan selera konsumen di Indonesia (Ruwaida et al.,

2009).

2.2. Morfologi Tanaman Durian

Tanaman durian berbentuk pohon, tinggi 27-40 meter.Berakar tunggang,

batang berkayu, silindris, tegak, kulit pecah-pecah, permukaan kasar, percabangan

simpodial, bercabang banyak, arah mendatar. Daun tunggal, bertangkai pendek,

tersusun berseling, permukaan atas berwarna hijau tua, permukaan bawah cokelat
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kekuningan, bentuk jorong hingga lanset, panjang 6,5-25 cm, lebar 3-5 cm, ujung

runcing, pangkal membulat, permukaan atas mengkilat, permukaan bawah buram,

tidak pernah meluruh, bagian bawah berlapis bulu halus berwarna cokelat

kemerahan. Bunga muncul di batang atau cabang yang sudah besar, bertangkai,

kelopak berbentuk lonceng berwarna putih hingga cokelat keemasan. Buah bulat

atau lonjong, kulit dipenuhi duri-duri tajam, warna cokelat keemasan atau kuning,

bentuk biji lonjong, berwarna cokelat, berbuah setelah berumur 5-12 tahun

(Tjitrosoepomo, 2005).

Umumnya warna lamina daun bewarna hijau muda dan hijau gelap, warna

daun suatu jenis tumbuhan dapat berubah menurut keadaan tempat tumbuhnya

dan erat sekali hubungannya dengan persediaan air dan makanan serta penyinaran.

Permukaan daun bagian atas umumnya berlekuk mengikuti pola tulang daun,

tetapi ada juga yang rata ataupun halus. Permukaan bawah daun tanaman durian

memiliki warna yang berbeda dengan permukaan atasnya yang didominasi warna

hijau. Sementara permukaan bawah daun bewarna putih kehijauan, krem, cokelat

muda dan cokelat. Struktur daun agak tebal, bagian terlebar daunnya ada yang

terdapat di pangkal, di tengah dan di ujung. Bentuk pangkal daun ada yang

menumpul, membundar, tepi daun rata dan bergelombang. Panjang ujung daun

pada umumnya 2 cm. Permukaan daunnya rata dan berbingkul. Tonjolan urat

daun pada permukaan atasnya ada yang jelas dan tidak jelas. Lipatan daunnya

sangat beragam ada daun yang tidak melipat (rata), lipatan daunnya incurve

(terlengkung masuk) membentuk huruf U, lipatan daunnya incurve membentuk

huruf V dan lipatan daunnya recurve (terlengkung balik). Bunga memiliki panjang

kelopak tambahan umumnya 2 cm, jumlah benang sari pada umumnya 40,
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sedangkan bentuk buahnya ada yang membulat, ruang buahnya berlekuk dalam,

ada ruang buahnya rata (tidak berlekuk). Bunga durian berkelamin sempurna

dalam satu bunga terdapat kelamin betina dan jantan. Setiap kuntum bermahkota

lima helai yang terlepas satu sama lain dan memiliki benang sari 3-12 helai yang

berwarna putih atau kuning. Kuncup bunga berbentuk bulat panjang dengan

ukuran sekitar 2 cm (Tjitrosoepomo, 2005).

Buah durian berbentuk bulat, dari bulat panjang sampai tidak

beraturan.Tangkai buah berbentuk bulat panjang dan terletak di pangkal buah.

Panjangnya bisa sampai 15 cm, buah terdiri atas kulit, daging dan biji. Warnanya

hijau sampai cokelat kekuningan, tergantung pada tingkat kematangan buah.

Daging buah terletak di juring-juring atau petak-petak dalam buah. Ketebalan,

rasa, warna dan tekstur daging buah juga tergantung pada jenis dan variasi durian.

Daging buah menyelimuti biji yang berwarna putih kekuningan sampai cokelat.

Akar tanaman durian merupakan akar tunggal (Benard & Wiryanta, 2008).

2.3. Syarat Tumbuh Tanaman Durian

Setiap tanaman memiliki kriteria masing-masing agar bisa tumbuh dengan

baik, begitu pula dengan durian. Tanaman durian dapat tumbuh dimana saja,

namun apabila kondisi lingkungannya kurang sesuai dengan tanaman tersebut,

maka durian tidak akan dapat tumbuh dengan baik. Adapun syarat tumbuh durian

sebagai berikut:

a. Iklim

Curah hujan untuk tanaman durian maksimum 3000-3500 mm/ tahun dan

minimal1500-3000 mm/ tahun. Curah hujan merata sepanjang tahun, dengan
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kemarau 1-2 bulan sebelum berbunga lebih baik daripada hujan terus menerus.

Intensitas cahaya matahari yang dibutuhkan durian adalah 60-80%. Sewaktu

masih kecil (baru ditanam di kebun), tanaman durian tidak tahan terik sinar

matahari di musim kemarau, sehingga bibit harus dilindungi/ dinaungi. Tanaman

durian cocok pada suhu rata-rata 20-30 derajat C. Pada suhu 15oC durian dapat

tumbuh tetapi pertumbuhan tidak optimal. Bila suhu mencapai 35 derajat C daun

akan terbakar (Benard & Wiryanta, 2008).

b. Ketinggian tempat

Tanaman durian dapat tumbuh di dataran rendah sampai ketinggian 1.000

meter di atas permukaan laut. Namun, produksi terbaiknya dicapai jika

penanaman dilakukan pada ketinggian 400-600 m di atas permukaan laut (Benard

& Wiryanta, 2008).

c. Intensitas matahari

Sinar matahari sangat diperlukan oleh tanaman durian dalam

pertumbuhannya. Air dan karbondioksida dengan bantuan sinar matahari akan

diubah menjadi energi dan oksigen di dalam daun. Untuk mampu melakukan

tugasnya dengan baik, daun membutuhkan penyinaran yang tepat (Benard &

Wiryanta, 2008).

d. Jenis dan topografi tanah

Tanaman durian menghendaki tanah yang subur (tanah yang kaya

bahanorganik). Partikel penyusunan tanah seimbang antara pasir liat dan debu

sehingga

mudah membentuk remah. Tanah yang cocok untuk durian adalah jenis tanah

grumosol dan ondosol. Tanah yang memiliki ciri-ciri warna hitam keabu-abuan
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kelam, struktur tanah lapisan atas bebutir-butir, sedangkan bagian bawah

bergumpal, dan kemampuan mengikat airtinggi, derajat keasaman tanah yang

dikehendaki tanaman durian adalah pH 5-7, dengan pH optimum 6-6,5. Tanaman

durian termasuk tanaman tahunan dengan perakaran dalam, makamembutuhkan

kandungan air tanah dengan kedalam cukup, yaitu 50-150 cmdan150-200 cm. Jika

kedalaman air tanah terlalu dangkal/ dalam, rasa buah tidakmanis/tanaman akan

kekeringan/ akarnya busuk akibat selalu tergenang (Benard & Wiryanta, 2008).

2.4. Variasi Morfologi Daun Tanaman

Daun merupakan salah satu bagian dari tumbuhan yang tumbuh pada

bagian paling atas dari tumbuhan. Daun dikelompokkan menjadi dua, yaitu daun

tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal yaitu pada tangkai daunnya hanya

terdapat satu helaian daun saja atau daun yang hanya terdiri atas satu helai daun

dalam satu tangkai, sedangkan daun majemuk adalah daun yang terdiri atas

beberapa helai daun dalam satu tangkai atau daunnya terdapat pada cabang

tangkai daun. Masing-masing dedaunan yang tumbuh diberbagai tumbuhan

memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut ditunjukkan dari

berbagai hal yaitu bentuk daun keseluruhan, bentuk ujung daun, pangkal daun,

jenis-jenis daun serta bentuk tepi daun, dapat dilihat pada Gambar 2.1, Gambar

2.2, Gambar 2.3 dan Gambar 2.4 (Lakitan, 2007).

Bergamnya bentuk daun, betuk pangkal daun, betuk ujung daun dan

bentuk tepi daun dipengaruhi oleh faktor fenotipe. Fenotip adalah suatu

karakteristik dan hasil ekspresi atau perpaduan dari genotipe dengan

lingkungannya, berupa sifat yang tampak dari luar sehingga dapat diamati.
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a         b       c      d          e f         g         h         i          j       k

Gambar 2.1. Bentuk-bentuk daun, keterangan: (a) Memanjang, (b) Lanset
sungsang, (c) Bangun jantung, (d) Berbentuk antara memanjang
sampai ellips, (e) Bulat telur, (f) bulat telur sungsang, (g)
Berbentuk antara memanjang sampai lanset, (h) Garis, (i) Segitiga
sungsang, (j) Bangun tombak, (k) Ginjal.

a b            c             d               e             f g h               i

Gambar 2.2. Bentuk pangkal daun tanaman, keterangan: (a) Bentuk segitiga
sungsang, (b) runcing, (c) Bundar, (d) Berlekuk, (e) Miring, (f)
Segitiga, (g) Terpotong, (h) Hastate, (i) Auriculate.

a b c d e f                 g

Gambar 2.3. Bentuk ujung daun tanaman, keterangan: (a) Runcing, (b) Terpotong,
(c) Meruncing, (d) Tumpul, (e) Berduri, (f) Emarginate, (g) Obcordate.

Gambar 2.4. Daun dengan tepi bertoreh, keterangan: (a) Bertepi rata, (b)
Bergerigi (kasar/ halus), (c) Bergerigi ganda, (d) Bergigi, (e)
Beringgit, (f) Berombak.

Fenotip ditentukan sebagian oleh genotipe dan sebagian oleh faktor lingkungan

tempat tanaman itu hidup.
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a. Genotipe

Penampakan organisme secarafisik disebut fenotip dan penyusun

genetiknya disebut genotipe. Oleh karenanya, pengertian genotipe adalah susunan

genetis suatu karakter yang dimiliki oleh suatu individu, seperti bentuk daun,

warna daun dan permukaan daun.

b. Faktor lingkungan

Ada beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi perubahan daun

yaitu sebagai berikut:

1. Keadaan tanah

Faktor iklim yang paling berpengaruh terhadap tanah adalah hujan. Air

hujan akan mengikis bagian top soil tanah yang merupakan bagian tanah yang

subur. Apabila bagian top soil dibiarkan terkikis terus menerus, maka lapisan ini

akan hilang dan yang tampak adalah lapisan bagian bawahnya, yang dikenal

denga sub soil. Hal ini berdampak  terhadap pertumbuhan tanaman. Salah satunya

pertumbuhan daun tanaman.Sub soil  merupakan lapisan di bawahnya yang

kurang subur, masih mentah, di mana mikroorganismenyasudah hilang sehingga

diperlukan perbaikan-perbaikan yang memakan waktu cukup lama untuk menjadi

produktif kembali antara 2-5 tahun (Lakitan, 2007).

2. Suhu

Suhu udara merupakan faktor lingkungan yang penting karena

berpengaruh pada pertumbuhan tanaman dan berperan hampir pada semua proses

pertumbuhan. Bahkan suhu udara dapat juga sebagai faktor penentu perubahan

daun pada tanaman. Pada umumnya, tumbuhan membutuhkan suhu tertentu

untuk tumbuh. Suhu udara dan tanah mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman
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dan perkembangan daun. Dalam kondisi suhuyang sangat tinggi, pertumbuhan

terhambat bahkan terhenti tanpa menghiraukan persediaan air, dan kemungkinan

keguguran daun atau buah sebelum waktunya. Pertumbuhan tanaman yang sangat

berbahaya berasal dari keadaan kering yang sangat panas dan angin yang

mempercepat penguapan dan mengakibatkan dehidrasi jaringan tanaman (Lakitan,

2007).

3. Air

Tanpa air, tumbuhan tidaklah dapat tumbuh, air termasuk senyawa yang

dibutuhkan tumbuhan. Air berfungsi anatara lain sebagai fotosintesis,

mengaktifkan reaksi enzim enzimatik dan menjaga kelembaban. Air juga

merupakan faktor yang penting bagi tanaman, tanaman memperoleh persediaan

air dari akar, itu sebabnya pemeliharaan kelembaban tanah merupakan faktor yang

penting dalam pertumbuhan tanaman. Fotosintesis akan menurun jika 30%

kandungan air dalam daun hilang, kemudian proses fotosintesis akan berhenti jika

kehilangan air mencapai 60%, dan juga warna daun suatu jenis tanaman dapat

berubah menurut keadaan tempat tumbuhnya dan erat sekali hubungannya dengan

persediaan air dan makanan serta penyinaran (Song & Banyo, 2011).

4. Radiasi matahari

Radiasi matahari yang ditangkap klorofil pada tanaman yang menpunyai

hijau daun merupakan energi dalam proses fotosintesis. Hasil fotosintesis ini

menjadi bahan utama dalam pertumbuhan tanaman. Selain meningkatkan laju

fotosintesis, peningkatan cahaya matahari biasanya mempercepat proses

pembungaan dan pembuahan. Hal ini tentu juga berdampak terhadap perubahan

daun. Radiasi matahari merupakan faktor penting dalam metabolisme tanaman
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yang berklorofil, karena itu pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh tersedianya

cahaya matahari (Song & Banyo, 2011).

5. Kelembaban

Pengaruh kelembaban udara berbeda terhadap barbagai tanaman. Tanah

dan udara yang lembab berpengaruh baik bagi pertumbuhan dan juga berdampak

pada daun tanaman (Lakitan, 2007).

Menurut Prajitno (1980) pengaruh interaksi genotipe dan lingkungan akan

menentukan prosedur seleksi yangditerapkan. Sementara masing-masing varietas

mempunyai penampilan morfologi yang berbeda dan bersifat spesifik lokasi.

Julisaniah (2008) menyatakan bahwa semakin jauh hubungan kekerabatan antar

varietas, maka semakin kecil keberhasilan persilangan.

Pemahaman tentang variasi hubungan kekerabatan sangat diperlukan

untuk kegiatan pemuliaan durian seperti dalam pemilihan tetua yang akan

digunakan dalam persilangan dimasa yang akan datang. Informasi karakter

morfologi ini bisa bermanfaat dalam identifikasi bagi pemuliaan tanaman dan

mengenalkan kutivar-kultivar durian yang ada.Pemuliaan tanaman bisa

menggunakan informasi ini sebagai dasar untuk perbaikan kultivar durian,

perlindungan kultivar dan kemurnian bibit durian, dimana perbanyakan durian

sering dilakukan secara vegetative. Manfaat bagi petani, informasi morfologi daun

durian ini dapat digunakan sebagai pembeda bibit durian yang akan ditanam

karena durian merupakan tanaman tahunan yang berumur panjang.


