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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Botani Tanaman Durian

Durian merupakan salah satu anggota genus Durio. Durian yang dapat

dikonsumsi ada sembilan spesies, yaitu D. zibethinus, D. kutejensis (lai), D.

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

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

(kerantungan). Dari sembilan jenis tersebut yang paling banyak dibudidayakan

adalah D. zibethinus (Uji, 2005). Taksonomi tanaman durian (Durio zibethinus

Murr.) adalah Kingdom Plantae, Divisio Spermatophyta, Subdivisio

Angiospermae, classis  Dicotyledoneae, ordo Malvales, famili Bombacaceae,

genus Durio, spesies Durio zibethinus Murr (Ashari 1995).

Daun tersusun secara spiral pada cabang, berbentuk jorong (ellipticus)

hingga lanset (lanceolatus), dasar daun runcing (acutus) atau tumpul (obtusus)

dengan ujung daun runcing. Permukaan bagian atas daun mengkilap, sedangkan

permukaan daun bagian bawah berambut dan berwarna kecoklat-coklatan

(Subhadrabandhu et al, 1991).

Ketinggian batang durian dapat mencapai ± 50 m dengan batang  tegak,

berkayu, bulat, mempunyai percabangan banyak dan membentuk tajuk (kanopi)

mirip kerucut atau segitiga. Sistem percabangan durian tumbuh mendatar atau

tegak membentuk sudut 300 - 400 tergantung pada varietasnya. Cabang yang

letaknya di bagian bawah ataupun sebelah atas merupakan tempat melekatnya

bunga (Rukmana, 1996).
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Durian hanya berbuah sekali dalam setahun dan mulai berbunga setelah

berumur antara 5-10 tahun (Suharyono, 1990 cit. Latifah, 2004). Bunga 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. Biji buah durian tergolong rekalsitran

(Hofmann dan Seiner, 1989 cit. Brown, 1997), dan berkecambah dalam waktu 3-8

hari dengan tipe perkecambahan hipogeal atau semihipogeal (Burger, 1972). Buah

durian tergolong buah sejati tunggal berbentuk bulat (globose), bulat telur (oval)

atau elipsoidal (ellipsoid) dengan panjang 25 cm dan diameter 20 cm. Warna buah

hijau hingga coklat, dengan panjang duri mencapai 1 cm (Subhadrabandhu et al.,

1991).

Buah durian bertipe kapsul berbentuk bulat, bulat telur, hingga lonjong,

dengan panjang hingga 25 cm dan diameter hingga 20 cm. kulit buahnya tebal,

permukaanya bersudut tajam” berduri”, karena itu di sebut “ durian”, walaupun

ini bukan dari dalam pengertian botani, berwarna hijau kekuning-kuningan,

kecoklatan, hingga keabu-abuan. Buah berkembang setelah pembuahan dan

memerlukan 4 sampai 6 bulan untuk pemasakan. Pada masa pemasakan terjadi

persaingan antar buah pada satu kelompok, sehingga hanya satu atau beberapa

buah yang akan mencapai kemasakan, dan sisanya gugur. Buah akan jatuh sendiri

apabila masak. Pada umumnya berat buah durian dapat mencapai 1,5 hingga 5

kilogram. Setiap buah memiliki 5 ruang yang menunjukkan banyaknya daun buah

yang dimiliki masing-masing ruangan terisi oleh beberapa biji, biasanya 3 butir

atau lebih, lonjong hingga 4 centimeter panjangnya, dan berwarna merah muda

kecoklatan mengkilat. Biji terbungkus oleh arillus” daging buah” berwarna putih



7

hingga kuning terang dengan ketebalan yang bervariasi, namun ada kultivar

unggul ketebalan arillus ini dapat mencapai 3 cm.

Tinggi tanaman dapat mencapai 50 meter. Tanaman durian terdiri atas

bagian kayu, batang, bunga, dan akar. Bagian kayu terdiri atas batang dan cabang

tanaman. Cabangnya tumbuh mendarat atau tegak dan membentuk sudut yang

bervariasi tergantung pada jenis dan variasinya. Percabangannya banyak dan

membentuk tajuk mirip kerucut atau segitiga. Daun tanaman durian berbentuk

bulat memanjang dengan bagian ujung meruncing. Letaknya berselang-seling dan

pertumbuhannya secara tunggal. Struktur daun agak tebal dengan permukaan daun

sebelah atas berwarna hijau mengkilap dan bagian bawah berwarna cokelat atau

kuning keemasan.

Bunga durian tersusun dalam tangkai agak panjang bergerombo. 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. Benang sari berukuran 3-5 cm dengan

putik diujungnya.

Buah durian berbentuk bulat, dari bulat panjang sampai tidak beraturan.

Tangkai buah berbentuk bulat panjang dan terletak dipangkal 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.
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Daging buah menyelimuti biji yang berwarna putih kekuningan sampai cokelat.

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

2.2. Kultivar Durian

Menurut Sobir et al. (2010) varietas durian di Indonesia memang sangat

banyak dan tersebar diseluruh dunia. Ukuran daging buah, ketebalan daging buah,

ukuran biji, dan rasa buah pada setiap varietas tersebut berbeda-beda. Ada varietas

yang memiliki poin positif pada setiap kriteria tersebut, namun, ada juga varietas

lain yang hanya memiliki beberapa poin positif dari kriteria, bahkan ada yang

tidak memiliki beberapa poin positif dari kriteria tersebut, semakin banyak poin

positif yang dikumpulkan pada varietas durian akan semakin bagus varietas durian

tersebut, dan bisa dikatakan durian unggul. Dengan banyaknya varietas durian di

Indonesia membuat petani susah untuk membedakan antar varietas.

Bernard (2008) menyatakan ada beberapa durian unggul dikenal

masyarakat yaitu :

1. Sunan

Durian Sunan berasal dari Gendol, Boyolalai dilepas sebagai varietas

unggul pada tahun 1984. Durian ini dapat berproduksi hingga 200-800 butir

pertahun. Mempunyai bobot buah 1,5 – 2,5 kg per buah. Daging buah sangat

tebal, kering, berlemak, bertekstur halus, berbau sangat harum dan berwarna

krem.

2. Sukun

Durian Sukun berasal dari Gempolan, Karanganyar, durian ini di lepas

sebagai varietas buah unggul pada tahun 1984. Tanaman ini mampu berproduksi
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100 – 300 buah per pohon. Kualitas buah durian sukun lebih baik dari pada

durian-durian lainnya, bentuk buahnya bulat panjang dengan bobot sekitar 2 kg

dengan warna kekuningan. Kulit buah agak tebal dan mudah dibelah. Daging

buahnya sangat tebal, berwarna putih kekuninga, berlemak, kering, manis dan

beraroma harum.

3. Petruk

Durian Petruk berasal dari Jepara dan Semarang. Durian petruk dilepas

sebagai buah unggul pada tahun 1984. Tanaman ini mampu memproduksi 50 –

150 buah per pohon. Bobot buahnya 1 – 2,5 kg. Bentuknya bulat telur berbalik

dengan warna hijau kekuningan. Durinya berbentuk kerucut kecil dan rapat.

Jumlah biji per buah mencapai 5 – 10 butir dengan bentuk lonjong dan berukuran

kecil. Daging buah agak tebal, berlemak, bertekstur lembek, berserat halus, dan

berwarna kuning serta aromanya sedang.

4. Sitokong

Durian Sitokong berasal dari Ragunan, Pasar Minggu, durian ini dilepas

sebagai varietas buah unggul pada tahuun 1984. Durian ini mampu berproduksi 50

– 200 buah per pohon. Bentuk buahnya bulat panjang dengan ketebalan 5 – 8 mm.

warna kulit hijau kekuning-kuningan. Durinya berbentuk kerucut dan tersusun

rapat. Bobot buah mencapai 2 – 2,5 kg. Daging buah tebal, bertekstur halus,

berwarna kuning, kering, berlemak, terasa manis dan beraroma harum,

5. Mas

Durian Mas berasal dari Bogor, durian ini dilepas menjadi varietas buah

unggul pada tahun 1984. Produksinya dapat mencapai 50 -200 butah per tahun

dan mempunyai ketahanan terhadap penyakit busuk akar dan hama penggerek
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buah. Bentuk buahnya lonjong dengan pangkal runcing dengan warna kuning

kemerahan. Bentuk durinya runcing rapat. Durian ini susah dibelah, bobot buah

mencapai 1,5 – 2 kg, ketebalan kulitnya sedang. Jumlah jaring per buah lima

dengan jumlah biji 20 – 35 butir. Bentuk biji lonjong sedang, daging buah tebal,

kering berlemak, bertekstur  halus, berwarna kuning menyala dan beraroma

sedang.

6. Otong

Durian Otong merupakan introduksi dari Thailand yang berasal dari

varietas Monthong. Dilepas sebagai varietas buah buah unggul pada tahun 1987.

Bentuk buahnya panjang, dengan pangkal dan ujung buah meruncing. Kulitnya

berwarna hijau kekuningan dengan ketebalan sedang. Bobot buah rata-rata 1,5 kg,

dalam setiap buah terdapat 4 – 6 jaring dengan biji sebanyak 5 – 15. Daging buah

sangat tebal, kurang berlemak, berwarna kuning, bertekstur halus, beraroma tidak

begitu tajam dan terasa manis.

7. Kani

Durian Kani dilepas sebagai varietas buah unggul pada tahun 1987. Buah

ini mampu berproduksi 15 – 50 buah per musim. Pembuahan dimulai pada umur 5

– 8 tahun. Durian introduksi dari Thailand yang berasal dari varietas Chanee

memiliki buah yang berbentuk bulat, berukuran 4 – 5, dan kulitnya berwarna

kuning kecoklatan, durinya berbentuk kerucut dan susunannya agak rapat. Durian

ini susah untuk dibelah, bobot buah durian kani rata –rata 1, 5 kg. jumlah

jaringnya 4 – 6, jumlah biji 5 – 8 buah dengan bentuk lonjong kecil. Daging buah

cukup tebal, kering berlemak, bertekstur halus, berwarna kekuningan. Durian ini

mempunyai rasa yang manis dan beraroma sedang.
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8. Sihijau.

Durian ini berasal dari Karang Intan, Kalimantan Selatan. Buahnya

berbentuk bulat panjang dan berwarna hijau. Durinya panjang dan berbentuk

kerucut rapat. Berat buah 2 – 2,5 kg dengan kulit tebal (12 mm). daging buah agak

lembek dengan tekstur halus sampai berserat. Warnanya kuning menyala dengan

aroma harum dan terasa manis bercampur gurih.

9. Sijapang.

Durian ini berasal dari Karang Intan, Kalimantan Selatan, dan dilepas

sebagai varietas buah unggul pada tahun 1990. Pohon durian ini mampu

berproduksi 300 – 600 butir per pohon pada usia 100 tahun. Bentuk buah bulat

panjang dengan warna kulit kuning kehijauan. Durinya agak jarang, berat buah

1,5 – 2,5 kg. kulitnya tebal dengan jumlah juring lima. Dagingnya berwarna

kuning gading, ketebalan 1,5 – 2,5 cm, bertekstur halus, kering, terasa manis,

gurih dan beraroma harum.

10. Perwira.

Durian ini berasal dari Sinapeul, Jawa Barat. Bentuk buahnya bulat dengan

warna kulit hijau. Kulitnya tipis dan mudah dibelah. Durinya besar dan tersusun

rapat. Berat buah 2 – 3 kg. bijinya berbentuk bulat telur. Daging buah berwarna

kuning, tebal, terasa manis, bertekstur halus, kering dan berbau harum menyengat

Di daerah Kuantan Singingi terdapat banyak kultivar durian lokal yang

diunggulkan oleh masyarakatnya, diantaranya yaitu Tembaga dan Tapak jalak

yang telah dikenal secara luas, akan tetapi beberapa durian lokal lainnya juga

memiliki potensi. Adapun ciri-ciri durian menurut versi masyarakat setempat

yaitu;
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11. Tembaga

Durian ini berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi. Pohon durian ini

mampu berproduksi 100 – 300 buah per pohon. Bentuk buahnya bulat

lonjongdengan warna kulit buah hijau kekuningan. Durinya besar dan jarang,

berat buah 1,7 – 2,6 kg, bijinya lonjong kecil, daging buah kuning tembaga, terasa

manis, bertekstur halus dan berbau harum.

12. Tapak gajah

Durian ini berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi. Bentuk buah bulat

panjang dengan warna kulit kuning kehijauan. Durinya agak jarang, berat buah 1

– 2,5 kg. kulitnya tipis. Dagingnya berwarna  kuning kehijauan, ketebalan 1,5 –

2,5 cm, bertekstur kasar, terasa manis dan beraroma harum.

13. Tambak

Durian ini berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi. Buahnya berbentuk

bulat panjang dan berwarna hijau. Durinya panjang dan berbentuk kerucut rapat.

Berat buah sekitar 2,5 kg dengan kulit tebal (10 mm). daging buah agak lembek

dengan tekstur halus sampai berserat. Warnanya kuning dengan aroma harum dan

terasa manis bercampur gurih

14. Gento bumi

Durian ini berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi. Bentuk buahnya

juring dengan bobot sekitar 1,5 kg dengan warna kulit buah coklat. Kulit buah

agak tebal, mudah dibelah. Durinya kecil dan rapat – rapat, daging buah tipis,

berwarna putih kekuningan, berlemak, terasa manis, bertekstur halus dan

beraroma harum.
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15. Jantung

Durian ini berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi. Bentuk buahnya

bulat lonjong dengan warna kulit buah hijau kekuningan. Durinya kecil dan agak

jarang, berat buah 1,5 – 2 kg, bijinya lonjong besar, daging buah kuning, terasa

manis, bertekstur halus dan berbau harum

16. Tegayunn

Durian ini berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi. Bentuk buahnya

lonjong dengan bobot sekitar 3 kg dengan warna kulit buah hijau. Kulit buah tipis,

mudah dibelah. Durinya besar dan rapat, daging buah tebal, berwarna putih

kekuningan, berlemak, terasa manis, bertekstur halus dan beraroma harum.

17. Terong

Durian ini berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi. Bentuk buahnya

bulat panjang dengan warna kulit buah hijau kekuningan. Durinya besar dan

jarang, berat buah 1 – 2,5 kg, bijinya lonjong, daging buah putih kekuningan,

terasa manis, bertekstur lembek dan berbau harum

18. Labu

Durian ini berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi. Buahnya berbentuk

bulat dan berwarna hijau. Durinya panjang dan berbentuk kerucut rapat. Berat

buah sekitar 1,5 kg dengan kulit tebal . daging buah agak lembek dengan tekstur

halus tidak berserat. Warnanya kuning dengan aroma harum dan terasa manis

bercampur gurih

19. Tapak jalak

Durian ini berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi. Bentuk buahnya

bulat telur dengan warna buah hijau. Kulit buah agak tebal mudah dibelah.
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Durinya kecil jumlah buah 50 – 100 buah per tahun berukuran sedang. Daging

buah agak tebal, bertekstur lembek, berwarna putih kekuningan serta beraroma

sedang.

20. Kutu alus

Durian ini berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi. Bentuk buahnya

tidak beraturan dan kecil, dengan bobot sekitar 1 - 3 kg dengan warna kulit buah

hijau agak kecoklatan. Kulit buah agak tebal, mudah dibelah. Durinya kecil dan

rapat – rapat, daging buah tipis, berwarna putih kekuningan, berlemak, terasa

manis, bertekstur halus dan beraroma harum.

Menteri Pertanian telah melepas 71 jenis varietas durian sebagai varietas

unggul antara lain: varietas durian bokor (asal Majalengka), durian kani

(introduksi dari Thailand), durian otong (introduksi dari Thailand), durian perwira

(asal Majalengka), durian petruk (asal Jepara), durian si dodol (asal Kalimantan

Selatan), durian si hijau (asal Kalimantan Selatan), durian si japang (asal

Kalimantan Selatan), durian si mas (asal Bogor), durian si tokong (asal Pasar

Minggu), durian si riwig (asal Majalengka), durian sukun (asal Gempolan), dan

durian sunan (asal Boyolali).

2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Tanaman Durian.

Pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan

interaksi genetik dengan lingungan. Faktor genetik dipengaruhi oleh DNA atau

gen-gen yang diturunkan dari induknya, sedangkan faktor lingkungan dipengaruhi

oleh faktor eksternal yang ada disekitar tanaman. Berikut ini faktor-faktor
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lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman yaitu iklim, intensitas,

sinar matahari dan jenis dan tofografi tanah.

1. Iklim

Tanaman durian umumnya membutuhkan kesediaan air yang cukup

sehingga banyak tumbuh di daerah dengan tipe A dan B. Kedua tipe iklim ini

memiliki 7-10 bulan basah, 2-4 bulan kering, curah hujan 1.500-2,500.mm/tahun

atau merata sepanjang tahun, dan suhu udara 28-290c. Ketinggian tempat yang

digunakan oleh setiap varietas berbeda-beda. Namun demikian, secara umum

ketinggian tempat yang optimum untuk pertumbuhan dan produktivitas durian

berkisar 400-600 meter diatas permukaan air (Sobir et al. 2010).

2. Intensitas matahari

Sinar matahari sangat diperlukan oleh tanaman durian dalam

pertumbuhannya. Air dan karbodioksida dengan bantuan sinar matahari akan di

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

tugasnya dengan baik, daun membutuhkan penyinaran yang tepat. Pada tanaman

durian, intensitas cahaya matahari yang tepat untuk proses fotosintensis sekitar

40-50% (Sobir et al. 2010).

3. Jenis dan topografi tanah

Tanaman durian akan tumbuh dengan baik jika tanaman di tanah yang

lempung berpasir, subur, gembur, dan tidak bercadas. Pertumbuhan durian tidak

bagus jika ditanam di tanah yang liat  karena pengeringanya sulit, terutama pada

musim hujan. Sementara pada musim kemarau, tanah liat menjadi keras dan susah

mempertahankan air di sekitar perakaran. Keasaman (pH) tanah yang baik untuk

tanaman durian adalah netral, yaitu berkisar 6,0-7 (Sobir et al. 2010).
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2.4. Karakter Morfologi Daun Tanaman.

Menurut Siso et al. (2001) cit Fie et al. (2008) bentuk daun sangat

beragam, namun biasanya berupa helaian, bisa tipis atau tebal. Gambaran dua

dimensi daun digunakan sebagai pembeda bagi bentuk-bentuk daun. Bentuk dasar

daun membulat, dengan variasi cuping menjari atau menjadi elips dan

memamnjang. Perbedaan ditunjukan berbagai hal, yaitu bentuk daun keseluruhan

bentuk ujung daun, pangkal daun jenis-jenis daun serta bentuk tepi daun, dapat

dilihat pada Gambar 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4

Bentuk daun pada dasarnya dinyatakan berdasarkan bentuk dari

helaiannya tampa dipengaruhi oleh ada tidaknya torehan pada tepi daun

(Subhadrabandhu et al. 1991). Istilah untuk menyatakan bentuk daun tersebut

biasanya digunakan kata-kata yang umum untuk menyatakan bentuk suatu benda.

A b c D E f G H
Gambar 2.1. Bentuk-bentuk daun, keterangan; (a) Memanjang, (b) lanset sungsang, (c) bangun

jantung, (d) berbentuk antara memanjang sampai elips, (e) bulat telur, (f) bulat telur
sungsang, (g) berbentuk antara memanjang sampai lanset, (h) garis.

Selain bentuk helain daun, apeks dan pangkal daun juga memperlihatkan

bentuk yang beraneka ragam.  Bentuk apeks daun yang sering dijumpai antara lain

runcing (acutus), meruncing (acuminatus), tumpul (abtusus), membulat

(rotundus), romping (truncarus), terbelah (retusus), dan berduri (macronatus)

A B C D E
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Gambar 2.2. Bentuk pangkal daun, keterangan; (a) bentuk segitiga sungsang, (b) runcing, (c)
bundar, (d) membulat dan (e) rata.

A B C
Gambar 2.3. Bentuk ujung daun tanaman keterangan; (a) runcing (b) meruncing (c) tumpul.

A B
Gambar 2.4. Daun dengan tepi bertoreh, keterangan; (a) bertepi rata, (b) bergerigi kasar halus.

Bentuk perbandingan dan struktur dari bagian bagian daun, khususnya

helaian daun (lamina) sangat bervariasi, baik diantara daun dari spesies yang

berbeda maupun diantara daun dari spesies (khususnya daun-daun pada kecambah

dengan daun-daun pasca kecambah). Pada daun tunggal atau anak daun dari daun

majemuk, helaian daun dapat bertepi rata (interge/entire) atau bertoreh. Daun-

daun dengan tepih bertoreh, torehan dapat dangkal atau dapat pula besar dan

dalam. Helaian daun dengan tepih bertoreh dangkal tidak dapat merubah bentuk

secara keseluruhan, tetapi jika helaian daun bertoreh besar dan dalam dapat

mempengaruhi bentuk daun tersebut. Torehan yang besar dan dalam tersebut

biasanya mengikuti pola petualangannya ( menjari).

Beragamnya bentuk daun, bentuk pangkal daun, bentuk ujung daun dan

bentuk tepi daun diatas adalah dipengaruhi oleh faktor fenotif. Fenotif adalah

suatu karakteristik dan hasil ekspresi atau perpaduan dari genotipe dengan

lingkungannya, berupa sifat yang tampak dari luar sehingga dapat diamati.

Fenotipe ditentukan sebagaian oleh genotipe dan sebagian oleh faktor lingkungan

tanaman itu hidup.


