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III. MATERI DAN METODE

3.1 Tempat dan waktu

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2013.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan

Singingi dan Laboratorium Pemuliaan dan Genetika Fakultas pertanian dan

Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru

3.2 Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun durian yaitu daun

durian Tembaga, Tapak gajah, Tambak, Gento bumi, Jantung, Tegayun, Terong,

Labu, Tapak jalak, Kutu alus, alkohol, kertas koran, tali plastik. Alat yang

digunakan adalah kamera digital, jangka sorong, hektar, buku tulis, pensil, parang,

papan press.

3.3 Koleksi Sampel

Setelah melakukan survei maka diperoleh 10 kultivar durian yaitu durian

Tembaga, Tapak gajah, Tambak, Gento bumi, Jantung, Tegayun, Terong, Labu,

Tapak jalak, Kutu alus. Dari 10 kultivar durian diambil masing-masing 5 tanaman

per jenis sebagai tanaman sampel diambil 20 daun secara acak dengan kriteria

yang tidak rusak sudah berkembang sempurna dan berwarna hijau tua, sehingga

total terdapat 1000 daun.  Sampel yang telah koleksi di buat herbariumnya untuk

memudahkan transpormasi ke laboratorium.

Sebelum dilakukan pengamatan terlebih dahulu daun diawetkan dengan

membuat herbarium dari masing-masing sample. Selanjutnya herbarium dibawah
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ke Laboratorium Pemulian dan Genetika Fakultas Pertanian dan Peternakan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru untuk

dikarakterisasi.

Gambar 3.1 Peta kuantan Singingi

3.4 Cara Pembuatan Herbarium

Koleksi sampel dibuat herbarium dengan tujuan untuk dokumentasi.

Bagian tanaman yang dibuat herbarium ialah daun dari masing-masing kultivar

durian yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Langkah pembuatan herbarium

yaitu mengambil daun durian yang akan dibuat herbarium dan kemudian

dilakukan pembersihan dari kotoran yang menempel pada daun, letakkan sampel

tersebut di atas kertas koran kemudian dipres dengan sasak, atur posisi tanaman

pada lembaran koran hingga rata, tanaman dikatakan kering jika sudah cukup

kaku dan tidak terasa dingin, daun yang telah dibuat herbarium jangan sampai
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terlipat atau tumpang tindih. Sebelum dibuat herbarium material herbarium dari

tanaman harus lengkap, perlu diperhatikan pada saat pengambilan material

herbarium harus dilakukan pencatatan data tumbuhannya, terutama karakter/sifat

yang akan hilang jika diawetkan. Pencatatan data tumbuhan dengan menggunakan

buku catatan atau blangko isian/tally sheet (Onrizal, 2005).

Bersama dengan pencatan identitas tumbuhan tersebut, perlu dengan

segera membuat label gantung yang diikat pada material herbarium. Satu label

untuk satu specimen (contoh). Pada setiap label gantung ditulis kode (singkatan

nama), kolektor (pengumpulan), nomor koleksi, nama lokal (daerah), tumbuhan

yang dikumpulkan, lokasi pengumpulan dan tanggal (Onrizal, 2005).

Setelah material herbarium diberi label gantung dan dirapikan, kemudian

memasukan material terbuat ke dalam lipatan kertas koran. Satu lipatan kertas

koran untuk satu spesiemen, lipatan kertas koran yang berisi material hebarium

tersebut ditumpuk satu di atas yang lainnya.

3.5 Karakterisasi Morfologi

Karakterisasi morfologi tanaman durian yang diamati yaitu karakter

morfologi pada bagian daun durian lokal, karakter morfologi daun tersebut dapat

dilihat pada Table 3.1. Adapun cara pengukuran karakter morfologi daun durian

dapat dilihat pada Gambar 3.2 .
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Tabel 3.1. Karakter Morfologi Daun durian yang Diamati

Singkatan\ kode Keterangan

Karakter Kuantitatif
PT
PD
TPD
LD
TLD
DT
PRD
UD
PSP
PSU
PDT

PTX
TLDX
PDTX

PDLD
PDTLD

Karakter Kualitatif
BUD
BPD
BTP
BD
BPKD
WD

Panjang tangkai
Pajang helaian daun
Total panjang daun (PT+PD)
Lebar daun
Tinggi lebar daun
Diameter Tangkai
Panjang pertengahan daun
Urat daun
Panjang daun 1/3 pangkal
Panjang daun 1/3 ujung
Panjang daun dari dasar kebagian terlebar
(PD-TLD)
Panjang tangkai daun x 100/total panjang daun
Tinggi lebar daun x  100/total panjang
Panjang daun dari dasar kebagian terlebar x
100/total panjang daun
Panjang daun/lebar daun
Panjang daun dari dasar ke bagian terlebar/lebar daun

Bentuk ujung daun
Bentuk pangkal daun
Bentuk tepi daun
Bentuk daun
Bentuk permukaan daun
Warna daun

Gambar 3.2. Permukaan daun bagian atas
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3.6 Analisis Data

Data hasil pengukuran dianalisis menggunakan ANOVA dan dihitung

dengan menggunakan software SAS (Statistical Analisis Sistem) versi 9.0

disamping dengan dilikukan dendogram untuk melihat hubungan antar jenis-jenis

kekerabatan kemudian dianalisis dengan software minitab versi 11.12.


