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I. PENDAHUUAN

1.1. Latar Belakang

Durian (zibethinus Murr) atau dikenal dengan julukan the king of the fruit,

merupakan salah satu jenis buah tropis yang telah lama berkembang dan ditanam

di wilayah nusantara (Deni et al.,2013). Permintaan buah-buahan dalam negeri

terus meningkat dari tahun ke tahun, menurut catatan Biro Pusat Statistik

menunjukan pada tahun 2012 konsumsi buah durian mencapai 888,130 ton.

Selama hampir dua puluh tahun konsumsi buah meningkat menjadi sekitar dua

kali lipat dengan rata-rata peningkatan permintaan setiap tahun sebesar 6.1%.

Diperkirakan pada tahun 2015 total permintaan buah-buahan dalam negeri akan

mencapai15 juta ton (Waluyo et al., 2006).

Indonesia memiliki berbagai jenis varietas durian yang sangat beragam

baik penampilan, rasa, aroma, teksturyang tersebar luas. Durian indonesia pada

umumnya mempunyai tingkat adaptasi yang luas terhadap iklim, mulai dari

daerah beriklim basah, sedang hingga kering. Kelebihan ini merupakan

keunggulan karena masa berbuah durian menjadi panjang, sehingga durian dapat

dipanen hampir sepanjang tahun, yang tersebar diseluruh indonesia. Jenis/varietas

yang beragam juga akan mengurangi kemungkinan tanaman mati secara serentak

akibat serangan hama dan penyakit (Deni et al., 2013).

Achmad 2005 mengatakan durian sebagaimana produk pertanian lainya,

mempunyai karakteristik yang unik, dari 27 spesies yang sudah dikenali saat ini

telah dikembangkan berbagai klon/varietas durian oleh beberapa negara ASEAN

dengan karakteristik yang khas. Perbedaan varietas akan menampilkan

karakteristik yang berbeda. Buah durian ciapus misalnya, berbeda dengan durian
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lampung dan ciherang, seperti dalam hal ketebalan kulit luar, ketebalan dan warna

daging buah serta struktur susunan buah dalam durian. Begitujugadengan durian

lokal yang memilikisifat yang khas. Salah satu jenis durian lokal pelalawan yaitu

durian  belimbing, menurut informasi sementara yang diperoleh dari masyarakat

kabupaten pelalawan khususnya desa sotol durian belimbing memiliki bentuk

seperti buah belimbing, kulitnya berwarna coklat kekuningan.

Berdasarkaninformasitersebutperludilakukanpenelitianlebihlanjut untuk melihat

kualitas buah durian seperti karakteristik fisik dan kimia pada beberapa kultivar

durian di Kabupaten Pelalawan.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kualitas buah yang

meliputi kualitas fisik dan kimia durian di Kabupaten Pelalawan.

1.3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai informasi dasar program

pemuliaan durian dan melengkapi database tentang tanaman durian khususnya

Kabupaten Pelalawan dalam hal ini mengenai karakterisasi buah durian lokal

Kabupaten Pelalawan kultivar belimbing.


