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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Durian (Durio zibethinus Murr) adalah tanaman buah tropis yang berasal

dari Asia Tenggara. Tanaman ini dikenal dengan ‘’raja buah-buahan’’ dan

merupakan salah satu tanaman yang penting secara ekonomi, karena durian

termasuk komiditi ekspor, harganya relatif mahal, dan permintaannya cenderung

meningkat dari waktu ke waktu. Di Indonesia, tanaman durian tersebar hampir

keseluruh daerah, termasuk di provinsi Riau. Saat ini produksi durian di Riau

sangat rendah dibandingkan dengan daerah lain yaitu hanya 13.250 kg (BPS

2012). Rendahnya produksi buah durian ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: i)

tanaman durian yang ada merupakan tanaman tua yang tumbuh secara alami di

sekitar lahan dan pekarangan rumah petani yang mana tidak ada kejelasan

bibitnya, ii) teknologi dan teknik budidaya yang diterapkan petani masih

konvensial dan iii) pengetahuan petani yang masih rendah dalam hal budidaya.

Di Provinsi Riau, panen buah durian terjadi pada bulan Desember-Februari

dan Juli-Agustus seperti terlihat pada Tabel 1 (Santoso, 2012). Ini menunujukkan

bahwa di luar bulan-bulan tersebut tidak ada produksi durian di Provinsi Riau, dan

kalaupun ada durian di pasar kemungkinan durian tersebut berasal dari provinsi

tetangga atau impor dari luar negeri. Oleh karena dengan melihat besarnya potensi

durian yang ada di masing-masing di Riau dan permintaannya yang cenderung

meningkat, maka perlu dilakukan upaya untuk penyediaan buah durian lokal

secara kontinu. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk memperoleh buah

di luar musimnya adalah dengan mengatur waktu pembungaan pohon durian

(Barnier et al., 1985). Untuk menginduksi pembungaan di luar musim, dapat

dilakukan dengan menggunakan zat pengatur tumbuh.

Zat pengatur tumbuh adalah suatu senyawa organik yang mampu

menghambat pemanjangan batang, meningkatkan warna hijau daun dan secara

tidak langsung mempengaruhi pembungaan, menghambat pembelahan dan

pembesaran sel pada meristem sub-apikal tanpa menyebabkan pertumbuhan yang

abnormal. Zat pengatur tumbuh berfungsi menurunkan aktivitas enzim proteolitik
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sehingga degradasi protein menjadi terhambat, menekan laju respirasi tetapi

meningkatkan RNA, protein, sukrosa, pati dan klorofil yang semuanya menunjang

terjadinya pembungaan. Jenis zat pengatur tumbuh yang paling sering digunakan

untuk memacu pembungaan pada tanaman buah-buahan adalah paklobutrazol

(Mehouachi,1996).

Tabel 1.Sebaran musim panen durian di 14 pusat produksi durian 2011-2012

Bulan Panen

Lokasi 1      2     3     4      5      6      7      8      9     10       11     12

NAD
Sumatra Utara
- Sibolga x
- Tapsel x
- Deli Serdang x
- Dairi
- Langkat
- Tapteng
Sumatera Barat
- Solok
- Batusangkar x
- Pesisir Selatan
Riau
Jambi x

Sumber : Santoso (2012)

Paklobutrazol merupakan zat penghambat tumbuh (growth retardant),

bersifat menghambat biosintesis giberelin yang sudah banyak dibuktikan sangat

efektif menurunkan pertumbuhan vegetatif tanaman sehingga penggunaan zat

tersebut dapat merangsang terjadinya pembungaan (Sponsel, 1995). Penggunaan

Paklobutrazol untuk menginduksi pembungaan buah-buahan telah dilakukan pada

beberapa tanaman yaitu durian oleh Utama (2003) dan Noviyanti (2003), Manggis

(Rai et al., 2004), dan Mangga (Purwanto et al.,1997).

Keberhasilan induksi pembungaan durian diluar musim dipengaruhi oleh

sejumah faktor, antara lain adalah jenis genotype tanaman yang digunakan,

konsentrasi zat penginduksi yang digunakan dalam hal ini paklobutrazol,  jenis zat
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pemecah dormansi (KNO3 atau ethapon), metode pemberian atau aplikasinya serta

kondisi lingkungan (keseimbangan hara, mineral, suhu, intensitas sinar matahari

dan photoperiode). Dalam penelitian ini zat pemecah dormansi yang digunakan

adalah KNO3. Kalium Nitrat (KNO3) adalah salah satu jenis zat pemecah

dormansi yang mengandung dua unsur hara penting yaitu kalium dan nitrogen,

yang dibutuhkan oleh tanaman dalam melengkapi fase vegetatif dan  generatifnya.

Kalium berperan dalam membuka dan menutupnya stomata (jika daun

mempunyai kandungan air yang cukup dan suhunya tidak  ekstrim). Mekanisme

kalium dalam membuka dan menutupnya stomata dipengaruhi oleh cahaya.

Dengan adanya cahaya akan terjadi peningkatan dosis K. Hal tersebut menstimulir

osmosis air dari sel epidermis ke dalam sel penjaga yang cukup jumlahnya untuk

meningkatkan tekanan turgor yang diperlukan bagi pembukaan stomata. Stomata

yang membuka akan memudahkan  CO2 berdifusi secara cepat ke dalam daun. Hal

ini akan meningkatkan laju fotosintesis sehingga karbohidrat banyak tersedia

untuk pertumbuhan dan  perkembangan tanaman. Selain itu kalium juga berperan

dalam sintesis protein dari asam-asam amino, transport asimilat dalam phloem,

serta kofaktor enzim (Prawiranata et  al., 1992).

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dosis paklobutrazol yang

optimal untuk menginduksi pembungaan durian di luar musim.

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah diperoleh informasi

dosis pakloburazol untuk menginduksi pembungaan durian diluar musim sehingga

dapat diaplikasikan oleh masyarakat dan tersedianya buah durian lokal di pasar

secara kontinu.


