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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Botani dan Morfologi Durian (Durio zibethinus Murr)

Durian termasuk dalam klasifikasi Kingdomnya (Plantae), Divisi

(Magnoliophya), Kelas (Magnoliopsida), Ordo (Malvales), Famili

(Bombacaceae), Genus (Durio), Spesies (zibethinus Murr), dan Kultivar

(Tembaga). Durian merupakan tanaman batang yang keras dan berkayu. Sebagai

tumbuhan dikotil, tanaman durian memiliki sistem akar tunggang. Batang dan

akar mempunyai kambium, sehingga dapat membesar. Sebagai tumbuhan biji

tertutup (Angiospermae) maka tanaman durian juga dianggap sebagai golongan

tumbuhan dengan tingkat perkembangan yang tertinggi (Tim Bina Karya Tani,

2008).

Durian merupakan salah satu dari marga Durio. Durian yang dapat

dikosumsi 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).

Tanaman durian merupakan jenis pohon tahunan, (pengguguran daun tidak

tergantung musim), tetapi ada saat tertentu untuk menumbuhkan daun-daun baru

(periode flushing atau peronaan) yang terjadi setelah masa berbuah selesai.

Ketinggian tanaman dapat mencapai 25-50 m, tergantung spesiesnya. Pohon

durian sering memiliki banir (akar papan). Pepagan (kulit batang) berwarna

cokelat kemerahan mengelupas tak beraturan. Tajuknya rindang dan renggang

(Sobir dan Napitulu, 2010).

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

sampai lancet (lanceolatus), dasar daun runcing (acutus) atau tumpul (obtutus)

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

permukaan daun bagian bawah berambut dan berwarna kecoklat-coklatan

(Subhadrabandhu dan Kaiviparkbunnyay., 1991).
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Bunga durian muncul langsung dari batang (cauliflorus) atau cabang-

cabang yang tua dibagian pangkal (proximal) secara berkelompok. Bunga-bunga

tersebut berkelompok dalam karangan berisi 3-10 kuntum berbentuk tukal atau

malai rata. Kuncup bunganya membulat, diameternya sekitar 2 cm, dan bertangkai

panjang (Sobir dan Napitulu, 2010). Menurut Subhadrabandhu dan

Kaiviparkbunnyay (1991), bunga durian pada umumnya muncul pada cabang-

cabang lateral dan membentuk dompolan sekitar 3-30 tangkai, deciduous, dan

bunganya berbentuk bulat telur dan cembung. Bunga lebih banyak muncul pada

bagian tengah-tengah dahan dari pada dibagian ujungnya. Sejak bunga muncul

sampai mekar diperlukan waktu sekitar 6 minggu. Buah durian bertipe kapsul

berbentuk bulat, bulat telur hingga lonjong, dengan panjang hingga 25 cm dan

diameter hingga 20 cm. Kulit buahnya tebal, permukaannya, berwarna hijau

kekuning-kuningan, kecoklatan, sampai keabu-abuan (Sobir dan Napitulu, 2010).

2.2. Syarat Tumbuh

Tanaman durian tumbuh optimal pada ketinggian 50-600 m dpl, intensitas

cahaya 40-50 %, dengan suhu 22-30 oC, curah hujan ideal 1.500 - 2.500 mm per-

tahun. Tanah yang cocok, lempung berpasir subur dan banyak kandungan bahan

organik, dan pH 6 – 7 (Prabowo, 2007).

2.3. Sistem Pembungaan Tanaman Durian

Titik kritis dalam pembuahan pohon terletak pada proses pembungaan.

Sampai saat ini di Indonesia pengaturan pembungaan masih disandarkan pada

pengaturan alami. Manipulasi pengaturan pembungaan dan pembuahan masih

belum dilakukan secara komersial. Padahal, pengaturan pembungaan pohon buah-

buahan secara ekonomi sangat penting untuk memperoleh buah diluar musimnya

(Lizawati, 2008).

Pembungaan suatu tanaman ternyata sangat dipengaruhi oleh faktor

lingkungan, sehingga dikatakan bahwa produksi organ reproduktif pada suatu

tanaman melibatkan bermacam-macam peristiwa fisiologis dan morfologis yang

mengarah pada pembungaan dan pembuahan sebagai respon tanaman terhadap

faktor lingkungan. Pada kondisi ini, stimulus faktor luar dapat memacu induksi
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pembungaan tanaman, suatu perubahan fisiologis akan memungkinkan

perkembangan primordial organ reproduktif. Perubahan ini untuk sampai pada

kondisi tanaman dapat nyata membentuk bunga yang terlihat oleh mata yang

memerlukan waktu beberapa hari, minggu bahkan bulan (Mega, 2012).

Kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan kesinambungan hasil

setiap musim sepanjang tahun, dengan cara mengusahakan reproduksi tanaman

diluar musim buah atau mengatur saat berbunga/berbuahnya tanaman durian

tersebut. Adapun usaha yang dapat dilakukan yaitu dengan cara menginduksi

pembungaan. Induksi bunga dapat dilakukan dengan menghentikan pengairan

(stress air), pemangkasan akar, girdling/ringing, dan pemakaian zat penghambat

tumbuh (Verheij dan Coronel, 1997).

2.4. Induksi Pembungaan

Durian merupakan tanaman berbunga ramiflorous, yaitu berbunga pada

batang, cabang dan ranting. Bunga tersebut tumbuh pada titik-titik tertentu yang

dari tahun ke tahun akan muncul pada titik yang sama keluarnya bunga lebih

banyak di bagian tengah-tengah dahan dibandingkan dengan diujungnya, sehingga

kita dapat melihat tanaman durian terinduksi pembungaan atau tidak dari

perubahan mata tunas pada batang, dahan atau rantingnya. Pada tanaman yang

tidak terinduksi, tidak terlihat perubahan mata tunas pada batang, dahan atau

ranting tanaman, sedang pada tanaman yang terinduksi akan terlihat

pengembungan ditempat mata tunas (Rosmaina et al., 2013).

Induksi pembungaan pada tanaman tahunan dapat dilakukan dengan cara

kimia dan mekanis. Induksi secara kimia adalah merubah fisiologis tanaman

dengan menghambat fase pertumbuhan vegetatif melalui peran senyawa kimia

tertentu, agar fase generatif muncul. Zat pengatur tumbuh yang sering digunakan

untuk induksi pembungan diluar musim dalah Paklobutrazol disertai dengan

pemberian KNO3. Paklobutrazol berperan dalam menekan sintesis giberelin,

sehingga kandungannya menurun, sedangkan KNO3 berperan dalam memecahkan

tunas dormansi. Prawiranata et al. (1992) melaporkan bahwa aplikasi

paklobutrazol menyebabkan dormansi tunas, termasuk tunas generatif yang telah

terinduksi, sehingga perlu diikuti zat pemecah dormansi, seperti KNO3..
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2.4.1. Induksi Pembungaan Secara Kimia

1. Paklobutrazol

Paklobutrazol merupakan salah satu zat penghambat tumbuh dengan

rumus kimia (2 RS, 3 RS)-1-(4-klorofenil)-4, 4 -dimetil-2-(1H-1, 2,4-Triazole-1-

il)-pentan-3-ol (Wattimena, 1988) dan rumus empirik C15H20ClN3O, atau

dikenal dengan nama dagang Cultar, Clipper, Darley atau Goldstar, telah terbukti

mempunyai kemampuan mengatur partisi fotosintat dari daun ke akar, yang

pengaruhnya dapat menyebabkan induksi pembungaan dan meningkatkan jumlah

kuncup, menghambat pecah tunas, juga meningkatkan pembungaan awal (Voon et

al., 1992). Zat penghambat tumbuh (retardan) merupakan zat yang mempunyai

efek fisiologis untuk memperlambat pertumbuhan vegetatif dan dapat mendorong

pembungaan pada tanaman tertentu, yaitu dengan menghambat pembelahan dan

pembesaran sel sub apikal. Aplikasi retardan berperan dalam mengendalikan

pertumbuhan dengan menghambat biosintesis giberelin (Weaver, 1972).

Paklobutrazol dapat diserap oleh tanaman melalui daun atau akar,

kemudian ditranslokasikan secara akropetal melalui xilem, selanjutnya senyawa

tersebut mencapai meristem sub apikal dan manghambat biosintesis giberelin

dengan cara menghambat oksidasi ent-kaurene menjadi asam kaurenoat (dapat

dilihat pada Gambar 2.1) Menurut Voon et al. (1992) perlakuan lebih efektif ialah

penyemprotan  lewat tanah daripada lewat daun, karena kelarutan paklobutrazol

rendah dalam air dan relatif immobil dalam floem sehingga aplikasi lewat tanah

lebih efektif dan efeknya bertahan lebih lama (Ratna, 2003)

2. KNO3

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 (Prawiranata et al., 1992). Menurut Novianti (2003) aplikasi

paklobutrazol seringkali menyebabkan dormansi tunas vegetatife dan generatife

(tunas bunga) yang telah terinduksi, sehingga perlu diikuti pemberian zat pemecah

dormansi agar mempercepat tunas bunga dan pembungaan tanaman (Armadi,

2000). Pada mangga gadung 21 salah satu zat pemecah dormansi tunas bunga
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adalah KNO3 40 g/l yang diberikan setelah satu bulan aplikasi paklobutrazol

(Poerwanto et al., 1997).

HMGCoA        MVA       IPP FPP GPP

GGPP

Ent-kaurenasintetase A
CPP

Ent-kaurenasintetase B
Ent-kaurena

Penghambatan oleh
Paklubutrazol

Asam ent-kaurenoid

Asam ent-7a-hidroksi kaurenoat

Gas-aldehida

Giberelin X;
Keterangan :
HMGCoA : Hidroksi metal glutaril Coenzim A
MVA : Asam mevalonat
IPP : Isopentenil pirofosfat
FPP : Farsenil pirofosfat
GPP : Geranil pirofosfat
GGPP : Geranil geranil pirofosfat
CPP : Copalil pirofosfat

Gambar 2.1. Posisi Penghambatan Sintesis Giberelin oleh Paklubutrazol
(Sponsel, 1995).

2.4.2. Induksi Pembungaan Secara Mekanis

Induksi pembungaan secara mekanis dapat dilakukan dengan berbagai cara

yaitu cara :

1. Kerat : Mengerat pembuluh floem (kulit pohon) melingkar sepanjang

lingkaran pohon sampai kelihatan pembuluh xylem (kayu pohon).

2. Pruning : Memangkas daun, cabang dan ranting, hingga pohon gundul atau

tersisa sedikit daun.
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2. Pelukaan : Melukai pembuluh floem dengan benda tajam. Bentuknya bisa

dengan mengerok, mencacah, memaku atau mengiris kulit kayu.

3. Pengikatan : mengikat erat pohon dengan kawat hingga transport hasil

fotosintesa pembuluh floem terhambat

4. Stressing air : tidak menyiram tanaman hingga mencapai titik layu permanen

kemudian dengan tiba-tiba melakukan pengenangan perakaran dan pangkal

batang hingga jenuh air dalam waktu tertentu (Dalmadi, 2009)

Kelemahan metode induksi pembungaan dengan cara mekanis adalah, yaitu

tidak terukur. Jika aplikasinya kebetulan pas umumnya akan berhasil. Namun, jika

tidak pas, tanaman tak kunjung berbuah, bahkan beberapa pembudidaya tidak

merekomendasikan cara ini karena selain tidak dapat memberi kepastian, cara ini

juga dapat mengakibatkan kerusakan pohon secara fisik dan fisiologis.


