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ABSTRACT 

Diversity of rambutan in Indonesia is one of the important aspects of germplasm and 

their existance should be maintained. This study aimed to examine the morphological 

variations of rambutan (Nephelium lappaceum) in Kuantan Singingi Regency, Riau 

Province. The research was conducted from October 2021 to January 2022. This study 

used exploration method and morphological characters data were described. The 

results showed differences in the morphological characters of five rambutan varieties, 

namely crown shape, stem texture, leaf shape, fruit shape, fruit color, and seed shape. 
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ABSTRAK 

Keanekaragaman rambutan di Indonesia merupakan sumber plasma nutfah yang perlu 

dilestarikan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji variasi morfologi rambutan 

(Nephelium lappaceum) di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Penelitian dari 

Oktober 2021 - Januari 2022. Metode yang digunakan adalah metode eksplorasi. 

Karakter morfologi yang ditemukan akan dideskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan 

perbedaan karakter morfologi dari 5 varietas rambutan yaitu bentuk tajuk, tekstur 

batang, bentuk daun, bentuk buah, warna buah, dan bentuk biji. 
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PENDAHULUAN 

Rambutan (Nephelium lappaceum) 

merupakan tanaman buah yang 

tergolong dalam famili Sapindaceae ( 

Ariany et al 2016 ). Rambutan 

menghasilkan buah yang mempunyai 

nilai ekonomi tinggi dan banyak 

dibudidayakan oleh masyarakat. 

Rambutan memiliki ciri yang khas yaitu 

bentuk kulitnya sehingga kata rambutan 

berasal dari bentuk kulit buah rambutan 

yang menyerupai rambut (Mahirwono et 

al 1989). 

Rambutan termasuk tanaman buah 

tropis yang memiliki potensi besar untuk 

dibudidayakan dan memiliki tingkat 

keragaman genetik yang tinggi sebagai 

sumber sifat unggul, sehingga eksplorasi 

sumberdaya plasma nutfah rambutan 

perlu dilindungi. Adanya variasi 

morfologi pada rambutan menunjukkan 

tingkat keragaman genetik yang tinggi. 

Menurut Stoskopf et al (1993), penanda 

morfologi dapat mengukur suatu 

keragaman tanaman berdasarkan 

fenotipe baik itu pada fase vegetatif 

maupun generatif.  

Rambutan dari genus Nephelium 

keberadaannya tersebar di kawasan 

tropis seperti Indonesia, Pilipina dan 

negara-negara di Amerika latin ( Ariany 

et al 2016 ). Tercatat 125 jenis 

Nephelium telah dipublikasikan, yang 

terdiri dari jenis accepted (5 jenis), 

synonym (13 jenis) dan unresolved (107 

jenis) (Sumber: theplantlist.org). 

Rambutan (Nephelium lappaceum) 

adalah salah satu buah yang banyak 

terdapat di Indonesia. Sebagai salah satu 

tanaman holtikultura di Indonesia 

rambutan termasuk yang banyak 

dibudidayakan oleh masyarakat. 

Terdapat 22 jenis rambutan baik yang 

berasal dari galur murni maupun hasil 

okulasi.  Rambutan yang banyak 

digemari dan dibudayakan diantaranya 

rambutan rapiah, rambutan aceh, 

rambutan lebak bulus, rambutan binjai, 

rambutan cimacan, dan rambutan 

sinyonya (Yulianto 2013). 

Keanekaragaman jenis rambutan 

(Nephelium lappaceum) adalah aset 

penting dan perlu dijaga sebagai sumber 

plasma nutfah di Indonesia karena 

memiliki potensi yang dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat. Buah 

rambutan tidak hanya dimanfaatkan oleh 

masyarakat untuk dikonsumsi, akan 

tetapi hasil buah rambutan dapat dijual 

dan dapat maningkatkan pendapatan 

masyarakat.  

Keanekaragaman rambutan yang 

tersebar luas dapat dilihat dari karakter 

morfologinya yaitu daun, bunga dan 

buah yang mempunyai karakter unik dari 

bentuk, ukuran dan rasa yang beragam. 
Karakterisasi morfologi terutama pada 

tanaman budidaya seperti pada marga 

Nephelium sangat penting dilakukan, 

karena dapat dijadikan dasar dalam 

pengenalan jenis dan penentuan karakter 

unggul tanaman tersebut. Pada umumnya 

karakter morfologi yang dapat diamati 

pada tumbuhan meliputi struktur 

vegetatif seperti daun, batang, tunas dan 

karakter organ generatif seperti bunga, 

buah dan biji (Liunokas dan Billik 

2021). 

Di Provinsi Riau, kajian mengenai 

Nephelium masih sangat terbatas 

(Sofiyanti et al 2021). Kabupaten 

Kuantan Singingi adalah salah satu 

kabupaten yang ada di Provinsi Riau 

yang memiliki potensi dalam produksi 

buah-buahan lokal terutama buah 

rambutan (Nephelium lappaceum). 
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METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Oktober 2021 - Januari 2022. 

Pengambilan sampel dilakukan di 

Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi 

Riau. Penelitian dilakukan di 

Laboratorium Botani, Jurusan Biologi, 

Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Riau. 

Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan pada 

penelitian yaitu kamera digital, buku 

panduan descriptor rambutan IPGRI 

tahun 2003, gunting atau alat pemotong, 

alat herbarium, kain hitam dan alat tulis. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian 

yaitu sampel mangga (daun, bunga dan 

buah) dan alkohol 70%. 

Prosedur Kerja  

1. Survei Lapangan 

Survei dilakukan untuk 

mendapatkan informasi awal keberadaan 

tanaman rambutan. Survei ini juga dapat 

didefinisikan sebagai observasi awal 

kegiatan di lapangan. Lokasi survei 

dilakukan di wilayah Kabupaten 

Kuantan Singingi yang terdiri dari 15 

kecematan. 

2. Pengambilan Sampel dan 

Pembuatan Herbarium 

Sampel yang diambil berupa daun, 

bunga dan buah rambutan yang terdapat 

di Kabupaten Kuantan Singingi. Setiap 

varietas rambutan yang ditemukan di 

lapangan difoto. Setelah itu dibuat 

spesimen herbarium. Dengan 

menggunakan alat pemotong berupa 

gunting tanaman dilanjutkan dengan 

pemasangan etiket gantung pada setiap 

koleksi. Selanjutnya sampel tumbuhan 

disemprot dengan alkohol 70% dan 

dimasukan kedalam kantong plastik. 

Kemudian diatur diantara lembaran 

koran dan dimasukan kedalam sasak 

untuk dioven minimal selama 3 hari 

dengan suhu 60°C.  

 

3. Pengamatan Morfologi 

 Pengamatan sampel tanaman 

mangga dilakukan berdasarkan buku 

panduan descriptor rambutan IPGRI 

tahun 2003. Karakter yang diamati 

yaitu bentuk tajuk, tekstur batang, 

daun, bunga, buah dan biji. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengamatan morfologi 5 

varietas rambutan (Nephelium 

lappaceum)  di Kabupaten Kuantan 

Singingi mengidentifikasi 5 varietas 

rambutan yaitu: Sinyonya, Gading, 

Binjai, Aceh dan Terang Bulan. 

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat 

perbedaan karakter pada 5 varietas. 

Perbedaan karakter dapat dilihat pada 

bentuk tajuk. Bentuk tajuk yang 

ditemukan yaitu piramidal dan 

semicircular. Bentuk piramidal ditandai 

dengan bagian ujung puncak yang 

meruncing dan bagian terlebar berada 

disisi bawah tajuk. Bentuk 

semicircular/setengah lingkaran 

ditandai dengan bagian terlebar berada 

disisi bawah dan membulat hingga ke 

bagian puncak tajuk. 

Karakter pada batang yang 

diamati yaitu tekstur permukaan 

batang. Berdasarkan pengamatan 

dijumpai batang dengan tekstur kasar 

dan sangat kasar dengan tonjolan. 

Rambutan yang memiliki tekstur 
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batang kasar yaitu sinyonya, binjai dan 

terang bulan. Rambutan yang memiliki 

tekstur batang sangat kasar dengan 

tonjolan yaitu gading dan aceh. 

Karakter lain yang diamati yaitu 

bentuk daun. Daun Nephelium 

lappaceum memiliki bentuk dan ukuran 

yang berbeda, menurut Kuswandi 

(2014), daun Nephelium berbentuk 

elips atau obovate dengan ujung daun 

tumpul dan pangkal daun lancip. 

Berdasarkan pengamatan dijumpai 3 

bentuk daun yaitu elliptic (sinyonya), 

obovate (gading, terang bulan), dan 

ovate (binjai, aceh). 

Buah Nephelium lappaceum 

memiliki tipe buah batu (drupe), yaitu 

buah yang berasal dari ovarium berbiji 

tunggal dengan lapisan keras yang 

mengelilingi biji (Firdausy 2018). 

Karakter bentuk buah Nephelium 

lappaceum memiliki bentuk dan warna 

kulit buah yang bervariasi, pada 

penelitian ini ditemukan 3 bentuk buah 

yaitu ovoid, globose dan oblong. 

Warna kulit buah yang ditemukan yaitu 

oren kemerahan, merah dan kuning.  

Buah rambutan (Nephelium 

lappaceum) juga memiliki bentuk biji 

yang bervariasi. Pada penelitian ini 

ditemukan 2 bentuk biji rambutan yaitu 

bentuk elongated dan obovid. Bentuk 

elongated ditemukan pada 4 varietas 

rambutan (sinyonya, binjai, caeh dan 

terang bulan), sedangkan bentuk 

obovoid ditemukan pada varietas 

gading. 

Genus Nephelium memiliki sifat 

dan rasa daging buah yang bervariasi 

seperti pada rambutan (Nephelium 

lappaceum) ada yang mengelupas, 

kering dan manis, ada juga yang tidak 

mengelupas, banyak air dan asam 

(Warisno dan Dahana 2007). Menurut 

Arenas et al (2010), daging buah pada 

rambutan kaya akan vitamin C, 

berwarna putih, manis hingga asam, 

berair, dan menempel pada biji. Rasa 

buah rambutan yang ditemukan pada 

penelitian ini yaitu rambutan sinyonya 

memiliki rasa buah asam manis, 

rambutan gading manis, rambutan 

binjai manis, rambutan aceh asam 

manis dan rambutan terang bulan asam 

manis. 

Karakteristik buah rambutan 

yang ditemukan yaitu pada rambutan 

sinyonya memiliki bentuk tajuk 

piramidal, tekstur permukaan batang 

kasar, bentuk daun elliptic, bentuk buah 

ovoid dengan warna kulit buah oren 

kemerahan, dan bentuk biji elongated. 

Pada rambutan gading memiliki bentuk 

tajuk piramidal, tekstur permukaan 

batang sangat kasar dengan tonjolan, 

bentuk daun obovate, bentuk buah 

globose dengan warna kulit buah 

kuning, dan bentuk biji obovoid.  

Rambutan binjai yang 

ditemukan memiliki bentuk tajuk 

piramidal, tekstur permukaan batang 

kasar, memiliki bentuk daun ovate, 

bentuk buah ovoid dengan warna kulit 

merah, dan bentuk biji obovoid. 

Varietas selanjutnya yaitu Rambutan 

aceh memiliki bentuk tajuk 

semicircular, dengan tekstur permukaan 

batang sangat kasar dengan tonjolan, 

memiliki bentuk daun ovate, bentuk 

buah oblong dengan warna kulit merah, 

dan bentuk biji elongated. Rambutan 

terang bulan memiliki bentuk tajuk 

semicircular, dengan tekstur permukaan 

batang kasar, memiliki bentuk daun 

obovate, bentuk buah ovoid dengan 

warna kulit merah, dan bentuk biji 

elongated. 
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Tabel 1. Varietas rambutan (Nephelium lappaceum)   di Kabupaten Kuantan Singingi 

 

Varietas 

Karakter Morfologi 

Bentuk 

Tajuk 

Tekstur 

Batang 

Bentuk 

Daun 

Bentuk 

Buah 

Warna 

Buah 

Bentuk 

Biji 

Rambutan 

Sinyonya 
Piramidal Kasar Elliptic  Ovoid 

Oren 

Kemerahan 
Elongated 

Rambutan 

Gading 
Piramidal 

Sangat 

Kasar 

dengan 

Tonjolan 

Obovate Globose Kuning Obovoid 

Rambutan 

Binjai 
Piramidal Kasar Ovate Ovoid Merah Elongated 

Rambutan 

Aceh 
Semicircular 

Sangat 

Kasar 

dengan 

Tonjolan 

Ovate Oblong Merah Elongated 

Rambutan 

Terang 

Bulan 

Semicircular Kasar Obovate Ovoid Merah Elongated 

 

KESIMPULAN 

 

 Perbedaan karakter morfologi dari 

5 varietas rambutan yaitu terletak pada 

bentuk tajuk, tekstur permukaan batang, 

bentuk daun, bentuk buah, warna kulit 

buah dan bentuk biji.  
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