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ABSTRACT 

Bengkalis Island, Riau Province, is one of the distribution area of durian (Durio 
zibethinus Murr.) in Sumatra. The fruit season of durian from Bengkalis Island is 
different from other areas in Sumatra. The durian from Bengkalis Island has 
common characteristics with short storage fruit, that makes the marketing 
distribution of the fruits are limited in island and affected to the fruits prize. The 
anatomical structure of pericarp durian was described to compare the anatomical 
structure of pericarp of the long storage and short storage fruit. A total of seven 
pericarps (pericarps from long storage fruit cultivar and four pericarps from short 
storage fruit cultivar) were used to make permanent slides with parrafin 
embedding method and double staining, 1% safranin and 1% alcian blue. The  
pericarps from both cultivars had multiseriat epidermis, great number of secretory 
cavities, fibers and vascular bundles as indicator of fruit storage life time. The  
transversal sections showed that long storage fruit pericarp  had more number of 
secretory cavities (37 ± 2/cm2) than short storage fruit pericarp, but smaller in 
width fibers and vascular bundles (103 ± 0,76 µm2). The quantitative analysis 
result had no significant effect between fruits storage life time and anatomical 
characteristics of pericarp. There were twelve characters (nine morphological 
characters and six anatomical characters) that correlated each others. The width of 
secretory cavities had negative correlation with number of fibers and vascular 
bundles. The cultivars of durian with high secretory cavities width, also  had small 
number of fibers and vascular bundles. Therefore, a little number secretory 
cavities, fibers and vascular bundles width indicated that the fruit of durian had a 
long storage fruit.  

Key words: Anatomy, durian (Durio zibethinus Murr.), long storage fruit, 
pericarp, short storage fruit. 

ABSTRAK 

Pulau Bengkalis Provinsi Riau merupakan salah satu daerah penyebaran kultivar 
durian di Pulau Sumatera. Musim panen buah durian di Pulau Bengkalis berbeda 
dari daerah lain di Sumatera. Buah durian asal Pulau Bengkalis memiliki 
karakteristik perikap mudah pecah, sehingga daya tahan simpannya rendah dan 
menjadi kendala bagi pemasaran buah keluar pulau. Penelitian ini bertujuan untuk 
melihat dan membandingkan anatomi perikap kultivar durian tahan simpan dan 
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tidak tahan simpan. Sebanyak 7 perikap kultivar yang telah diambil, dengan 3 
kultivar tahan simpan dan 4 kultivar tidak tahan simpan, dibuat preparat 
permananen, menggunakan metode parafin dan pewarnaan ganda dengan safranin 
1% dan alcian blue 1%. Kedua perikap kultivar memiliki multiseriat epidermis, 
kelenjar sekresi, serta serat dan berkas pembuluh sebagai indikator dalam 
ketahanan simpan. Pada pengamatan melintang kelenjar sekresi pada perikap 
kultivar tahan simpan jumlahnya lebih banyak (37 ± 2/cm2),tetapi luas serat dan 
berkas pembuluhnya lebih kecil (103 ± 0,76 µm2). Hasil analisis kuantitatif 
menunjukan tidak adanya pengaruh yang nyata antara lama hari pecah buah 
durian dengan karakter anatomi perikap. Analisis korelasi 16 karakter yang terdiri 
dari 9 karakter morfologi dan 7 karakter anatomi menunjukkan 12 karakter yang 
saling berkorelasi. Salah satunya yaitu karakter luas kelenjar sekresi yang 
berkorelasi negatif dengan jumlah serat dan berkas pembuluh. Kultivar durian 
dengan luas kelenjar sekresi besar memiliki jumlah serat dan berkas pembuluh 
sedikit. Dengan demikian, kelenjar sekresi yang banyak, serta luas serat dan 
berkas pembuluh yang kecil menunjukan bahwa perikap durian tersebut tahan 
simpan. 

 
Kata kunci :  Anatomi, durian (Durio zibethinus Murr.),perikap,tahan simpan, 

tidak tahan simpan. 
 

PENDAHULUAN 
 

Durian (Durio zibethinus Murr.) merupakan buah asli Indonesia yang 
mempunyai rasa yang lezat dan aroma yang khas, sehingga dikenal dengan nama 
“The King of Fruit”  (Untung 2002).  Permintaan pasar terhadap buah durian juga 
terus meningkat, berdasarkan data Direktorat Jenderal Hortikultura, Departemen 
Pertanian permintaan ekspor durian tahun 2011 sebanyak 38.992 kg per tahun 
(Bardos 2011). Pulau Bengkalis di Provinsi Riau merupakan salah satu daerah 
penyebaran kultivar durian di Pulau Sumatera. Keunikan kultivar durian asal 
Pulau Bengkalis adalah kemampuannya beradaptasi pada lahan gambut, tergenang 
secara periodik dan musim panen yang berbeda dengan daerah lain di pulau 
Sumatera yaitu pada bulan Juni-Agustus (Komunikasi pribadi dengan warga 
setempat), sedangkan pada daerah Lampung mulai bulan April-Juni setiap 
tahunnya (Setyawan 2011). Seharusnya perbedaan musim panen ini dapat 
meningkatkan nilai ekonomis kultivar durian asal Pulau Bengkalis jika dipasarkan 
keluar pulau.  Akan tetapi pemasaran durian keluar pulau sulit dilakukan, karena 
kultivar durian asal Pulau Bengkalis sebagian besar memiliki sifat mudah pecah 
setelah matang fisiologis, sehingga tidak dapat disimpan dalam waktu lama dan 
menjadi hambatan utama bagi transportasi pemasaran durian keluar pulau.  Disisi 
lain untuk mengisi pasar ekspor-impor menghendaki kultivar durian yang lebih 
tahan lama sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) No 01-4482 tahun 
1998 (Anonim1 1998).  

Penelitian tentang keanekaragaman kultivar durian Pulau Bengkalis 
berdasarkan karakter morfologi telah dilakukan (Lestari 2011), dan 
pengelompokan ini menghasilkan beberapa kultivar dengan karakteristik tidak 
tahan simpan dan tahan simpan. Berdasarkan perbedaan karakter  tersebut, perlu 
dilakukannya pengujian yang lebih lanjut dengan perbedaan lama hari ketahanan 
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simpan terhadap struktur anatomi perikap, sehingga diperoleh data tentang 
anatomi perbandingan perikap, yang merupakan informasi dasar guna 
memperoleh kultivar durian asal Pulau Bengkalis yang tahan simpan. Tujuan dari 
penelitian  ini adalah membandingkan anatomi perikap kultivar durian asal Pulau 
Bengkalis Provinsi Riau yang tidak tahan simpan dan tahan simpan berdasarkan 
struktur anatomi. 

 
METODE PENELITIAN 

 
Penelitian dilakukan di dua Desa yaitu Desa Selat Baru dan Bantan 

Tengah, Pulau Bengkalis Provinsi Riau pada bulan Juni 2011-Juli 2012. 
Pembuatan preparat dan analisis data di lakukan di Laboratorium Botani Jurusan 
Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau dan 
Laboratorium Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor. Sebanyak  tujuh 
perikap kultivar durian dikoleksi dengan empat perikap kultivar tidak tahan 
simpan dan tiga perikap kultivar tahan simpan, dengan 3 buah diambil dari 
masing-masing pohon sebagai ulangan, perikap dipotong 1x1 cm dan dimasukan 
kedalam larutan FAA 70%. Pembuatan preparat dilakukan dengan metode parafin 
menurut Johannes (1940) dengan modifikasi Kasnadi (2011).  

Pengamatan menggunakan mikroskop fotomikrografi. Parameter yang 
diamati penampang membujur yaitu: (1) eksokarp: dihitung jumlah lapisan sel 
epidermis dan dilihat bentuk sel epidermis, (2) mesokarp: (a) jaringan parenkim: 
diukur ketebalannya dan dilihat bentuk sel, (b) kelenjar sekresi: dihitung jumlah 
dan diukur luas, (c) serat yang mengelilingi jaringan vaskular diukur luasnya, (3) 
endokarp: dihitung jumlah lapisan sel endodermis dan dilihat bentuk sel 
endodermis. Penampang melintang yaitu: (b) kelenjar sekresi: dilihat bentuk, 
dihitung jumlah dan diukur luasnya, (d) serat yang mengelilingi jaringan vaskular 
diukur luasnya. Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif, analisis 
kuantitatif menggunakan one-way (ANOVA), analisis korelasi menggunakan 
korelasi Pearson dalam Minitab versi 14.0 dengan tingkat kepercayaan 91%.   
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Pengamatan Penampang Melintang Struktur Anatomi Perikap Durian Asal 
Pulau Bengkalis 
Eksokarp 

Hasil pengamatan pada lapisan eksokarp menunjukkan adanya perbedaan 
ukuran tebal sel penyusun multiseriat epidermis. Tebal sel penyusun multiseriat 
epidermis pada kelompok kultivar tahan simpan lebih tipis (rata-rata 0,048 ± 
0,006 µm) (Gambar 1.e,g) dibandingkan sel penyusun multiseriat epidermis 
kelompok kultivar tidak tahan simpan (0,130 ± 0,026 µm) (Gambar 1.f,h) (Tabel 
1). Perbedaan ketebalan ini mengindikasikan perbedaan intensitas dan laju 
evaporasi selama waktu penyimpanan. Semakin lama waktu penyimpanan buah 
durian, maka sel penyusun lapisan epidermis perikap semakin menyusut, karena 
hilangnya air akibat evaporasi. Hal ini sesuai dengan Gardner et al. (1991) yang 
melaporkan bahwa karakter tebal atau tipisnya sel-sel penyusun epidermis terkait 
dengan intensitas dan laju evaporasi selama waktu penyimpanan.  
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Tabel 1. Hasil Pengamatan Anatomi Perikap (Irisan Melintang) Asal Pulau Bengkalis 

No 
Parameter Yang Diamati                                  

(Jaringan Penyusun Perikap) 

Sandi Individu 
Kultivar Tidak Tahan Simpan Kultivar Tahan simpan 

1 2 3 4 5 6 7  

-J J J+1 J+2 J+3 J+4 J+5 

1 Eksokarp 

Bentuk Sel Epidermis Batang ,Bulat Bulat Batang, Bulat Batang, Bulat Batang, Bulat Batang, Bulat Batang 

Jumlah Lapisan Sel 6 7 6 6 6 5 6 

Tebal lapisan epidermis (µm) 0,133 ± 0,050 0,152 ± 0,012 0,091 ± 0,014 0,142 ± 0,013 0,045 ± 0,019 0,043 ± 0,008 0,055 ± 0,009 

Rata – rata 0,130 ± 0,026 0,048 ± 0,006 

2 Mesokarp 

Bentuk Sel Parenkim Batang ,Bulat Bulat Batang,Bulat Bulat Batang, Bulat Batang, Bulat Bulat 
Tebal Jaringan Parenkim 
(mm) 

20,32 ± 2,26 15,38 ± 1,63 22,13 ± 2,69 15,84 ± 2,26 16,45 ± 2,75 13,6 ± 3,47 14,82 ± 3,93 

Rata-rata 18,42 ± 3,33 14,96 ± 1,43 
Jumlah Kelenjar Sekresi 
/cm2 

26 ± 1 35 ± 1 35 ± 1 18 ± 1 36 ± 2 37 ± 5 39 ± 2 

Rata-rata 28 ± 8 37 ± 2 

Luas Kelenjar Sekresi (µm2) 165,78 ± 29,65 178,25 ± 25,54 193,19 ± 16,78 188,95 ± 25,29 75,78 ± 14,28 103,60 ± 16,81 106,47 ± 30,47 

Rata-rata 181,54 ± 6,90 95,28 ± 16,95 
Luas Serat dan Berkas 
Pembuluh (µm2) 

115,52 ± 20,14 140,65 ± 3,45 314,41 ± 41 123,50 ± 29,14 80,81 ± 18,74 102,61 ± 13,06 103,69 ± 7,31 

Rata-rata 173,52 ± 94,51 103,15 ± 0,76 
Jumlah Serat dan Berkas 
Pembuluh /cm2 

111 ± 12 126 ± 14 69 ± 3 123 ± 7 135 ± 8 129 ± 14 119 ± 15 

Rata-rata 107 ± 26 128 ± 8 

3 Endokarp 
Bentuk Sel Endodermis Batang Batang Batang Batang, Bulat Bulat Bulat Bulat 

Jumlah Lapisan Sel 2 2 2 2 1 1 3 

Keterangan : Rata – rata ± SD,√ (Ada/Memiliki, -J(ketahanan simpan min nol atau perikap pecah sebelum buah gugur), J(ketahanan simpan nol atau perikap pecah 
bersamaan dengan buah gugur), J+1(ketahanan simpan 1 hari), J+2(ketahan simpan 2 hari), J+3(ketahanan simpan 3 hari), J+4 (ketahanan simpan 4 
hari), J+5(ketahanan simpan 5>). 
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Kultivar Tahan Simpan Kultivar Tidak Tahan Simpan 
 

 

Gambar 1. Lapisan Eksokarp. (a-b). Irisan melintang perikap secara detail; (c-d). serat diluar xylem, 
(e-f,g-h). Epidermis dengan penyusun berlapis (Multiseriat Epidermis) dengan kutikula 
(ep=epidermis, pa=parenkim, tr=trikoma, ku=kutikula). 

 
Mesokarp  

Pada lapisan mesokarp diamati beberapa karakter antara lain bentuk sel parenkim, 
tebal jaringan parenkim, jumlah serat dan berkas pembuluh, serta luas serat dan berkas 
pembuluh, luas kelenjar sekresi dan jumlah kelenjar sekresi (Tabel 1). Rata-rata jaringan 
parenkim pada kelompok kultivar tahan simpan lebih tipis (14,96 ± 1,43 mm) dibandingkan 
kelompok kultivar tidak tahan simpan (18,42 ± 3,33 mm) (Tabel 1). Jaringan parenkim 
merupakan jaringan utama penyusun perikap (Esau 1977), oleh karena itu perbedaan 
ketebalan jaringan perenkim seiring dengan rata-rata ketebalan kulit (perikap). Kultivar 
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tahan simpan memiliki perikap yang lebih tipis dibandingkan kultivar tidak tahan simpan 
(Sukoco 2013).  
 
 

Kultivar Tahan Simpan  Kultivar Tidak Tahan Simpan  

 

 

 

Gambar 2. Lapisan Mesokarp; (a-b).Irisan melintang perikap secara detail, (c-d). Serat dan Berkas 
Pembuluh, (e-f).Kelenjar Sekresi.(pa=parenkim, ed=endodermis, ks=kelenjar sekresi, 
sb=serat dan berkas pembuluh, s=serat, bp=berkas pembuluh). 

 
Perbedaan ketebalan jaringan parenkim juga dapat disebabkan kultivar tahan 

simpan memiliki luas serat dan berkas pembuluh lebih kecil (rata-rata 103,15 ± 0,76 µm2) 
dan padat dengan jumlah lebih banyak (rata-rata 128 ± 8 /cm2) (Gambar 2.a,c), 
dibandingkan kultivar tidak tahan simpan yang memiliki luas serat dan berkas pembuluh 
lebih besar (rata-rata 173,52 ± 94,51 µm2) meski dengan jumlah lebih sedikit (rata-rata 107 
± 26 /cm2) (Gambar 2.b,d) (Tabel 1). Keberadaan serat dan berkas pembuluh diduga 
merupakan salah satu faktor penting penyebab pecahnya perikap, sesuai dengan Marzinek 
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et al. (2003) yang melaporkan bahwa serat–serat yang mengelilingi berkas pembuluh 
memiliki peran aktif terhadap pecahnya perikap ketika perikap kehilangan air seiring 
perubahan kematangan buah. Diindikasikan bahwa semakin besarnya luas serat dan berkas 
pembuluh dengan jumlah yang sedikit, menyebabkan kelenturan perikap berkurang ketika 
perikap kehilangan air pada saat penyimpanan, sehingga kekokohan jaringan menurun dan 
dehiscense pun cepat terjadi (buah cepat pecah). 

Serat dan berkas pembuluh pada perikap durian merupakan serat ekstra xylem yang 
terbagi menjadi dua, yaitu serat yang merupakan komponen xilem atau seludang yang 
mengelilingi berkas pembuluh (Gambar 2.c-d)) dan serat di luar xylem (Gambar 1.c-d). 
Menurut Hidayat (1995) serat ekstra xylem, berupa silinder berongga dan berkas yang 
terletak di berbagai tempat di bawah epidermis atau berbentuk seludang yang mengelilingi 
hampir seluruh ikatan berkas pembuluh.  

Kelenjar sekresi pada kedua perikap juga menunjukkan perbedaan luas dan 
jumlah/cm2. Luas kelenjar sekresi yang terbentuk pada kelompok kultivar durian tahan 
simpan yaitu rata-rata 95,28 ± 16,95 µm2 jauh lebih sempit dibandingkan luas kelenjar 
sekresi pada kelompok kultivar durian tidak tahan simpan yaitu rata-rata 181,54 ± 12,25 
µm2. Namun, jumlah kelenjar sekresi pada kelompok kultivar durian tahan simpan lebih 
banyak yaitu rata-rata 37 ± 2 /cm2 dan tersebar merata (Gambar 2.a), dibandingkan jumlah 
kelenjar sekresi pada kelompok kultivar durian tidak tahan simpan yaitu rata-rata 28 ± 8 
/cm2 dan sebagian besar terdistribusi di daerah dekat epidermis (eksokarp) serta endodermis 
(endokarp) (Gambar 2.b) (Tabel 1).  

Keberadaan kelenjar sekresi yang tersebar merata diduga menyebabkan jaringan 
parenkim lebih kokoh dan elastis, serta meratanya suplai air keseluruh jaringan perikap, 
sehingga penurunan gradien potensial sel tidak cepat terjadi ketika perikap kehilangan air 
(evaporasi) pada saat penyimpanan. Fungsi dari kelenjar sekresi pada hasil penelitian ini 
sesuai dengan Chapotin et al. (2006) yang melaporkan bahwa kelenjar sekresi pada 
parenkim tanaman Adansonia sp berfungsi sebagai penyimpan air untuk mempertahankan 
kekokohan jaringan tanaman yang hidup pada lahan kering. 

Kelenjar sekresi merupakan jaringan dengan rongga intraseluler besar yang 
terbentuk melalui proses lysigenous dan schizogenus (Fahn 1991). Dilihat dari struktur 
parenkimnya, rongga sekresi yang dihasilkan terbentuk melalui proses lysigenous, karena 
berasal dari jaringan parenkim yang mengalami lisis, serta tidak terdapatnya sel epitel yang 
mengelilingi kelenjar sekresi tersebut (Gambar 2.e-f). Esau (1977) juga melaporkan bahwa 
rongga sekresi lysigenous merupakan formasi dari dinding sel-sel parenkim yang pecah dan 
hancur (lisis).  

Terbentuknya kelenjar sekresi pada hasil penelitian ini sesuai dengan yang 
dilaporkan oleh Mollenhauer (1966) pada polong dari tanaman Hibiscus esculentus dan 
Marzinek et al. (2003) perikap dari tanaman Chorisia speciosa, keduanya menyatakan 
bahwa kelenjar sekresi terbentuk melalui proses lysigenous. Kelenjar sekresi pada perikap 
durian asal Pulau Bengkalis diduga merupakan sekresi lendir (mucilaginous), sebagaimana 
umum dijumpai pada famili Bombacaceae lainnya, seperti Hibiscus esculentus 
(Mollenhauer 1966), Chorisia speciosa (Marzinek et al. 2003) dan  Adansonia spp 
(Chapotin et al. 2006).  
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Endokarp 
Pada lapisan endokarp karakter yang diamati adalah bentuk sel penyusun 

endodermis dan jumlah lapisan sel endodermis (Tabel 1). Sel endodermis pada kelompok 
kultivar tahan simpan berbentuk bulat (Gambar 3.c-d), sedangkan pada kelompok kultivar 
tidak tahan simpan berbentuk seperti batang hingga bulat (Gambar 3.e). Sama halnya 
dengan karakter bentuk sel endodermis, karakter jumlah lapisan sel endodermis juga 
memperlihatkan perbedaan antara kultivar tahan simpan dan tidak tahan simpan. Jumlah 
lapisan sel endodermis yang ditemukan pada kelompok kultivar tahan simpan terdiri dari 
satu lapis dan tiga lapis sel (Gambar 3.c-d), sedangkan pada kelompok kultivar tidak tahan 
simpan terdiri dari dua lapis sel (Gambar 3.e) (Diperkuat oleh analisis korelasi pada tabel 
4).  
 

  

Kultivar Tahan Simpan  Kultivar Tidak Tahan Simpan  
 

 

  

Gambar 3. (a-b). Irisan melintang perikap secara detail, (c-e). Lapisan Endokarp; (c). Endodermis 
satu lapis, (d). Endodermis tiga lapis,  (e). Endodermis dua lapis.(ep=epidermis, 
pa=parenkim, ed=endodermis, ks=kelenjar sekresi, sb=serat dan berkas pembuluh, 
s=serat, bp=berkas pembuluh, tr=trikoma, ku=kutikula). 

ENDOKARP 

10 µm 10 µm 
10 µm 

1000 1000 

ks ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

sb 

ks 

sb 

sb 

sb 

sb 

sb 

sb 

ep 

ed 
ed 

ep 

pa 

pa 

pa pa 
pa 

ed ed ed 

e c d 

a b 

sb 



9 

 

Pengamatan Irisan Membujur Perikap Durian. 
Karakter anatomi yang diamati pada irisan membujur antara lain jumlah kelenjar 

sekresi, luas kelenjar sekresi, luas serat dan berkas pembuluh, serta jumlah serat dan berkas 
pembuluh pada lapisan mesokarp (Tabel 2) (Gambar 4).  

Pada pengamatan irisan membujur rerata luas kelenjar sekresi menjadi lebih luas 
dibandingkan pada pengamatan irisan melintang, namun rerata jumlah kelenjar sekresi 
mengalami penyusutan. Luas kelenjar sekresi pada perikap tahan simpan dari rata-rata 
95,28 ± 16,95 µm2 (Tabel 1) menjadi 195,63 ± 75,91 µm2 (Tabel 2) dan kelompok kultivar 
tidak tahan simpan dari rata-rata 181,54 ± 6,90 µm2 menjadi 333,45 ± 89,58 µm2. Jumlah 
kelenjar sekresi kultivar tahan simpan dari rata-rata 37 ± 2 /cm2 (Tabel 1) menjadi 28 ± 2 
buah/cm2 (Tabel 2) dan kultivar tidak tahan simpan dari rata-rata 28 ± 8 /cm2 menjadi 23 ± 1 
buah/cm2. Hal ini diduga karena bentuk kelenjar sekresi tiga dimensi yang arah lebarnya 
tegak lurus terhadap arah runcing duri. Sehingga sebagian besar kelenjar sekresi yang 
diamati pada irisan membujur perikap durian lebih lebar dari irisan melintang, berbentuk 
bulat dan tidak beraturan. Sementara itu, sebagian kecil lainya juga ditemukan berbentuk 
persegi panjang dan bulat telur (Gambar 4.e-f).  

 
Tabel 2. Hasil Pengamatan Anatomi Perikap (Irisan Membujur) Asal Pulau Bengkalis 

 
No 

Parameter Yang 
Diamati                                  

(Jaringan Penyussun 
Perikap) 

Sandi Individu 
Kultivar Tidak Tahan Simpan Kultivar Tahan Simpan 

1  2 3 4 5 6 7 
-J J J+1 J+2 J+3 J+4 J+5 

1 
Jumlah Kelenjar 
sekresi /cm2 

24 ± 1 24 ± 2 24 ± 1 22 ± 3 26 ± 3 29 ± 4 27 ± 5 

Rata-rata 23 ± 1 28 ± 2 

2 
Luas Kelenjar sekresi 
(µm2) 

316,44 
± 41,93 

262,56 
± 45,05 

463,71 ± 
6,23 

291,10 ± 
60,88 

254,30 
± 34,69 

109,90 ± 
2,02 

222,69 
± 6,17 

Rata-rata 333,45 ± 89,58 195,63 ± 75,91 

3 

Luas Serat dan 
Berkas Pembuluh 
(µm2) 

188,46 
± 37,05 

172,14 
± 39,38 

283,51 ± 
68,29 

279,43 ± 
74,32 

188,54 
± 6,84 

121,31 ± 
1,41 

184,77 
± 39,24 

Rata-rata 230,88 ± 58,51 164,87 ± 37,77 

4 

Jumlah Serat dan 
Berkas Pembuluh 
/cm2 

45 ± 1 44 ± 2 39 ± 1 43 ± 5 48 ± 1 46 ± 1 48 ± 3 

Rata-rata 43 ± 2 47 ± 1 
Keterangan : Rata-rata ± SD, -J(ketahanan simpan min nol atau perikap pecah sebelum buah gugur), 

J(ketahanan simpan nol atau perikap pecah bersamaan dengan buah gugur), J+1(ketahanan 
simpan 1 hari), J+2(ketahan simpan 2 hari), J+3(ketahanan simpan 3 hari), J+4 (ketahanan 
simpan 4 hari), J+5(ketahanan simpan 5 >). 

 
Kelenjar sekresi ini diindikasikan sebagai sekresi lendir yang biasa terdapat pada 

golongan Bombacaceae. Kelenjar sekresi pada perikap durian ini merupakan hasil 
metabolisme yang belum diketahui kegunaannya secara pasti. Keberadaan kelenjar sekresi 
pada bagian tanaman lain (selain perikap) telah banyak dilaporkan pada beberapa tanaman, 
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salah satunya yaitu pada polong tanaman Hibiscus esculentus (Mollenhauer 1966), pada 
daun Spartocytisus filipes (Lyshede 1977). 
 

Kultivar Tahan Simpan  Kultivar Tidak Tahan Simpan  
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. (a-b). Irisan membujur perikap kultivar tahan simpan secara detail, (c-d). Serat dan 
berkas pembuluh, (e-f). Kelenjar sekresi. (pa=parenkim, ks=kelenjar sekresi, sb=serat 
dan berkas pembuluh, s=serat, bp=berkas pembuluh). 

 
Pada pengamatan irisan membujur rerata luas serat dan berkas pembuluh menjadi 

lebih luas dibandingkan pada pengamatan irisan melintang, tetapi rerata  jumlah serat dan 
berkas pembuluh mengalami penyusutan. Luas serat dan berkas pembuluh pada kelompok 
kultivar tahan simpan dari rata-rata 103,15 ± 0,76 µm2 (Tabel 1) menjadi 164,87 ± 37,77 
µm2 (Tabel 2) dan kelompok kultivar tidak tahan simpan dari rata – rata 173,52 ± 94,51 
µm2 menjadi 230,88 ± 58,51 µm2. Hal ini diduga karena posisi serat dan berkas pembuluh 
pada irisan membujur tegak lurus dengan arah runcing duri, sehingga sebagian besar serat 

100 µm 100 µm 

1000 µm 
ks 

sb 

sb 
sb 

ks 

ks 

ks 

sb ks 

ks s 

pa 
pa 

pa 
pa 

e c 

a 

100 µm 

100 µm 

1000 µm 

ks 

sb 

sb 

sb 
sb 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

s 

pa 

pa 

bp 

pa 

pa 

pa 

d b

a 

f 



11 

 

dan berkas pembuluh yang diamati tidak memiliki pola seperti pada irisan melintang. 
Dimana bentuk serat dan berkas pembuluh pada irisan membujur tidak beraturan, yaitu 
terlihat seperti bentuk serat yang panjang dengan tidak memiliki berkas pembuluh, serta 
sedikit berkas pembuluh dengan serat yang panjang (Gambar 4.c-d). Sedangkan, pada irisan 
melintang berkas pembuluh dikelilingi oleh serat (Gambar 2.c-d). 
 
Analisis Karakter Kuantitatif Perikap Durian Asal P ulau Bengkalis 

Karakteristik kuantitatif perikap antara kelompok durian tahan simpan (-J - J+2) dan 
kelompok durian tidak tahan simpan (J+3 – J+5) cenderung memperlihatkan perbedaan 
pada beberapa parameter yang diamati, namun tidak berpengaruh nyata setelah diuji 
analisis ragam dengan taraf 5% (Tabel 3).   

 
Tabel 3. Pengaruh lama hari pecah terhadap jaringan penyusun perikap durian Pulau 

Bengkalis 

Kelompok 
Sandi 

Individu 

Lama 
Perikap 
Pecah 

Karakter Kuantitatif 

Luas Serat 
dan 

Berkas 
Pembuluh 

(µm2) 

Jumlah 
serat dan 
Berkas 

Pembuluh 
(/cm2) 

Jumlah 
Kelenjar 
sekresi 
(/cm2) 

Luas 
Kelenjar 
sekresi 
(µm2) 

Tebal 
Jaringan 
parenkim 

(mm) 

Tidak 
Tahan 

Simpan 

1 -J 115,52a 110,96c 26,22b 165,78bc 20,32bc 
2 J 140,65ab 126,07c 34,67cd 178,25c 15,38ab 
3 J+1 314,41c 69,33a 34,96cd 193,20c 22,13bc 
4 J+2 123,50a 122,67c 17,93a 188,95c 15,84ab 

 Rata-rata 173,52 107,25 28,44 181,54 18,42 
Tahan 
simpan 

5 J+3 80,81a 134,52c 36,44cd 75,77a 16,45ab 
6 J+4 102,61a 129,18c 36,29cd 103,60ab 13,6ab 
7 J+5 103,71a 118,81c 38,96d 106,28ab 14,82ab 

 Rata-rata 103,15 127,50 37,33 95,28 14,96 
 
Ket : -J (ketahanan simpan min nol atau perikap pecah sebelum buah gugur), J (ketahanan 

simpan nol atau perikap pecah bersamaan dengan buah gugur), J+1 (ketahanan simpan 1 
hari), J+2 (ketahan simpan 2 hari), J+3(ketahanan simpan 3 hari), J+4 (ketahanan simpan 
4 hari), J+5(ketahanan simpan 5 >). (Angka – angka yang diikuti huruf kecil yang dobel 
pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada taraf uji 5%) 

 
Rata-rata luas serat dan berkas pembuluh, serta jumlahnya cenderung 

memperlihatkan perbedaan, dimana kelompok kultivar tahan simpan mempunyai luas serat 
dan berkas pembuluh cenderung lebih kecil, serta jumlah serat dan berkas pembuluh 
cenderung lebih banyak, dibandingkan pada kelompok kultivar tidak tahan simpan. Hal ini 
diduga, karena semakin besarnya luas serat dan berkas pembuluh dengan jumlah yang 
sedikit, menyebabkan kelenturan perikap berkurang ketika perikap kehilangan air pada saat 
penyimpanan, sehingga kekokohan jaringan menurun dan dehiscense pun cepat terjadi. 
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Hasil ini sejalan dengan laporan Marzinek et al. (2003) pada tanaman Chorisia speciosa, 
bahwa serat-serat yang mengelilingi berkas pembuluh memiliki peran aktif terhadap 
pecahnya perikap ketika perikap kehilangan air seiring perubahan kematangan buah. 

Rata-rata luas kelenjar sekresi dan jumlahnya juga cenderung menunjukkan 
perbedaan, walaupun tidak berbeda nyata setelah diuji dengan analisis sidik ragam pada 
taraf 5%. Pada kelompok kultivar tahan simpan luas kelenjar sekresi cenderung lebih kecil 
dan jumlah kelenjar sekresi cenderung lebih banyak dibandingkan kultivar tidak tahan 
simpan. Hal ini diduga, semakin banyaknya kelenjar sekresi dengan luas yang kecil dan 
terdistribusi hampir keseluruh perikap, menyebabkan meratanya suplai air keseluruh 
jaringan, sehingga elastisitas perikap tetap terjaga pada saat penyimpanan. Hasil ini sesuai 
dengan kelenjar sekresi pada tanaman Adansonia sp yang dilaporkan oleh Chapotin et al. 
(2006), kelenjar sekresi pada parenkim berfungsi sebagai penyimpan air untuk 
mempertahankan kekokohan jaringan tanaman yang hidup pada lahan yang kering. 

Ketahanan simpan juga tidak berpengaruh nyata terhadap tebal jaringan parenkim, 
namun cenderung menunjukan perbedaan terhadap rata-rata tebal jaringan parenkim. Tebal 
jaringan parenkim pada kultivar durian tahan simpan lebih tipis bila dibandingkan kultivar 
durian tidak tahan simpan. Hal ini seiring dengan rata-rata ketebalan kulit (perikap) yang 
juga lebih tipis pada kultivar tahan simpan dibandingkan dengan kultivar tidak tahan 
simpan (Sukoco 2013). Hasi penelitian ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Esau (1977), 
bahwa jaringan parenkim merupakan jaringan utama penyusun perikap. 
 
Analisis Korelasi Antara Karakter Morfologi dan Ant ar Karakter Anatomi Perikap 
Durian 

Berdasarkan analisis korelasi antar 16 karakter yang terdiri dari 9 karakter 
morfologi dan 7 karakter anatomi, diperoleh 12 karakter yang saling berkorelasi dengan 
tingkat kepercayaan 91 %. Karakter yang saling berkorelasi yaitu 6 karakter morfologi dan 
6 karakter anatomi, baik berkorelasi positif maupun negatif. Karakter-karakter yang 
berkorelasi positif yaitu kandungan serat, panjang duri, tekstur aril, tebal kulit, jumlah 
kelenjar sekresi, jumlah serat dan berkas pembuluh, luas serat dan berkas pembuluh. 
Karakter yang berkorelasi negatif yaitu, tebal kulit dengan lama pecah, jumlah kelenjar 
sekresi dengan luas kelenjar sekresi, luas kelenjar sekresi dengan luas serat dan berkas 
pembuluh, jumlah serat dan berkas pembuluh dengan tekstur aril. 

Berdasarkan analisis korelasi (Tabel 4), kultivar durian dengan tekstur aril yang 
lembut dan berair mengandung serat yang tinggi dan perikap memiliki luas kelenjar sekresi 
besar, jumlah serat dan berkas pembuluh yang sedikit dan luas serat dan berkas pembuluh 
besar, dibandingkan kultivar dengan tekstur aril yang keras dan tidak berair. Hasil analisis 
juga menunjukkan bahwa aril buah durian dengan kandungan serat tinggi memiliki perikap 
dengan bentuk sel endodermis batang dan batang bulat, sedangkan aril buah durian dengan 
kandungan serat yang rendah memiliki perikap dengan bentuk sel endodermis bulat dan 
batang bulat. Berdasarkan korelasi tersebut dapat dikatakan bahwa kultivar durian yang 
memiliki tekstur aril yang lembut dan berair akan dijumpai pada perikap tidak tahan 
simpan, sedangkan tekstur aril yang keras dan tidak berair akan dijumpai pada kultivar 
tahan simpan. 
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Tabel 4. Korelasi pearson antara karakter morfologi dan antar karakter anatomi perikap 

durian 

 
KS TK PD LKS JSB LSB 

TSA 0,859 - - 0,713 -0,801 0,801 
LP - -0,830 - - - - 
KM - - 0,701 - - - 
TJP - 0,919 - 0,725 -0,831 - 
LKS 0,684 0,740 - - -0,710 0,710 
JSB - -0,891 - - - -0,870 
LSB - 0,764 - - - - 
JLEd - - -0,716 - - - 
BSEd -0,876 - - - - - 

 
Ket:KS(kandungan serat), KM(kemudahan membuka), LP(lama pecah), TSA(tekstur aril), TK(tebal 

kulit), PD(panjang duri), BSEp(bentuk sel epidermis), TJP(tebal jaringan parenkim), 
JKS(jumlah kelenjar sekresi), LKS(luas kelenjar sekresi), LSB(luas serat dan berkas 
pembuluh), JSB(jumlah serat dan berkas pembuluh), BSEd(bentuk sel endodermis), 
JLEd(jumlah lapisan sel endodermis).  

 
Kultivar durian dengan kulit tebal memiliki jaringan parenkim yang tebal, luas 

kelenjar sekresi besar, luas serat dan berkas pembuluh besar, selain itu memiliki umur 
simpan yang singkat, serta jumlah serat dan berkas pembuluh sedikit dibandingkan kultivar 
durian dengan kulit yang tipis. Sebagian besar kultivar dengan  kulit yang tebal dijumpai 
pada kultivar tidak tahan simpan. kultivar durian dengan kulit yang tebal belum menjamin 
memiliki umur simpan yang lama. Sebaliknya, sebaliknya kultivar dengan kulit yang tipis 
memiliki umur simpan yang lama.  

Perikap durian dengan duri pendek memiliki jumlah lapisan sel endodermis lebih 
banyak dan perikap mudah dibuka, sedangkan perikap durian dengan duri panjang memiliki 
jumlah lapisan sel endodermis sedikit dan perikap sulit dibuka. Lapisan sel endodermis 
yang paling banyak ditemukan pada kelompok kultivar tahan simpan yaitu sebanyak tiga 
lapis, sehingga dapat dikatakan bahwa duri pendek dimiliki oleh kultivar tahan simpan dan 
duri panjang dimiliki oleh kultivar tidak tahan simpan.  

Korelasi antar panjang duri dan karakter anatomi sebagaimana dideskripsikan di 
atas, dapat menjadi penanda seleksi kultivar tahan simpan dari segi morfologi. Dengan 
demikian, seleksi buah durian yang akan di pasarkan keluar pulau dapat dilakukan 
menggunakan karakter panjang duri, terutama karakter duri pendek untuk kultivar tahan 
simpan.  

KESIMPULAN 

• Struktur anatomi perikarp durian pada irisan melintang dari luar kedalam dibagi menjadi 
3 lapisan meliputi: lapisan eksokarp (epidermis), lapisan mesokarp (jaringan parenkim, 
kelenjar sekresi, serat dan berkas pembuluh) dan endokarp (endodermis). 
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• Pengamatan pada 3 lapisan perikarp menunjukkan bahwa pada kultivar tahan simpan 
memiliki tebal lapisan epidermis lebih tipis, jaringan parenkim lebih tipis, luas kelenjar 
sekresi lebih sempit, jumlah kelenjar sekresi lebih bayak, luas serat dan berkas 
pembuluh lebih sempit dan jumlah serat dan berkas pembuluh lebih banyak 
dibandingkan kultivar tidak tahan simpan, serta jumlah sel endodermis pada kultivar 
tahan simpan satu dan tiga lapis sedangkan pada kultivar tidak tahan simpan dua lapis. 

• Ketahanan simpan perikap durian terbukti secara struktural tidak dipengaruhi oleh tebal 
tipisnya perikap, tetapi dipengaruhi oleh keberadaan kelenjar sekresi, serta serat dan 
berkas pembuluh. 

• Pada analisis korelasi karakter jumlah sel endodermis berkorelasi dengan ketahanan 
simpan dan panjang duri, dimana panjang duri dapat menjadi penanda seleksi kultivar 
tahan simpan dari segi morfologi. 
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