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ABSTRACT 

  

Rokan Hulu regency is one of distribution regions of durian (Durio zibethinus Murr.) in 

Riau Province. The objective of this study was to determine the similarity coefficient 

and clustering of durian in Rokan Hulu Regency. This research was conducted from 

January to March 2011. The morphological and agronomical characters were observed 

and described. The scoring of morphological characters were then analyzed using 

NTSYS-pc 2.02i software. The result showed that the similarity coefficient ranged from 

0,14 to 0,66. The lowest similarity coefficient was found at four individuals i.e BR1 

(Rambah), SI1 (Rambah Hilir), RU2 (Rambah Samo), and SE5 Gadih (Kepenuhan), 

while the highest similarity coefficient was found in two individuals i. e  TS2 Kepalo 

Gajah (Rambah Samo) and BS5 (Rambah). The dendogram showed that the  clustering 

of durian was based on the morphological and agronomical character similarities, not 

based on the local name and sample location similarities. 

 

Keywords: Durian, clustering, Rokan Hulu 

 

ABSTRAK 

 

KabupatenRokan Hulu sebagai salah satu kabupaten penyebaran durian 

(Duriozibethinus Murr.) di Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

koefisien kemiripan dan pengelompokan plasma nutfah durian yang tersebar di 

Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai Maret 2011. 

Pengamatankaraktermorfologi dan agronomi disajikandalambentukskoring. Analisis 

menggunakan programNTSYS-pc 2.02i. Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien 

kemiripan berkisar antara 0,14 hingga 0,66. Nilai koefisien terendah terdapat pada 

empat individu yaitu BR1 (Kecamatan Rambah) dan SI1 (Kecamatan Rambah Hilir), 

RU2 (Kecamatan Rambah Samo) dan SE5Gadih (Kecamatan Kepenuhan) serta nilai 

koefisien tertinggi terdapat pada indivdiu TS2KepaloGajah (Kecamatan Rambah Samo) 

dan BS5 (Kecamatan Rambah). Pengelompokan durian Rokan Hulu berdasarkan 



2 

 

persamaan karakter morfologi dan agronomi bukan berdasarkan kesamaan nama lokal 

dan daerah asal. 

 

Kata Kunci: Durian, Pengelompokan, Rokan Hulu 

 

PENDAHULUAN 

 

Satu diantara buah tropis yang populer dan dikonsumsi masyarakat sejak lama 

adalah durian. Durian memiliki karakter yang memikat antara lain warna daging buah 

menarik, rasa daging buah yang bervariasi dan aroma yang khas.Kebun durian skala 

kecil milik masyarakat tersebar hingga pedesaan di Provinsi Riau terutama Kabupaten 

Rokan Hulu. Masyarakat yang membudidayakan durian memperoleh bibit sebagian 

besar berasal dari biji sehingga memiliki keanekargaman tinggi. Hal ini berpotensi 

dijadikan sebagai salah satu sumber pemuliaan plasma nutfah. Pemuliaan tanaman 

durian memerlukan karakter-karakter unggul yang sesuai dengan selera dan digemari 

masyarakat. Karakter-karakter unggul yang diharapkan muncul antara lain mampu 

berbuah diluar musim, produksi buah banyak(Sobir dan Napitupulu 2010), memiliki 

citra rasa manis, daging buah tebal, warna daging buah menarik dan aroma harum kuat 

(Santosoet al. 2008). Kemungkinan karakter unggul yang diharapkan, terdapat pada 

tanaman durian yang dibudidayakan masyarakat sehingga eksplorasi perlu dilakukan 

untuk mengungkap sifat-sifat unggul tanaman durian di Rokan Hulu. 

Langkah yang sering dilakukan dalam mempelajari ciri kenampakan sifat-sifat 

unggul suatu tanaman durian, yaitu melalui identifikasi dan karakterisasi berdasarkan 

penanda morfologi dan agronomi. Identifikasi karakter morfologi mudah dilakukan dan 

digunakan untukmengetahui hubungan kekerabatan suatu tanaman. Karakter agronomi 

berkaitan dengan bagian tanaman yang bermanfaat setelah dipanen seperti daging buah. 

Karakter agronomi banyak digunakan untuk kegiatan seleksi tanaman unggul.Durian 

asal kabupaten Rokan Hulu perlu dikarakterisasi secara morfologi dan agronomi untuk 

menunjukkankesamaan dan perbedaan antar tanaman durian. 

Penelitian untuk mengetahui keanekaragaman yang terdapat pada tanaman 

durian menggunakan karakter morfologi di Provinsi Riau telah dilakukan oleh Lestari 

(2011) di Kabupaten Bengkalis dan Mulyani (2008) di Kabupaten Kampar. Sampai saat 

ini kajian pengelompokan tanaman durian asal Kabupaten Rokan Hulu belum pernah 

dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui 

koefisien kemiripan dan pengelompokan plasma nutfah durian yang tumbuh dan 

tersebar di Kabupaten Rokan Hulu. 

 

METODE PENELITIAN 

 

a. Waktu dan Tempat Penelitian 

Eksplorasi dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2011. 

Lokasi penelitian di lima Kecamatan yang terdiri dari empat belas Desa yaitu 

Kecamatan Rambah (Desa Batang Samo, Pawan, Menaming, Teluk Bentungan, Boter), 

Kecamatan Kepenuhan Hulu (Desa Sungai Emas dan Pekan Tebih), Kecamatan 

Tambusai (Desa Batas dan Sialang Rindang), Kecamatan Rambah Samo (Desa Rambah 
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Utama dan Transosial), Kecamatan Rambah Hilir (Desa Surau Tinggi, Padang Blanti 

dan Muara Ngamu).  

 

b. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kaera digital, pedoman 

warna munsell, timbangan, buku panduan deskriptor durian Bioversity International 

tahun 2007, jangka sorong, refraktometer (brix meter), dan alat-alat tulis. Sedangkan 

objek penelitian yang digunakan adalah buah durian segar. 

 

c. Penentuan Pohon 

Survei Pendahuluan dilakukan dengan melaksanakan kunjungan langsung dan 

wawancara dengan pemilik pohon durian yang akan diteliti. Pemilihan tanaman yang 

diteliti ditentukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat setempat 

bahwa durian tersebut memiliki cita rasa enak. Kriteria durian enak sesuai pendapat 

masyarakat adalah durian yang memiliki rasa lunang (manis sedikit pahit dan tekstur 

daging buah lembut). Tanaman yang dipilih sebanyak 53 pohon.  

 

d. Pengambilan Buah 

Sampel buah yang diambil untuk masing-masing pohon sebanyak 3 buah dengan 

kriteria buah tersebut masak jatuh dari pohon. Satu buah digunakan untuk dikarakter 

berdasarkan penanda morfologi dan agronomi. Dua buah yang lain disimpan hingga 

pecah untuk mengetahui ketahanan simpan masing-masing durian. Total keseluruhan 

sampel buah durian yang diambil sebanyak 159 buah. 

 

e. Karakterisasi 
Pengamatan terhadap karakter morfologi dan agronomi durian berdasarkan buku 

panduan deskriptor durian Descriptor List of Durian(Bioversity2007). Karakterisasi 

dilakukan terhadap karakter-karakter yang melekat pada pohon, buah dan biji. 

Parameter pohon yang diamati antara lain bentuk tajuk, pola percabangan dan kerapatan 

cabang. Karakter buah dan biji yang diamati meliputi karakter kualitatif dan kuantitatif. 

Karakter kualitatif pada buah dan biji meliputi bentuk buah, warna kulit, warna aril, 

bentuk biji, warna biji dan lain-lain. Pengukuran karakter kuantitatif pada buah dan biji 

mengacu pada prosedur sebagai berikut: 

1. Karakter Buah 

a. Panjang tangkai buah diukur dari pangkal tangkai buah sampai pangkal buah saat 

matang. 

b. Diameter buah diukur pada titik terluas pada bagian tengah. 

c. Panjang buah diukur pada bagian titik tertinggi pada bagian buah. 

d. Ketebalan aril diukur pada sudut mid dorsal dari segmen buah. 

e. Uji organoleptik dengan bantuan responden sebanyak 4 orang berdasarkan 5 

kriteria yaitu: sedikit manis, manis, sangat manis, manis pahit, pahit setelah 

ditelan. 

f. Kadar kemanisan (Glukosa) diukur menggunakan refraktometer. Warna biru akan 

berubah sesuai kadar kemanisan dan angka yang ditunjukkan dicatat. 

g. Edible portion (bagian yang dimakan) dihitung: 

Bobot daging buah (gram)     X 100% 
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                                       Bobot buah utuh (gram) 

2.Karakter Biji 

a. Panjang biji diukur pada bagian titik terpanjang dari biji. 

b. Lebar biji diukur pada bagian titik terluas dari biji 

c. Tebal biji diukur pada bagian titik tertebal dari biji. 

 

f. Analisis Data 
Data pengamatan morfologi dan agronomi disajikan dalam bentuk skor dan 

digunakan untuk membuat matriks kemiripan genetik menggunakan prosedur 

SIMQUAL (Similarity for Qualitatif Data). Pengelompokan data matriks 

(clusteranalysis) dan pembuatan dendogram dilakukan dengan metode Unweigthed 

Pair-Group Method Arithmetic Average (UPGMA) menggunakan program Numerical 

Taxonomic and Multivariate System (NTSYS) versi 2.02i (Rohlf 1998). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Matriks Kemiripan  

 

Pengamatan karakter morfologi dan uji organoleptik menghasilkan skor 

karakter. Skor karakter ini kemudian dikonversikan menggunakan koefisien Manhattan 

untuk memperoleh matriks kemiripan atau keanekaragaman genetik 53 individu durian 

yang diamati. Matriks kemiripan memberikan informasi semakin besar angka berarti 

semakin besar kemiripan diantara individu-individu durian. Sebaliknya, semakin kecil 

angka maka sedikit kemiripan diantara individu tersebut. Pada matriks ini angka 

kemiripan durian di Kabupaten Rokan Hulu berkisar antara 0,14 hingga 0,66. 

Nilai koefisien matriks kemiripan paling tinggi (0,66) terdapat pada individu 

TS2KepaloGajah (Kecamatan Rambah Samo) dan BS5 (Kecamatan Rambah). Hal ini 

menunjukan antara TS2KepaloGajah dan BS5 memiliki banyak kesamaan karakter 

meskipun letak lokasi kedua individu tersebut berjauhan (sekitar 40 Km). Individu 

TS2KepaloGajah dan BS5 memiliki perbedaan 15 karakter dan memiliki 28 persamaan. 

Persamaan karakter kedua individu tersebut yaitu berat buah, panjang buah, diameter 

buah, diameter tangkai buah, panjang tangkai buah, panjang duri, jumlah lokus, jumlah 

karpel per buah, jumlah baris daging, tebal aril, jumlah biji dewasa, panjang biji, lebar 

biji, berat biji, daya simpan, berat per tiga buah, bentuk ujung buah, perlekatan tangkai, 

warna dalam tangkai, warna kulit buah, kerapatan duri, kemudahan membuka, aroma 

daging buah, warna daging buah, tekstur aril, kandungan serat, kandungan lemak dan 

kerapatan cabang.  

Karakter yang membedakan antara individu TS2KepaloGajah dan BS5 antara 

lain, tebal kulit, berat daging buah, jumlah biji gagal, tebal biji, bentuk buah, bentuk 

dasar buah, keberadaan duri diujung buah, bentuk duri, rasa daging buah, kandungan 

air, jumlah biji per karpel, bentuk biji, warna lapisan biji, bentuk tajuk, pola 

percabangan. 

Nilai koefisien matriks kemiripan terkecil (0,14) terdapat pada empat individu 

yang juga terletakberjauhan yaitu antara individu BR1 (Kecamatan Rambah) dan 

SI1(Kecamatan Rambah Hilir), RU2 (Kecamatan Rambah samo) dan SE5Gadih 

(Kecamatan Kepenuhan). Hal ini berarti diantara keempat individu tersebut memiliki 
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sedikit kemiripan dan ketidakmiripan yang besar. Kemiripan diantara individu-individu 

tersebut hanya terdapat pada 7 karakter. Pada individu BR1 dan SI1 karakter yang mirip 

yaitu daya simpan, berat per tiga buah, perlekatan tangkai, keberadaan duri diujung 

buah, bentuk duri, kemudahan membuka dan tekstur aril. Karakter yang berbeda antara 

individu BR1 dan SI1 yaitu, berat buah, panjang buah, diameter buah, diameter tangkai 

buah, panjang tangkai buah, panjang duri, tebal kulit, jumlah lokus, jumlah karpel 

perbuah, jumlah baris daging, tebal aril, berat daging buah, jumlah biji, jumlah biji 

gagal, panjang buah, lebar biji, tebal biji, berat biji, bentuk buah, bentuk dasar buah, 

bentuk ujung buah, warna dalam tangkai buah, warna kulit buah, kerapatan duri, aroma 

daging buah, warna daging buah, rasa daging buah, kandungan air, kandungan serat, 

kandungan lemak, jumlah biji per karpel, bentuk biji, warna lapisan biji, bentuk tajuk, 

pola percabangan dan kerapatan cabang. Individu RU2 dan SE5Gadih memiliki 7 

kesamaan yaitu diameter buah, berat daging buah, perlekatan tangkai, keberadaan duri 

diujung buah, kerapatan duri, kemudahan membuka, kandungan serat. 

Individu RU2 dan SE5Gadih memiliki perbedaan karakter sebanyak 36 antara 

lain berat buah, panjang buah, diameter tangkai buah, panjang tangkai buah, panjang 

duri, tebal kulit, jumlah lokus, jumlah karpel per buah, jumlah baris daging, tebal aril, 

jumlah biji dewasa, jumlah biji gagal, panjang biji, lebar biji, tebal biji, berat biji, daya 

simpan, berat per tiga buah, bentuk buah, bentuk dasar buah, bentuk ujung buah, warna 

dalam tangkai buah, warna kulit buah, bentuk duri, aroma daging buah, warna daging 

buah, tekstur aril, rasa daging buah, kandungan air, kandungan lemak, jumlah biji per 

karpel, bentuk biji, warna lapisan biji, bentuk tajuk, pola percabangan dan kerapatan 

cabang. 

Individu durian yang memiliki nilai kemiripan paling tinggi maupun kemiripan 

paling kecil dijumpai pada lokasi yang terletak berjauhan dan berasal dari kecamatan 

berbeda. Letak lokasi durian tumbuh yang berjauhan menunjukan tidak ada keterkaitan 

antara tanaman durian yang berasal dari Kabupaten Rokan Hulu.  Hal ini diduga 

tanaman durian yang terdapat di Rokan Hulu berasal dari tetua yang berbeda.  

Sebagian besar pemilik kebun durian memperoleh bibit dengan menyemaikan 

biji. Biji dikumpulkan dan dipilih untuk pembibitan berasal dari biji buah durian yang 

masak jatuh. Bibit hasil semaian tadi kemudian ditanam pada pekarangan dan kebun. 

Perbanyakan asal biji memiliki sifat yang berbeda dengan tetua (TIM Bina karya Tani 

2008) sehingga memiliki keanekaragaman tinggi. Pernyataan ini didukung oleh hasil 

analisis matrik kemiripan yang menunjukan bahwa terdapat nilai kemiripan yang kecil 

diantara tanaman durian yang tumbuh pada lokasi berjauhan dan berasal dari sumber 

tetua yang berbeda, sebagaimana kemiripan yang dijumpai pada individu BR1 dan SI1, 

RU2 dan SE5Gadih. 

 

b. Pengelompokan 

 

Pengelompokan terhadap individu-individu durian dilakukan menggunakan 

metode UPGMA berdasarkan dari nilai matriks kemiripan Manhattan. Gambar 1 

menunjukan bahwa sejumlah 53 individu durian menghasilkan dendogram dengan 

koefisien kemiripan simple matching 31 sampai 67%. Individu-individu tersebut 

mengelompok pada koefisien kemiripan rendah (31%) dan terpisah menjadi delapan 

kelompok pada koefisien kemiripan 38% (0,38). Jumlah individu-individu yang berada- 
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dalam tiap kelompok bervariasi dan berasal dari Kecamatan yang berbeda-beda. 

Kelompok I terdiri atas 30 individu berasal dari empat Kecamatan antara lain 

Kecamatan Rambah (BR1, TB4Jantung, PN5, BS4, TB5, BS5, PN1DuriRapat, MG2, 

PN2, PN3Jantung, BS2, PN4Bantal, TB3, TB2, MG1, BS1), Kecamatan Rambah Samo 

(RU4Cempedak, TS1DuriRampak, TS2KepaloGajah, RU1, RU3, TS3),Kecamatan 

Rambah Hilir (MU3,SI2Tembago, MU2Tembago,  PB2, PB1Belimbing, 

MU1Tembago), Kecamatan Tambusai (BT2Jantung, SR1). Pengelompokan individu-

individu ini terbentuk karena terdapat kesamaan karakter yang dimiliki berupa tekstur 

aril yang lembut.  

Kelompok II terdiri dari 9 individu berasal tiga Kecamatan antara lain 

Kecamatan Rambah (MG3, MG5, MG4), Kecamatan Tambusai (BT3Tembago, 

BT4KepaloGajah, SR4), Kecamatan Kepenuhan Hulu (SE4Kuning, SE2Jantung, 

SE1Poriang). Pengelompokan terbentuk disebabkan 2 kesamaan antara lain karakter 

warna dalam tangkai buah putih dan bentuk biji lonjong. 

Kelompok III memiliki anggota6 individu yang berasal dari 3 Kecamatan antara 

lain Kecamatan Rambah (BR2Jantung), Kecamatan Tambusai (BT1KepaloGajah, 

BT5Jantung), Kecamatan Kepenuhan Hulu (PH1Jantung, SE3Jantung, SE5Gadih). 

Keseluruhan individu-individu dalam kelompok ini memiliki persamaan 8 karakter 

antara lain jumlah lokus dan jumlah karpel yang terdapat pada setiap buah berkisar 

antara 5 sampai 5,15, perlekatan tangkai kuat, kulit buah relatif mudah dibuka, aroma 

daging buah kuat, cita rasa daging buah manis, kandungan serat tinggi, kandungan 

lemak intermediate, warna lapisan biji 2,5 Yp dan kerapatan cabang jarang. 

Kelompok IV terdiri atas dua individu berasal dari Kecamatan Rambah 

(BS3Bantal) dan Tambusai (SR3).  Kedua individu ini memiliki 17 kesamaan karakter 

antara lain diameter tangkai buah, jumlah biji dewasa, jumlah biji gagal, berat biji, daya 

simpan, perelekatan tangkai, warna dalam tangkai, warna kulit buah, keberadaan duri 

diujung buah, kerapatan duri, kemudahan membuka, aroma daging buah, tekstur aril, 

kandungan air, kandungan lemak, warna lapisan biji dan bentuk tajuk.  

Kelompok V juga terdiri atas dua individu berasal dari Kecamatan Rambah 

(TB1) dan Rambah Samo (RU2).  Karakter-karakter yang dimiliki bersama antara kedua 

individu ini yaituberat buah, panjang buah, diameter buah, jumlah lokus, jumlah karpel 

perbuah, jumlah baris daging, berat daging buah, jumlah biji gagal, daya simpan, berat 

tiga buah, bentuk ujung buah, perlekatan tangkai, Keberadaan duri diujung buah, 

kerapatan duri, bentuk duri, warna daging buah, tekstur aril, rasa daging buah, 

kandungan air, kandungan lemak dan berat biji.  

Kelompok VI hanya terdapat satu individu (SI1) berasal dari Kecamatan 

Rambah Hilir. Individu SI1 membentuk kelompok berbeda pada koefisien kemiripan 

36% karena individu tersebut memiliki ketidaksamaan karakter dengan individu TB1 

dan RU2. Karakter yang memisahkan individu SI1 dengan individu kelompok V yaitu 

diameter buah, diameter tangkai buah, panjang tangkai buah, panjang duria, tebal kulit, 

jumlah baris daging, tebal aril, jumlah biji dewasa, jumlah biji gagal, panjang biji, lebar 

biji, tebal biji, berat biji, daya simpan, berat per tiga buah, bentuk buah, bentuk dasar 

buah, bentuk ujung buah, perlekatan tangkai, warna dalam tangkai, warna kulit buah, 

keberadaan duri diujung buah, kerapatan duri, bentuk duri, kemudahan membuka, 

aroma daging buah, warna daging buah, rasa daging buah, kandungan serat, kandungan 

lemak, jumlah biji per karpel, warna lapisan biji, bentuk tajuk, pola percabangan dan 
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kerapatan cabang. Begitu juga dengan kelompok VII terdiri atas satu individu 

(TS4Unggeh). Individu pada kelompok VII terpisah pada koefisien kemiripan 31%. 

Individu tersebut cenderung memiliki karakter yang berbeda dari individu lainnya, 

seperti karakter berat buah, panjang buah, diameter buah, bentuk buah, bentuk dasar 

buah dan bentuk ujung buah. 

Kelompok VIII terdiri atas dua individu berasal dari Kecamatan Tambusai 

(SR2Jinggo dan SR5). Individu tersebut berasal dari lokasi pekarangan yang sama dan 

jarak tumbuh berdekatan. Kedua individu ini memiliki persamaan 19 karakter yaitu 

berat buah, diameter buah, jumlah baris daging, panjang biji, lebar biji, berat biji, daya 

simpan, berat tiga buah, perlekatan tangkai, warna dalam tangkai, warna kulit buah, 

keberadaan duri diujung buah, kerapatan duri, bentuk duri, kemudahan membuka, 

tekstur aril, kandungan air, bentuk biji dan warna lapisan biji. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa 53 individu durian 

memiliki nilai matrik kemiripan berkisar antara 0,14 hingga 0,66. Analisis 

pengelompokan menunjukkan terdapat delapan kelompok utama pada koefisien simple 

matching 38% dan tidak mengelompok berdasarkan pemberian nama lokal maupun 

lokasi tempat tumbuh. 
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