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ABSTRACT 

 

Duku Turak is a native fruit from Kuantan Singingi regency. This plant is mainly 

distributed in three regions i.e. Cerenti, Gunung Toar and Benai District. Those populations 

are predicted as old populations and have morphological character variation. In spite of 

this, the information of duku Turak is limited. Therefore a detail exploration of this plant is 

important to be carried out. The aims of this study were to analyzed the variation of 

morphological characters and to determine the phylogenetic relationship of duku Turak. 

The method was carried out using exploration method. A total of 40 individuals from three 

study sites were examined, consisted of 15 individuals from Cerenti, 15 from Gunung Toar 

and 10 from Benai. Fourty one morphological characters were scored to construct 

cladogram. Thirty nine individuals out of 40 were grouped together in a clade, while one 

individual of ingroup (Gunung Toar 12) was excluded and made a branch with outgroup. 

The group in cladogram was not based on the origin population but mainly based on the 

similarity of morphological character.  

 

Key words: Duku Turak (Lansium domesticum Corr.), Kuantan Singingi, morphology, 

population, variation. 

 

ABSTRAK 

 

Duku Turak adalah buah asli dari Kabupaten Kuantan Singingi. Tanaman ini terutama 

didistribusikan di tiga wilayah yaitu Kabupaten Cerenti, Gunung Toar dan Benai. Populasi 

tersebut diperkirakan telah lama ada dan memiliki variasi karakter morfologi. Terlepas dari 

ini, informasi dari duku Turak terbatas. Oleh karena itu perlu dilakukan eksplorasi dari 

tanaman ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis variasi karakter 

morfologi dan untuk mengetahui hubungan filogenetik dari duku Turak. Metode ini 

dilakukan dengan metode eksplorasi. Sebanyak 40 individu dari tiga lokasi penelitian yang 

diperiksa, terdiri dari 15 individu dari Cerenti, 15 dari Gunung Toar dan 10 dari Benai. 
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Empat puluh satu karakter morfologi diberi skor untuk membangun kladogram. Tiga puluh 

sembilan individu dari 40 yang dikelompokkan dalam klad, sementara satu individu 

ingroup (Gunung Toar 12) dikeluarkan dan membuat cabang dengan outgroup. 

Pengelompokkan yang terjadi pada kladogram tidak didasarkan pada asal populasi tetapi 

lebih cenderung berdasarkan pada kesamaan karakter morfologi. 

Kata kunci: Duku Turak (Lansium domesticum Corr.), Kuantan Singingi, morfologi, 

populasi, variasi 

PENDAHULUAN 

Duku (Lansium domesticum Corr.) merupakan tanaman asli kawasan Asia Tenggara 

dan merupakan buah yang cukup diminati oleh masyarakat Indonesia. Provinsi Riau, 

terutama di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat duku lokal yang sering disebut oleh 

masyarakat setempat dengan nama duku Pinang atau duku Turak dengan karakteristik buah 

lonjong seperti buah pinang, berkulit tebal dengan warna permukaan buah kuning 

kemerahan. Tanaman duku Turak yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi ini pada 

umumnya berumur puluhan bahkan ratusan tahun dan populasinya terpusat pada beberapa 

daerah yang ada  di pinggiran sungai dan sekitarnya, sehingga membentuk sentra populasi 

duku turak seperti di Kecamatan Cerenti, Gunung Toar, dan Benai. Ketiga populasi tersebut 

diperkirakan telah mengalami perkembangan yang cukup lama sehingga telah muncul 

variasi pada karakternya. Persebaran duku terkait dengan migrasi manusia. Variasi tersebut 

dapat dilihat dengan cara menganalisis hubungan filogenetik. Untuk memudahkan dalam 

proses pengidentifikasi maka digunakan pendekatan morfologi. Oleh karena itu perlu 

dilakukan eksplorasi duku Turak yang tumbuh di sentra produksi dan dibuat analisis 

filogenetik dalam populasi dan antar populasi. Tujuan untuk menganalisis variasi duku 

Turak dalam populasi dan antar populasi pada tiga sentra produksi duku Turak yaitu di 

Kecamatan Cerenti, Gunung Toar, dan Benai serta menganalisis hubungan kekerabatannya 

secara filogenetik.  

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April hingga Oktober 2012.  Pengambilan 

sampel dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan 

Cerenti, Gunung Toar, dan Benai. Identifikasi dilakukan di Laboraturium Botani Jurusan 

Biologi FMIPA Universitas Riau. Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu kamera, 

plastik, gunting kait, alat tulis, briksmeter, dan jangka sorong. Bahan yang digunakan yaitu 

organ daun dan buah duku Turak, karakter Drendan yang dijadikan out group, spirtus atau 

alkohol 70%. Drendan dijadikan out group karena masih dalam satu genus yang sama yaitu 

genus Lansium, sehingga kekerabatannya masih dekat. Metode yang digunakan yaitu survei 

dipusat persebaran duku Turak di tiga Kecamatan. Pelaksanaan penelitian meliputi 

pengambilan sampel tanaman yaitu organ daun sepanjang 30 cm rangkap tiga, buah 

masing-masing perpohon minimal 10 buah, dan biji yang sebelumnya telah diukur nilai 

tingkat kemanisanya dan dilanjutkan pembuatan herbarium untuk organ daun. Pengamatan 
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sampel dilakukan dua bagian, pertama di lapangan, mengamati karakter yang mudah hilang 

dan dilakukan dokumentasi pada pohon, serta daun. Bagian kedua yaitu pengamtan sampel 

di Laboraturium untuk mengamati dan mengidentifikasi karakter yang terdapat pada daun, 

buah dan biji secara detail dengan menggunakan deskriptor yang telah dibuat. Karakterisasi 

dilakukan dengan menggunakan 41 karakter morfologi meliputi organ vegetatif maupun 

generatif. Analisis data dengan melakukan penskoran karakter, kemudian dilakukan analisis 

data melalui analisis Maksimum Parsimoni dalam program PAUP 4.0 dengan bootstrap 

1000x untuk melihat hubungan kekerabatan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Analisis Hubungan Kekerabatan Berdasarkan Karakter Morfologi 

Analisis hubungan kekerabatan dilakukan pada 41 individu, yang terpisah menjadi 

40 individu kelompok dalam (ingroup) dan 1 individu kelompok luar (outgroup), dianalisis 

dengan 41 karakter morfologi menggunakan PAUP 4.0 Maksimum Parsimoni dengan 

bootstrap 1000x.  

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan pohon filogenetik (kladogram) duku Turak di 

tiga Kecamatan di Kuantan Singingi, bahwa pohon filogenetik duku Turak tidak bercabang 

menjadi dua (dikotom), tetapi menjadi tiga. Hal ini dikarenakan individu kelompok luar 

(outgroup) terletak sejajar dengan cabang kelompok dalam. Dari 40 individu kelompok  

dalam (in group) terbagi menjadi dua klad yaitu individu Gunung Toar 12 (klad I)  dan 39 

individu membentuk kelompok besar (klad II) dengan nilai bootstrap 79%. 

Klad I adalah 1 individu dari kelompok dalam (ingroup) yang keluar mengikuti 

kelompok luar (outgroup) yaitu individu Gunung Toar 12. Karakter yang mengeluarkannya 

dari kelompok dalam adalah karakter pola percabangan, warna kulit batang (Gambar 2), 

warna kulit buah dan jumlah aril perbuah. 

   

 

Gambar 2. Warna kulit batang Duku Turak (A) cokelat keabu-abuan. (B) cokelat dan (C) 

cokelat muda. 

 

A B C 
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Klad II sebanyak 39 individu dan memiliki nilai bootstrap sebesar 78%. 

Individu-individu dalam klad ini disatukan oleh karakter jumlah anak daun ganjil 5. 

Klad II terbagi atas dua sub klad, yaitu sub klad A dan sub klad B. Sub klad A terdiri  

dari satu individu dari populasi I yaitu Cerenti 12. Karakter yang memisahkan individu 

Cerenti 12 adalah karakter kerapatan cabang yang rapat, tekstur permukaan batang yang 

cenderung kasar, warna kulit batang berwarna cokelat (Gambar 3), kebiasaan tumbuh 

pohon yang bersifat drooping (menurun), bentuk ujung daunnya terbelah (Gambar 4), 

bentuk pangkal daunnya runcing (Gamabar 5), susunan daunnya majemuk menyirip 

ganjil dan tekstur permukaan buah yang kasar. 

   
Gambar 3. Tekstur Permukaan batang yang dimiliki oleh Duku Turak (A) halus (B)  

Agak kasar (C) kasar. 

   
Gambar 4. Bentuk ujung daun (A) meruncing, (B) runcing, (C) terbelah. 

  

Gambar 5. Bentuk pangkal daun (A) tumpul, (B) runcing. 

 

Sub klad B terdiri atas 38 individu yaitu populasi I berjumlah 14 individu, 

populasi II berjumlah 14 individu dan populasi III berjumlah 10 dengan nilai bootstrap 

sebesar 77%. Terpisahnya sub klad B dikarenakan adanya karakter bentuk buah 

(Gambar 6), bentuk pangkal, panjang buah, diameter buah. Sub klad B memiliki tiga 

bagian yang mengelompok yaitu B1, B2, dan B3. B1 memiliki nilai bootstrap sebesar 

76% dan terdiri atas 2 individu yaitu Gunung Toar 13 dan Cerenti 8. B1 ini disatukan 

oleh karakter panjang daun, warna daun,  dan jumlah aril perbuah. 

B2 terdiri atas 1 individu yaitu Benai 8 dan Karakter yang memisahkan klad B2 

dengan B3 adalah karakter panjang tangkai daun, jumlah anak daun, susunan daun dan 

bobot biji. B3 terdiri atas 35 individu dan memiliki nilai bootstrap sebesar 74%. 

A C B 

B C A 

A B 
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Karakter yang menyatukan B3 sebanyak 5 karakter yaitu karakter pola percabangan, 

kepadatan dedaunan, bentuk lembaran daun, bobot buah persepuluh buah, dan edible 

portion. Individu-individu kelompok ini terdiri dari 13 individu populasi I, 13 individu 

populasi II, dan 9 individu populasi III. Namun dalam pengelompokkannya individu 

tersebut tidak mengelompok berdasarkan populasi, tetapi berdasarkan kesamaan 

karakter morfologi. Sebagai contoh individu dari populasi berbeda mengelompok 

menjadi satu, seperti individu Benai 3, Gunung Toar 6 dan Cerenti 4. Ketiga individu 

tersebut disatukan dengan karakter sikap daun terhadap cabang dan bentuk buah dan 

memiliki nilai bootstrap sebesar 73%. 

 

 

   

  
Gambar 6. Bentuk buah Duku Turak (A) bulat, (B) bujur, (C) bulat telur (D) ellips, dan 

(E) pyrform. 

 

   
Gambar 7. Bentuk lembaran daun (A) bulat telur sungsang (B) bulat panjang dan           

(C) bujur. 

C A B 

D E 
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Berdasarkan kladogram dapat diduga karakter-karakter yang bersifat primitif, 

letaknya berada dekat dengan akar pohon atau dibagian bawah kladogram seperti 

karakter yang menyatukan antara cabang klad I dan kald II dengan nilai bootstrap 78% 

yaitu karakter jumlah anak daun yang berjumlah ganjil. Karakter yang menyatukan 

cabang sub klad A dan sub klad B dengan nilai bootstrap 77% yaitu bentuk buah, 

bentuk pangkal buah, ukuran panjang buah, dan ukuran diameter buah. Karakter yang 

menyatukan cabang B1 dengan nilai bootstrap 76% yaitu karakter ukuran panjang daun, 

warna daun, dan  jumlah aril perbuah. Karakter yang menyatukan B2 dan B3 dengan 

niali bootstrap 75% yaitu kerapatan cabang. Karakter yang menyatukan B3 dengan nilai 

bootstrap 74% yaitu pola percabangan, kepadatan dedaunan, bentuk lembaran daun, 

bobot buah persepuluh buah, dan edible portion. Karakter yang bersifat maju terletak 

lebih jauh dari akar dan mendekati cabang-cabang dibagian atas seperti pada cabang 

dengan nilai bootstrap 51% yaitu karakter kepadatan dedaunan, bentuk buah, bentuk 

pangkal buah, diameter buah dan lebar biji. Walapun pada cabang dengan nilai 

bootstrap 51% masih terdapat karakter yang berada di bagian bawah pohon, karakter 

tersebut merupakan karakter yang masih terus berkembang untuk menjadi karakter yang 

lebih maju dimasa yang akan datang. 

Selain karakter-karakter yang bersifat primitif juga dapat diketahui individu 

yang bersifat primitif dan maju. Individu yang memiliki jarak evolusi yang lebih pendek 

diduga lambat dalam berevolusi yaitu individu Gunung Toar 12, sedangkan individu 

yang memiliki jarak evolusi yang lebih panjang diduga lebih cepat dalam berevolusi 

yaitu individu Cerenti 13. 

Menurut Karuniawan et al. (2008) walaupun populasi tersebut berasal dari 

habitat yang sama belum tentu populasi tersebut memiliki hubungan kekerabatan yang 

dekat, karena hubungan kekerabatan suatu tanaman cenderung berkaitan dengan dimana 

tanaman itu berasal. Hal ini terkait dengan aktifitas antroposentris manusia yang 

menanamnya atau sebagai agen penyebar. Pola persebaran manusia sewaktu migrasi 

dapat dijadikan gambaran pola penyebaran suatu tanaman Duku Turak. Pada sub klad 

B3 terdapat beberapa individu yang tidak mengelompok di dalam populasinya, seperti 

di populasi I yaitu individu Cerenti 8 dan Cerenti 12, populasi II yaitu individu Gunung 

Toar 12 dan Gunung Toar 13, populasi III yaitu individu Benai 8. 

Selain itu, pada tanaman Duku Turak yang terdapat di Kabupaten Kuantan 

Singingi belum memperlihatkan adanya pengaruh adaptasi pada populasi yang berbeda 

di tiga Kecamatan yang diamati. Dugaan lainnya adalah kondisi populasi di tiga 

Kecamatan yang diamati relatif sama, sehingga populasi yang berbeda tidak 

memperlihatkan variasi yang signifikan pada karakter morfologi tanaman duku Turak.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Hasil analisis data dengan menggunakan program PAUP 4.0 dan analisis 

Maksimum Parsimoni bootstrap 1000x, maka diketahui bahwa pengelompokkan 

individu-individu duku Turak tidak berdasarkan populasi, hal ini diduga individu dari 

populasi yang sama berasal dari sumber tanaman yang berbeda dan lebih cenderung 

berdasarkan kesamaan karakter morfologi. Individu yang memiliki jarak evolusi yang 

pendek diduga lambat dalam berevolusi, sedangkan yang lebih panjang diduga lebih 
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cepat dalam berevolusi dan pengelompokkan  ini terjadi berdasarkan kesamaan karakter 

morfologi. 

Hasil penelitian Analisis filogenetik tiga populasi duku Turak (L. domesticum) 

asal Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan  karakter morfologi, dapat dilanjutkan 

dengan analisis molekuler untuk memberikan hasil yang lebih baik, sehingga dapat 

dijadikan dasar dalam mengkonservasi tanaman duku Turak dimasa yang akan datang. 
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