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ABSTRAK

Ternate adalah daerah sentra produksi durian di Maluku Utara. Menurut data statistik Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ternate tahun 2005, terdapat 95,5 ha areal tanah yang ditanami
durian. Hampir 50 % potensi lahan terdapat di Ternate. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk
mengetahui varietas lokal dominan dan hubungan kekerabatan filogenetik durian (Durio zibethinus)
lokal varietas Ternate.
Penelitian ini bersifat ex post facto, artinya data dikumpulkan dan dikerjakan setelah kenyataan,
maka penelitian ini disebut sebagai penelitian sesudah kejadian. Pada kajian ini digunakan penanda
morfologi untuk dijadikan dasar kajian identifikasi tanaman secara filogenetik. Filogenetik adalah salah
satu sistem klasifikasi yang didasarkan pada kekerabatan hubungan nenek moyang (evolusioner) antara
takson satu dengan lainnya. Kekerabatan Filogenetik diantara sampel (organisme) dapat dimulai dengan
pembuatan matrik yang menetapkan status karakter setiap penanda untuk masing-masing sampel. Hasil
analisis tersebut kemudian dapat digambarkan dalam bentuk matrik similaritas dan diilustrasikan
dengan pohon filogenetik atau dendogram.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 13 varietas lokal durian Ternate, Kekerabatan
vaietas durian di Ternate terbagi dalam 3 klaster utama, yaitu 1) varietas 12 dan 13 (durian sina dan udi)
dengan indeks 90,32%, 2) varietas 7 dan 10 (durian luri kecil dan air tege-tege) dengan indeks 89,54%,
3) varietas 3 dan 6 (durian gajah kuning dan mentega) dengan indeks 84,54%, sedangkan varietas lain
polanya tidak jelas.
Kata kunci: Kekerabatan, filogenetik, durian, ternate, morfologi

Maluku Utara sebagai bagian dari
kawasan yang memiliki keanekaragaman buahbuahan salah satunya adalah jenis durian. Badan
pusat statistik Propinsi Maluku Utara (2011)
melaporkan bahwa produksi durian di Maluku
Utara mengalami peningkatan dengan rata-rata
2.902 per ton tiap tahunnya dengan daerah
produksi terbanyak di Jailolo, Tidore dan
Ternate.

Ternate adalah daerah sentra produksi
durian di Maluku Utara. Menurut data statistik
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota
Ternate tahun 2005, terdapat 95,5 ha areal tanah
yang ditanami durian. Hampir 50 % potensi
lahan terdapat di Ternate (Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kota Ternate, 2008).
Hasil observasi ditemukan kurang lebih
6 varietas durian di kota Ternate. Varietas durian
lokal tersebut diantaranya durian cinta, durian
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pare, durian boso, durian mentega, durian luri,
durian gaja. Enam varites ini tampak mirip jika
diamati secara morfologi tetapi pada dasarnya
memiliki perbedaan karakter jenis, perbedaan
tersebut diantaranya bentuk buah, bentuk duri,
warna daging, bentuk biji.

menyerbuk silang (Ruwaida, dkk. 2009).
Penggunaan
karakter
morfologi
mudah
dilakukan dan cepat, namun terdapat kendala
yaitu adanya faktor lingkungan yang dapat
mempengaruhi karakter fenotip, perbedaan umur
tanaman dan jaringan tanaman (Nandariyah
2007).

Pada
kajian genetika tanaman
memberikan hasil penanda yang tidak perlu
diragukan. Penanda yang biasanya digunakan
adalah penanda morfologi, jumlah dan penanda
anatomi (kromosom). Namun demikian, secara
umum kromosom tidak selalu dilakukan
identifikasi spesimen yang merupakan hasil
koleksi baru. Umumnya dikerjakan atas dasar
sifat dan morfologi yang dapat dijadikan dasar
kajian identifikasi tanaman, baik secara
taksonometrik maupun filogenetik (Mursyidin
dan Qurrohman, 2012).

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk
mengetahui varietas lokal dominan dan
hubungan kekerabatan filogenetik durian (Durio
zibethinus) varietas lokal Ternate berdasarkan
karakter morfologi.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat ex post facto,
artinya data dikumpulkan dan dikerjakan setelah
kenyataan, sehingga penelitian ini disebut
sebagai penelitian sesudah kejadian. Penelitian
ini juga sering disebut after the fact atau sesudah
fakta dan ada pula yang menyebutkan sebagai
retrospective study atau studi penelusuran
kembali (Sukardi, 2007).

Filogenetik adalah salah satu sistem
klasifikasi yang didasarkan pada kekerabatan
hubungan nenek moyang (evolusioner) antara
takson satu dengan lainnya (Purnomo dan
Pudjoarinto, 1999). Oleh karena itu sistem
klasifikasi ini sangat penting untuk digunakan
dalam penelusuran kekerabatan evolusioner
diantara berbagai takson yang ada. Analisis
kekerabatan Filogenetik diantara sampel
(organisme) dapat dimulai dengan pembuatan
matrik yang menetapkan status karakter setiap
penanda untuk masing-masing sampel. Hasil
analisis tersebut kemudian dapat digambarkan
dalam bentuk matrik similaritas maupun
disimilaritas dan diilustrasikan dengan pohon
filogenetik atau dendogram (Santoso et al., 2005
dalam Mursyidin dan Qurrohman, 2012).

Prosedur Kerja
1. Persiapan meliputi persiapan semua alat dan
bahan yang diperlukan selama penelitian
untuk pengamatan morfologi vegetatif.
2. Pengambilan spesimen dilakukan dengan
cara melakukan observasi untuk menentukan
spesimen yang digunakan dalam penelitian.
Jumlah setiap ‘varietas lokal’ tanaman durian
sebanyak 6 tanaman. Jumlah spesimen hidup
yang dipilih sebagai sampel yang mewakili
seluruh durian Ternate ’variatas lokal’ yang
ada di Ternate.
3. Kemudian dilakukan pencandraan yang
terdiri dari dua tahap yaitu: a) pencandraan
atau pendeskripsian morfologi alat vegetatif
dari masing-masing varietas lokal; b)
karakterisasi dari macam-macam varietas
lokal yang ditemukan di Kota Ternate.

Beberapa penelitian durian yang sudah
dilakukan, diantaranya penelitian identifikasi dan
keragaman genetik pohon induk durian di Jawa
Tengah berdasarkan penanda morfologi dan
isozim (Sriyono, 2006) yang menunjukkan
bahwa terdapat keragaman berdasarkan karakter
morfologi. Keragaman durian akan terus
meningkat karena sifat tanaman durian yang

4. Selanjutnya dilakukan identifikasi tanaman
durian dengan cara menggunakan kunci
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil analisis 13 varietas durian
berdasarkan karakter morfologi di Kota Ternate,
diperoleh hasil sebagaimana terlihat pada
Dendogram di bawah ini:

5. Selanjutnya dilakukan kajian kekerabatan
untuk mengklasifikasikan atau mencari
hubungan kekerabatan dalam penelitian ini
yaitu kajian Filogenetik.

Analisis Data

PEMBAHASAN

Analisis data dilakukan secara deskriptif,
dengan
cara
menggambarkan
dan
menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya
(Best, 1982 dalam Sukardi, 2007).

a. Kekerabatan tiga klaster utama
Berdasarkan hasil penelitian tentang
kekerabatan durian terdapat 13 varietas lokal
yang tersebar di Ternate yaitu durian Cinta (VL
1), durian Gajah Abu-abu (VL 2), durian Gajah
Kuning (VL 3), durian Boso (VL 4), durian Pare
(VL 5), durian Mentega (VL 6), durian Luri
Kecil (VL 7), durian Luri Besar (VL 8), durian
Ratem (VL 9), durian Air Tege-tege (VL 10),
durian Biji Mati (VL 11), durian Sina (VL 12),
dan durian Udi (VL 13).

Nilai kemiripan (indeks kemiripan
Sorenson) dengan rumus sebagai berikut:
IK =
x100
IK
Jumlah C
Jumlah A
Jumlah B

= Indeks Kemiripan
= Cirinya terdapat pada 2 sampel (A dan B)
= Cirinya terdapat pada sampel A
= Cirinya terdapat pada sampel B

Tiga belas varietas lokal durian tersebut
kemudian diolah dalam bentuk data biner
kemudian dikonstruksi ke dalam Dendogram.
Berdasarkan dendogram diketahui ada 3 klaster
(kelompok) utama.
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Klaster I merupakan indeks kemiripan
tertinggi dan merupakan klaster terdekat pertama
terdapat pada varietas 12 dan 13 (durian sina dan
udi), dengan tingat kemiripan 90,32%. Kedua
durian ini memiliki 42 karakter sama yaitu tinggi
cabang pertama dari permukaan tanah <15,
diameter batang <3,24 m/cm, diameter batang
>24 m, bentuk percabangan monopodial, bentuk
daun (E), bentuk pangkal daun A, warna bagian
atas daun (hijau), warna bagian bawah daun
(cokelat), panjang daun <19,2 cm, panjang daun
>4,7 cm, lebar daun <11,7 cm, lebar daun >2 cm,
panjang tangkai daun <6,3 cm, panjang tangkai
buah >3, diameter buah <71, diameter buah >48,
diameter tangkai buah <4,8 cm, diameter tangkai
buah >3, jumlah buah tiap tandan ≤5, jumlah
buah tiap tandan >1, jumlah juring perbuah 5,
ketebalan daging <1 cm, ketebalan daging >0,2
cm, tebal kulit buah <1,5 cm, tebal kulit buah
>0,1 cm, warna daging (putih), tipe buah tidak
beralur, bentuk duri (besar, meruncing, jarang),
panjang buah <20, panjang buah >7, jumlah biji
perbuah <33, jumlah biji perbuah >11, bentuk
biji bulat panjang, jumlah biji perjuring <6,
jumlah biji perjuring >2, jumlah biji perjuring
≥2, panjang biji ≤6, panjang biji >4,3, lebar biji
<3,6, lebar biji >0,5, warna biji krem.

dalam satu kelompok populasi, antar kelompok
populasi dalam satu spesies dan antar spesies.
Klaster II terdapat pada varietas 7 dan 10
yaitu durian luri kecil dan durian air tege-tege,
dengan indeks 89,54%. Kedua durian ini
memiliki 42 karakter sama yaitu rata-rata tinggi
tanaman <40, rata-rata tinggi tanaman >21, ratarata tinggi tanaman ≥21, tinggi cabang pertama
dari permukaan tanah <15, tinggi cabang
pertama dari permukaan tanah >5, permukaan
batang berkerak, diameter batang <3,24 m/cm,
diameter batang >24, bentuk percabangan
monopodial, bentuk daun E, bentuk pangkal
daun A, warna bagian atas daun (hijau), warna
bagian bawah daun (cokelat), panjang daun
<19,2, panjang daun >4,7, lebar daun <11,7,
lebar daun >2, panjang tangkai buah <6,3,
panjang tangkai buah>3, warna buah kuning,
diameter buah <71, diameter tangkai buah <4,8,
diameter tangkai buah >3, jumlah juring perbuah
(5), ketebalan daging >0,2, tebal kulit buah <1,5,
tebal kulit buah >0,1, warna daging putih, tipe
buah tidak beralur, bentuk duri (kecil,
meruncing, rapat), tekstur daging berserat halus,
panjang buah <20, panjang buah >7, jumlah biji
perbuah <33, jumlah biji perbuah >11, bentuk
biji bulat panjang, jumlah biji perjuring <6,
jumlah biji perjuring >2, panjang biji ≤6,
panjang biji >4,3, lebar biji <3,6, warna biji
cokelat.

Durian ini hidup pada lokasi yang sama
yaitu di Kelurahan Tongole Kecamatan Ternate
Tengah. Menurut Sitompul dan Guritno (1995)
dalam Yuniarti (2011), tanaman membutuhkan
keadaan lingkungan tertentu yaitu keadaan
lingkungan
yang
optimum
untuk
mengekspresikan program genetiknya secara
penuh. Kenyataannya memang kedua durian ini
hidup pada lokasi yang sama, ekspresi genetik
dapat dilihat dari ciri morfologi dari kedua
durian tersebut. Hal ini diperkuat oleh Sofro
(1994), yang menyatakan bahwa ciri-ciri
morfologi luar yang dikontrol secara genetis
akan diwariskan ke generasi berikutnya. Faktor
lingkungan juga berpengaruh terhadap ekspresi
ciri tersebut, meskipun hanya bersifat temporer.
Keanekaragaman dapat diamati pada individu

Durian ini mempunyai lokasi yang
berbeda, durian luri kecil terdapat di Kelurahan
Sasa Kecamatan Ternate Selatan sedangkan
durian air tege-tege terdapat di Kelurahan
Tongole Kecamatan Ternate Tengah. Menurut
Tanty Yunita dkk (2013), munculnya variasi
dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor
lingkungan dan faktor genetik. Apabila faktor
genetik memiliki pengaruh lebih kuat daripada
faktor lingkungan, maka makhluk hidup pada
lingkungan yang berbedapun tidak menunjukkan
variasi morfologi. Hal ini sesuai dengan
pendapat Heywood (1967) dalam Harahap
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penyerbukan silang.
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biokimia maupun fisiologisnya, terjadinya
interaksi antara genotip dengan lingkungan yang
terus-menerus menyebabkan fenotip yang
hampir sama. Lebih lanjut, Suskendriyati, dkk.
(2000) menyatakan bahwa perbedaan dan
persamaan kemunculan morfologi luar spesies
suatu tanaman dapat digunakan untuk
mengetahui
jauh
dekatnya
hubungan
kekerabatan.

Klaster III terdapat pada varietas 3 dan 6
(durian gajah kuning dan durian mentega),
dengan indeks 84,54%. Kedua duria ini memiliki
42 karakter sama yaitu rata-rata tinggi tanaman
<40, rata-rata tinggi tanaman >21, rata-rata
tinggi tanaman ≥21, tinggi cabang pertama dari
permukaan tanah <15, tinggi cabang pertama
dari permukaan tanah >5, diameter batang <3,24
m/cm, diameter batang >24, bentuk percabangan
monopodial, bentuk daun LC, bentuk pangkal
daun A, warna bagian atas daun hijau, warna
bagian bawah daun cokelat, panjang daun <19,2,
panjang daun >4,7, lebar daun <11,7, lebar daun
>2, panjang tangkai buah <6,3, panjang tangkai
buah >3, warna buah kuning, diameter buah <71,
diameter buah >48, diameter tangkai buah <4,8,
diameter tangkai buah ≥3, jumlah juring perbuah
(5), ketebalan daging <1, ketebalan daging >0,2,
tebal kulit buah <1,5, tebal kulit buah >0,1,
warna daging kuning pucat, tipe buah tidak
beralur, bentuk duri (besar, meruncing, rapat),
tekstur daging berserat halus, panjang buah <20,
panjang buah >7, jumlah biji perbuah <33,
jumlah biji perbuah >11, jumlah biji perjuring
<6, jumlah biji perjuring >2, panjang biji ≤6,
panjang biji >4,3, lebar biji <3,6, lebar biji >0,5.

b. Kekerabatan klaster terdekat
Klaster I merupakan Indeks kemiripan
yang paling tertinggi dan merupakan klaster
yang memiliki kekerabatan terdekat, terdapat
pada varietas 12 dan 13 yaitu durian sina dan
durian udi, dengan tingkat kemiripan 90,32%.
Menurut Sofro (1994), ciri-ciri morfologi luar
yang dikontrol secara genetis akan diwariskan ke
generasi berikutnya. Faktor lingkungan juga
berpengaruh terhadap ekspresi ciri tersebut,
meskipun hanya bersifat temporer. Hal ini
dikarenakan durian sina dan durian udi memiliki
42 kesamaan ciri morfologi yang telah
dijabarkan di atas. Untuk menentukan durian udi
dan durian sina memiliki kekerabatan dekat
maka ciri morfologi durian tersebut diukur
kemudian dibandingkan.
Hendriyani, dkk. (2009), menyatakan
bahwa tinggi tanaman diukur mulai dari ujung
daun tertinggi tanaman sampai pangkal batang
yang berada pada permukaan tanah. Selanjutnya
Suskendriyati, et al. (2000), persamaan
kemunculan morfologi luar spesies suatu
tanaman dapat digunakan untuk mengetahui
dekatnya hubungan kekerabatan. Sehingga,
Semakin banyak persamaan ciri-ciri yang
dimiliki maka semakin dekat kekerabatannya
(Sofro, 1994).

Sama halnya dengan durian luri kecil dan
durian air tege-tege, durian gajah kuning dan
durian mentegapun terdapat pada lokasi yang
berbeda. Durian
gajah kuning terdapat di
Kelurahan Tobololo Kecamatan Ternate Pulau,
sedangkan durian mentega terdapat di Kelurahan
Sasa kecamatan Ternate Selatan. Menurut
Indriani dkk. (2008), keragaman suatu populasi
yang berasal dari daerah dengan kisaran geografi
yang rendah kemungkinan disebabkan oleh
proses adaptasi yang terus-menerus sehingga
akan terjadi perubahan-perubahan baik secara

c. Kekerabatan klaster terjauh
Varietas lokal 2 yaitu durian gajah abuabu merupakan klaster yang membentuk sub
klaster, menempati urutan duabelas yang
memiliki kekerabatan terjauh dengan indeks
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64,22%. Kekerabatan terjauh dapat dilihat dari
jumlah kesamaan ciri morfologi. Kelompok ini
memiliki 10 karakter yang sama yaitu rata-rata
tinggi tanaman >21, tinggi cabang pertama dari
permukaan tanah >5, warna bagian atas daun
hijau, panjang daun <19,2, panjang daun >4,7,
lebar daun <11,7, lebar daun >2, jumlah juring
perbuah 5, jumlah juring perbuah <6, jumlah
juring perbuah >2.

ragam, yaitu jumlah
daun, jumlah buah,
diameter tongkol, karakter tinggi tanaman, posisi
tongkol, dan panjang tongkol.
Varietas lokal 2 ini merupakan durian
yang berasal dari Kelurahan Tobololo
Kecamatan Ternate Pulau. Contoh ciri morfologi
yang paling berbeda antara varietas lokal 2
dengan varietas lokal lainnya adalah bentuk
percabangan menggarpu, warna buah abu-abu.
Ciri ini hanya terdapat pada durian varietas 2
yang tidak dimiliki oleh varietas lokal lain.
Perbedaan ciri morfologi ini merupakan
keanekaragaman dari durian. Allard (1960);
Falconer dan Mackey (1996) dalam (Tresniawati
dan Randriani. 2008), mengatakan bahwa
keragaman fenotipe merupakan perkalian antara
keragaman
genotipe
dengan
keragaman
lingkungan.

Menurut Hickey (1973) dalam Hasanah
(2009), tingkat variasi atau keanekaragaman gen,
ternyata tidak terdapat pada gen saja, melainkan
ada juga faktor lain yang berperan
mempengaruhi keanekaragaman gen ini yaitu
lingkungan. Sifat yang muncul pada setiap
individu merupakan interakasi antara gen dengan
lingkungan. Dua individu yang memiliki struktur
dan urutan gen yang sama, belum tentu memiliki
bentuk yang sama pula karena faktor lingkungan
mempengaruhi penampakan (fenotip) atau
bentuk.

d. Kekerabatan klaster-klaster lain
Berdasarkan hasil dendogram dapat
diketahui bahwa durian gajah kuning dan durian
gajah abu-abu memiliki kekerabatan yang
berbeda-beda. Perbedaannya dapat dilihat dari
indeks kemiripan. Hal demikian jelas bahwa
kedua durian ini memiliki perbedaan karakter
morfologi. Padahal kedua durian ini berada di
lokasi yang sama, yakni di kelurahan Tobololo
kecamatan Ternate Pulau. Sama halnya dengan
durian luri besar dan durian luri kecil yang hidup
pada lokasi yang sama yaitu di kelurahan Sasa
kecamatan Ternate Selatan.

Selanjutnya, menurut Sitompul dan
Guritno (1995) dalam Yuniarti (2011),
penampilan bentuk tanaman dikendalikan oleh
sifat genetik tanaman di bawah pengaruh faktorfaktor lingkungan. Faktor lingkungan yang
diyakini
dapat
mempengaruh
terjadinya
perubahan morfologi tanaman antara lain iklim,
suhu, jenis tanah, kondisi tanah, ketinggian
tempat, kelembaban.
Menurut Sofro (1994), semakin sedikit
persamaan dalam ciri-ciri morfologi yang
dimiliki maka semakin jauh kekerabatannya. Hal
ini terlihat pada klaster duabelas (durian varietas
lokal 2). Urutan klaster ini merupakan
pembanding ciri morfologi antara varietas lokal
(12, 13, 11, 7, 10, 9, 3, 6, 4, 8, 5, 1) dengan
varietas lokal 2 yang memiliki 10 ciri morfologi
yang sama. Ciri morfologi tersebut dianalisis
dengan cara membanding sehingga diperoleh ciri
morfologi yang sama. Tanty Yunita dkk. (2013)
menyatakan bahwa perbedaan karakter vegetatif
dan generatif yang ditetapkan sebagai analisis

Menurut Sembiring (2007), apabila suatu
populasi tanaman pada kondisi lingkungan yang
sama, maka keragaman tanaman yang muncul
disebabkan perbedaan susunan genetik jika
faktor lain bersifat konstan. Keragaman fenotip
tanaman akibat perbedaan susunan genetik selalu
mungkin terjadi sekalipun bahan tanam yang
digunakan berasal dari jenis tanaman yang sama.
Sehingga, menurut Santoso, (1990) dalam
Suskendriyati, (2000), pada masa mendatang
masih ada kemungkinan ditemukan varietas
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baru,
mengingat
penyerbukan silang.

kemungkinan

terjadi
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