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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup yang 

menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies dan ekosistem di suatu daerah. Ada 

dua faktor penyebab keanekaragaman hayati, yaitu faktor genetik dan faktor luar. 

Faktor genetik bersifat relatif konstan atau stabil pengaruhnya terhadap morfologi 

organisme. Sebaliknya, faktor luar relatif labil pengaruhnya terhadap morfologi 

organisme (Masmitra, 2009).

Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang seringkali dipergunakan oleh 

para ahli biologi konservasi. Keanekaragaman hayati (biological diversity atau 

biodiversity) merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan keragaman 

ekosistem dan berbagai bentuk variabilitas hewan, tumbuhan serta jasad renik di 

alam. Dengan demikian keanekaragaman hayati mencakup keragaman ekosistem 

(habitat), jenis (spesies), dan genetik (varietas/ras) (Dahuri, 2003). Sedangkan 

menurut Suripto (1998), keanekaragaman hayati adalah istilah “payung” bagi derajat

keanekaragaman alam, yang mencakup baik jumlah maupun frekuensi ekosistem dan 

spesies maupun gen yang ada di dalam wilayah tertentu.

Menurut Zulkifli (1997), keanekaragaman hayati atau disebut juga 

keanekaragaman biologi merupakan istilah yang berkenaan dengan berbagai 

kehidupan yang ada di bumi. Dahuri (2003) menyatakan bahwa keanekaragaman 
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hayati mencakup keragaman/keanekaragaman ekosistem (habitat), jenis (spesies), dan 

genetik (varietas/ras).

Menurut Dahuri (2003), keanekaragaman ekosistem dapat dikenali melalui 

pengamatan terhadap lingkungan fisik, dimana lingkungan fisik yang berbeda 

melahirkan komunitas kehidupan yang berbeda. Sifat fisik, seperti suhu, kejernihan 

air, pola arus, dan kedalaman air mempengaruhi komunitas yang hidup di dalamnya. 

Dengan demikian, kondisi fisik ekosistem merupakan hal yang sangat penting bagi 

timbulnya perbedaan keanekaragaman organisme. Perbedaan ekosistem tidak hanya 

terjadi dalam hal komposisi spesies atau komunitas, tetapi juga berkaitan dengan 

struktur lingkungan fisiknya (termasuk struktur yang dihasilkan oleh organisme).  

Sedangkan menurut Suripto (1998), keanekaragaman ekosistem berkaitan dengan  

keanekaragaman dan kompleks-kompleks berkaitan tempat spesiesnya berada.

Keanekaragaman jenis (spesies) adalah konsep variabilitas makhluk-makhluk 

hidup di bumi, dan diukur dengan jumlah seluruh spesies di bumi, atau di kawasan 

tertentu. Keanekaragaman genetik (varietas/ras) merupakan konsep variabilitas di 

dalam suatu spesies yang diukur oleh variasi genetika (unit-unit kimia dari informasi

keturunan yang dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya) di dalam 

spesies, varietas, subspesies atau keturunan tertentu (Suripto, 1998). Sedangkan 

menurut Dahuri (2003), kenekaragaman genetik menjelaskan adanya variasi faktor-

faktor keturunan di dalam dan di antara individu dalam suatu populasi.

Dalam biologi telah diketahui bahwa penyebaran vertikal (allokronis) dan 

penyebaran horizontal (sinkronis) di dunia keanekaragaman hayati tidak merata. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Keanekaragaman Varietas dan Hubungan Kekerabatan pada Tanaman Jati ... Ahsana, Diena



9

Secara vertikal, seperti yang telah dibuktikan dengan penemuan fosil-fosil makhluk 

hidup. Secara horizontal kita menyaksikan bahwa Indonesia termasuk salah satu 

negara di dunia yang memiliki kekayaan jenis flora dan fauna yang terkaya di dunia 

dan juga memiliki keunikan jenis tersendiri. Hal ini disebabkan secara kebetulan 

terletak di ekuator, di antara benua Asia dan Australia, dan merupakan negara 

kepulauan.  Oleh karena itu sebagian besar daratannya tertutup oleh hutan hujan 

tropis yang mengandung kekayaan hayati tertinggi di dunia. Sebagai negara agraris, 

kekayaan hayati tersebut merupakan sumber daya andalan untuk kehidupan 

masyarakat Indonesia, baik yang hidup di dekat pantai maupun di pedalaman. Selain 

untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, kekayaan hayati juga diekspor ke luar 

negeri. Kekayaan hayati yang diekspor meliputi produk kayu dan non kayu (Suripto, 

1998)

2.2 Tinjauan Umum Biosistematika

2.2.1 Studi taksonomi dan hubungan kekerabatan

Sistematika, taksonomi, dan klasifikasi mempunyai makna yang saling terkait 

satu dengan lainnya. Stuessy (1990) membuat suatu bagan yang menggambarkan 

keterkaitan antar ketiganya. Taksonomi mencakup beberapa kegiatan, yaitu: 

klasifikasi yang mengelompokkan individu menjadi suatu kelompok takson kemudian 

menggolongkannya dalam suatu kategori tertentu. Untuk mengelompokkan individu 

ke dalam suatu takson tertentu diperlukan proses yang disebut dengan identifikasi, 

dan untuk pemberian identitas takson tersebut diperlukan suatu aturan penamaan atau 
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nomenclature/tatanama yang telah diatur dengan suatu kode tatanama internasional 

(Rugayah, 2004 dalam Chasani, 2006).

Pendekatan yang dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi yang 

diperlukan antara lain: morfologi, anatomi, palinologi (morfologi polen), embriologi 

(tipe embrio), sitologi (morfologi dan jumlah kromosom), kimia (flavonoid, 

terpenoid, ceratonoid, polisakarida, alkaloid, asam amino, asam lemak, komposisi 

aromatik), ekologi (antara lain: tipe habitat, fenologi, suksesi, faktor abiotik, yaitu: 

cuaca, kelembaban, cahaya; dan faktor biotik, yaitu: reproduksi, simbiosis, nutrisi), 

geografi (habitat, pola persebaran, pola migrasi, biogeografi) dan terakhir analisis 

DNA. Penelitian tersebut digunakan untuk menentukan batasan takson. Untuk 

menentukan batasan suatu takson dibawah tingkatan jenis (infraspesifik), yaitu anak 

jenis, varietas dan forma diperlukan suatu data pendukung penting selain karakter 

morfologi, genetika, juga informasi geografi yang nantinya akan berpengaruh 

terhadap kemungkinan terjadinya hibridisasi yang akan terkait dengan besarnya 

persentase fertilitas turunannya (Rugayah, 2004 dalam Chasani, 2006).

Susandarini (2001) dalam Chasani (2006) mengemukakan bahwa morfologi 

masih menjadi karakter utama untuk mengidentifikasi dan mendeskripsi suatu taksa 

tertentu. Hal ini karena kemudahan dalam penetuan karakter morfologi, jumlah 

variasi yang banyak, ketersediaan istilah-istilah deskriptif, dan kemudahan 

penggunaan koleksi herbarium dan fosil.
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2.2.2 Biosistematika

Biosistematika adalah salah satu disiplin ilmu dalam biologi yang menangani 

mekanisme dalam penataan makhluk hidup. Mekanisme ini dikembangkan 

berdasarkan kenyataan bahwa makhluk hidup itu beraneka ragam. Klasifikasi bertitik 

tolak pada keseragaman di dalam keanekaragaman makhluk hidup. Pengetahuan 

tentang seluk beluk penamaan, pencirian dan penggolongan belum dapat 

menerangkan sebab dan asal usul terjadinya bentuk pengaturan dalam suatu sistem 

klasifikasi. Untuk menjawab persoalan ini perlu dilakukan kegiatan pengkajian 

keragaman dan hubungan kekerabatan melalui taksonomi percobaan (biosistematika). 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mendukung perkembangan 

biosistematika karena dapat mengungkapkan hal-hal baru yang mampu memperbaiki 

kekurangan yang sebelumnya tidak diketahui.

Menurut Radford (1986) dalam Retnoningsih (2001), biosistematika 

merupakan bidang studi yang menangani variasi dan evolusi terutama pada tingkatan

jenis dan di bawah jenis. Penelitian biosistematika pada tanaman jati secara konsisten 

pada tingkat jenis dan di bawah sangat sedikit dilakukan dan dilaporkan oleh peneliti-

peneliti di Indonesia. Keadaan ini menghambat pemahaman tentang dinamika evolusi 

suatu jenis karena proses yang terjadi tidak terdeteksi, sehingga tidak siap dalam 

menghadirkan data atau informasi untuk tindakan lebih lanjut (Adisoemarto dan 

Suhardjono, 1997).

Dengan melihat gambaran keanekaragaman dan hubungan kekerabatan, 

rekayasa/manipulasi yang dilakukan manusia terhadap makhluk hidup dapat 
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dirancang sedemikian rupa agar dapat memberikan keuntungan. Pengkajian 

keragaman dan hubungan kekerabatan antar individu atau antar populasi merupakan 

aspek yang sangat penting dalam pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah 

tanaman.

Dalam perkembangan biosistematika modern sangat dibutuhkan keterlibatan 

disiplin ilmu biologi lain seperti ekologi, genetika, fisiologi, biogeografi dan 

biokimia, bahkan sampai pada taraf molekul (Radford, 1986 dalam Retnoningsih, 

2001). Perkembangan teknik-teknik molekular berpengaruh pada pemahaman 

biosistematika yang semakin baik. Teknik-teknik molekular merupakan sarana yang 

sangat mendukung pembuktian homologi genetis. Konsep dasar homologi morfologi 

diperluas menjadi homologi genetis dengan menggunakan bukti-bukti genetis yang 

langsung diperoleh dari DNA, RNA, maupun protein (Retnoningsih, 2001).

2.2.3 Analisis fenetik dalam taksonomi

Taksonomi numerik merupakan cabang dari taksonomi yang menerima 

pengaruh besar dengan perkembangan dan keuntungan dari komputer. Bidang studi 

ini juga dikenal sebagai taksonomi matematik, taksometrik, taksimetrik, morfometrik

multivariat dan fenetik (Singh, 1999).

Fenetik merupakan suatu metode yang menggunakan keseluruhan bagian dari 

organisme untuk menentukan hubungan dan membentuk klasifikasi berdasarkan 

karakter yang bersifat diturunkan. Pada prakteknya, fenetik biasanya hanya 

mampertimbangkan kesamaan dan perbedaan sebagai refleksi suatu karakter yang 
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mengalami proses evolusi dan bukan menunjukkan hubungan evolusioner (Stuessy, 

1990).

Dalam hubungan fenetik, taksa digolongkan berdasarkan keseluruhan 

persamaan atau ketidaksamaan yang dimiliki terhadap individu-individu yang lain. 

Semakin banyak dua taksa berbagi penampakan yang sama, semakin cenderung 

keduanya akan ditempatkan pada kelompok yang sama (Saupe, 2005). Ahli 

taksonomi menggolongkan tumbuhan berdasarkan beberapa karakter tumbuhan, yaitu 

morfologi, anatomi, kimiawi, fisiologi, dan ekologi (Saupe, 2005; Sokal dan Sneath, 

1973).

Pada penggunaan analisis fenetik, istilah taksonomi fenetik menjadi bagian 

dalam sistem klasifikasi yang menggunakan metode numerik untuk membuat 

klasifikasi suatu obyek berdasarkan keseluruhan kesamaan dari setiap obyek yang 

diklasifikasi (Sokal dan Sneath, 1973). Susandarini (2001) dalam Chasani (2006) 

mengemukakan bahwa metode numerik sangat menguntungkan untuk mempelajari 

variasi karena cepat, serempak, akurat, dan dapat digunakan berulang-kali untuk 

berbagai sampel dan karakter. Di dalam aplikasi studi sistematik, analisis fenetik 

multivariat atau taksonomi numerik mampu digunakan untuk memecahkan berbagai 

persoalan taksonomi termasuk batas-batas antar spesies, pembatasan taksa yang sulit, 

dan menentukan status spesies hibrida.

2.2.4 Analisis cluster

Analisis cluster merupakan bagian dari teknik numerik untuk menentukan 

kelompok yang berhubungan (disebut operational taxonomic units/OTUs)
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berdasarkan indeks similaritas (Sokal dan Sneath, 1973). Susandarini (2001) dalam

Chasani (2006) mengemukakan bahwa hasil analisis cluster disajikan dalam bentuk 

dendogram, yaitu diagram 2 dimensi berbentuk pohon yang menggambarkan 

penggabungan (pengelompokan) atau pemisahan suatu obyek.

Secara umum, dendogram dapat menunjukkan garis fenon yang 

mencerminkan jarak hubungan fenetik diantara obyek studi. Ditetapkan bahwa nilai 

ambang batas untuk spesies adalah 85% garis fenon, untuk genus adalah 65% garis 

fenon dan 45% garis fenon untuk famili (Singh, 1999).

2.3 Tinjauan Umum Lamiaceae

Lamiaceae merupakan mint family atau kelompok tanaman penghasil senyawa 

aromatik (lamium, gullet, dan bentuk mahkota jenis tanaman ini adalah seperti tabung 

serta memiliki nama latin lama (Labiatae) yang digunakan oleh Pliny), yang terdiri 

dari 251 genera/6700 spesies (Simpson, 2006).

Lamiaceae termasuk ke dalam ordo Lamiales. Lamiales menurut sistem 

klasifikasi APG II (Angiosperm Phylogeny Group) (2003), terdiri dari sekitar 21 (-23) 

famili, yang telah banyak mengalami perubahan cukup besar dalam klasifikasi

(Simpson, 2006).

Anggota famili yang termasuk ke dalam ordo Lamiales adalah Gesneriaceae 

(famili besar yang termasuk tanaman hias yang banyak dibudidayakan, seperti 

Saintpaulia atau African violets, dan Sinningia atau gloxinia), Lentibulariaceae (berisi 

tanaman karnivora yang menarik yaitu Pinguicula butterwort, Utricularia atau
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bladderwort), Oleaceae (olive family, merupakan tanaman penghasil minyak zaitun

(olive) seperti pada Olea Europaea), Pedaliaceae (sumber dari Sesamum atau wijen) 

dan Verbenaceae (keluarga verbena), Acanthaceae, Bignoniaceae, Byblidaceae, 

Calceolariaceae, Carlemanniaceae, Gratiolaceae, Lamiaceae (Labiatae), 

Linderniaceae, Martyniaceae, Orobanchaceae, Paulowniaceae, Phyrmaceae, 

Plantaginaceae, Plocospermataceae, Schlegeliaceae, Scrophulariaceae, Stilbaceae, 

dan Tetrachondraceae (Simpson, 2006).

Lamiaceae merupakan tanaman hermaprodit, kadang-kadang merupakan 

tanaman yang bersifat gynodiocious (yaitu jika pada suatu individu hanya terdapat 

bunga betina saja, sedang pada individu yang lain bunga banci), kemudian merupakan 

tanaman herba, semak, atau jarang yang merupakan pohon, seringkali trikoma pada 

tangkai yang pendek mengandung senyawa aromatik berupa minyak atsiri. Batang 

biasanya memiliki 4 sisi (yaitu berbentuk persegi pada penampang cross-section), 

setidaknya ketika muda. Daun sederhana (jarang menyirip), bersilang berhadapan, 

kadang-kadang whorled (berkarang), exstipulate atau memiliki bekas stipula. 

Perbungaan ini memiliki tipe cyme (cymosa atau bunga majemuk terbatas) lateral atau

verticillaster (tipe bunga majemuk gubahan semu atau karangan semu) atau thyrse, 

atau soliter, dan merupakan bunga aksiler. Bunga-bunga bersifat biseksual (jarang 

uniseksual), sebagian besar zygomorphic, memiliki bracteates dan bracteolate, serta

hypogynous (yaitu jika hiasan bunga tertanam pada bagian dasar bunga yang lebih 

rendah daripada tempat duduknya putik) (Simpson, 2006).

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Keanekaragaman Varietas dan Hubungan Kekerabatan pada Tanaman Jati ... Ahsana, Diena



16

Perhiasan bunga ini bertipe biserate dan dichlamydeous (memiliki korola dan 

kaliks), mahkota biasanya berbibir dua, kadang-kadang actinomorphic (aktinomorf 

atau beraturan), dan bukan bertipe hypanthium. Kelopak bertipe synsepalous (kelopak 

bersatu) dari 5 kelopak yang bertipe zygomorphic, kadang-kadang berbibir dua, dan 

berlobus. Mahkota bertipe sympetalous (berlekatan), dari 4 atau 5 lobus korola (jika 

4, berasal dari gabungan dua lobus), benang sari sejumlah 2, 4 atau 2 fertil +2 

staminodes (benangsari steril), whorled, epipetalous (duduknya benang sari 

berhadapan dengan daun-daun tajuk, jadi berseling dengan daun-daun kelopak). 

Anther tampak pada saat pecah, dengan connective split (penghubung ruang sari) 

pada Salvia dan tanaman kerabatnya, memisahkan thecae (ruang sari) dari anther 

(satu thecae hilang dalam beberapa taksa) (Simpson, 2006).

Gynoecium bertipe syncarpous, dengan ovarium bertipe superior, 2 karpel, 

dan 4 locul. Tipe gynoecium adalah soliter, sering berada di ujung bercabang 2, 

terminal atau gynobasic dengan ovarium bagian dalam terdiri dari 4 lobus oleh 

pembentukan false septa yang memisahkan tiap karpel; stigma biasanya 2. Plasentasi

bertipe basal; ovulum bertipe anatropous (mengangguk) menuju hemitropous

(setengah mengangguk), unitegmic, 2 per karpel, 1 per locul (ruang kecil). Nektar

biasanya hadir sebagai piringan atau bantalan jaringan di dasar ovarium. Buah bertipe

schizocarp (buah berbelah) dan biasanya memiliki empat (1-3) nutlets (small nut),

serta buah bertipe drupe (buah batu), atau berry. Tanaman sering memiliki minyak 

atsiri dan karbohidrat (stachyose) (Simpson, 2006).
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Lamiaceae memiliki distribusi yang besar di seluruh dunia. Famili ini 

memiliki banyak manfaat di bidang ekonomi berupa tanaman obat, herbal kuliner 

(misalnya, Mentha yaitu mint, Ocimum yaitu kemangi, Rosmarinus yaitu rosemary, 

Salvia yaitu sage, Timus yaitu thyme), tanaman fragnance (misalnya, Lavandula, 

yaitu lavender, Pogostemon yaitu nilam), dan sejumlah tanaman lain atau tanaman 

hias yang dibudidayakan (Simpson, 2006).

Lamiaceae memiliki sifat khas berupa herba, atau semak-semak, sering

menghasilkan senyawa aromatik berupa minyak atsiri, dengan batang biasanya terdiri 

4 sisi (persegi), daun bersilang berhadapan (atau whorled/berkarang), perbungaan 

verticillaster atau thyrse (bunga soliter dan beberapa merupakan bunga aksiler), dan 

zygomorphic (jarang actinomorphic), biasanya bunga berbibir dua dan memiliki 

ovarium superior, sering  bagian dalam ovarium terdiri dari 4 lobus (oleh 

pembentukan false septa) dengan tipe gynobasic, buah bertipe schizocarp dan

biasanya memiliki 4 nutlets atau merupakan buah berry atau drupe (buah batu).

Rumus bunganya adalah sebagai berikut: K (5) C (5) [(4)] A 4 atau 2 [+2 benangsari 

steril] G (2), superior (Simpson, 2006).

2.4 Tinjauan Umum Genus Tectona

Genus Tectona umumnya berupa pohon, tinggi sampai 40 m. Batangnya 

tumbuh jauh di atas tanah kemudian baru bercabang. Bagian yang muda dan bagian 

sisi bawah daun berbulu rapat dan berbentuk bintang. Daun bertangkai pendek, 

kadang-kadang duduk, ellips atau sedikit banyak bulat telur, dengan ujung yang 
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berbentuk baji dan bagian pangkal yang menyempit, pada cabang yang berbunga, 23-

40 kali 11-21 cm. Daun yang muda sering coklat kemerah-merahan. Karangan bunga 

tersusun dari anak payung menggarpu, di ujung, berambut serupa tepung, ditutupi 

dengan kelenjar. Bunga jantan 1 cm garis tengahnya, jarang berbilangan 5, biasanya 

berbilangan 6-7. Kelopak berbentuk lonceng, pada waktu menjadi buah membesar 

dan melembung. Mahkota berbentuk jantera corong, dengan tabung pendek, putih 

kadang agak ros dan leher tidak berambut. Mahkota dapat dikatakan beraturan. 

Benang sari 5-8, sama. Buah batu dikelilingi oleh kelopak membesar bentuk periuk. 

Benangsari sebanyak taju mahkota dan menjulang jauh. Bakal buah beruang 4 dan 

bakal biji 4. Tangkai putik dengan ujung yang terbelah dua pendek. Buah berambut 

kasar dengan inti tebal dan berbiji 2-4. Mungkin dari India, ditanam dan liar, terutama 

di daerah kering secara berkala, sampai 650 m. Musim berbunga kebanyakan dalam 

permulaan musim penghujan (van Steenis dkk., 2006).

Genus Tectona terdiri atas 3 jenis. Persebaran alaminya tidak 

berkesinambungan, yaitu India, Myanmar, Laos, Thailand, dan Filipina. Di Filipina

Tectona diwakili oleh T. philippinensis yang endemik (Sutisna dkk., 1998).

Menurut Hedegart (1976) dalam Boer (2007), mengemukakan bahwa ada 

empat spesies yang tergolong dalam genus Tectona yaitu T. grandis Linn. f, Tectona 

hamiltoniana Wall, Tectona philippinensis Benth and Hook. f. dan Tectona abludens.
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2.5 Tinjauan Umum Spesies Jati (Tectona grandis Linn.)

Tectona grandis Linn. memiliki nama daerah. Teck, Teakbaum (Jerm.), Teak 

(Inggr.) – di Jawa: Jati, Jatos (Kr.) – Nama muda. Sunda : Dodolan – Jaw.: Deleg

(Heyne, 1987). Menurut Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan (2002), terdapat 

beberapa nama lokal/daerah dari tanaman jati, yaitu Jati (Indonesia); Sagun (India); 

Lyiu (Burma); Mai Sak (Thailand), Teak (Inggris), Teck (Perancis), Teca (Spanyol), 

Java Teak (Jerman). Areal penyebaran alaminya terdapat di India, Myanmar, 

Thailand dan bagian barat Laos. Batas utara pada garis 25° LU di Myanmar, batas 

selatan pada garis 9° LU di India. Jati tersebar pada garis 70°-100° BT. 

Penyebarannya ternyata terputus-putus. Hutan jati terpisah oleh pegunungan, tanah-

tanah datar, tanah-tanah pertanian dan tipe hutan lainnya. Di Indonesia, jati bukan 

tanaman asli, tetapi sudah tumbuh sejak beberapa abad lalu di Pulau Kangean, Muna, 

Sumbawa dan Jawa.

Jati termasuk genus Tectona dari keluarga Lamiaceae. Menurut Judd dkk., 

(1999), klasifikasi jati adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae

Division : Magnoliophyta

Class : Magnoliopsida

Order : Lamiales

Family : Lamiaceae

Genus : Tectona

Species : Tectona grandis Linn.
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Gambar 1. Daun, buah, bunga dan biji pada tanaman jati (Tectona grandis Linn.), 
keterangan: a = daun, b = buah, c = bunga, d = biji
(Sumber: Anonim, 2010c)

Jati merupakan pohon besar dengan batang yang bulat lurus dengan tinggi 

total mencapai 40 m. Jati memiliki tinggi batang bebas cabang (clear pole) yang 

dapat mencapai 18–20 m. Pada hutan-hutan alam yang tidak terkelola ada pula pohon 

jati yang berbatang bengkok-bengkok. Sementara varian jati blimbing memiliki 

batang yang berlekuk atau beralur dalam, dan jati pring (bambu) nampak seolah 

berbuku-buku seperti bambu. Kulit batang pohon jati berwarna coklat kuning keabu-

abuan, terpecah-pecah dangkal dalam alur memanjang batang. Jati memiliki daun 

yang besar, berbentuk bulat telur terbalik dan berhadapan dengan tangkai yang sangat 

a

b

c
d
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pendek. Daun pada anakan pohon berukuran besar sekitar 60–70 cm × 80–100 cm, 

sedangkan pada pohon tua menyusut menjadi sekitar 15 × 20 cm, berbulu halus dan 

mempunyai rambut kelenjar di permukaan bawahnya. Daun yang muda berwarna 

kemerahan dan mengeluarkan getah berwarna merah darah apabila diremas. Ranting 

yang muda berpenampang segi empat dan berbonggol di buku-bukunya. Buah 

berbentuk bulat agak gepeng berukuran 0,5–2,5 cm dan memiliki rambut kasar 

dengan inti yang tebal. Biasanya berbiji 2–4, tetapi umumnya hanya satu yang 

tumbuh. Buah tersungkup oleh perbesaran kelopak bunga yang menggelembung 

menyerupai balon kecil. Kayu teras jati berwarna coklat muda, coklat kelabu hingga 

coklat merah tua. Kayu gubal di bagian luar berwarna putih dan kelabu kekuningan. 

Pola-pola lingkaran tahun pada kayu teras nampak jelas, sehingga menghasilkan 

gambaran yang indah (Al-Khairi, 2008).

Menurut Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan (2002), pohon jati saat tua 

sering beralur dan berbanir. Kulit batang tebal, berwarna abu-abu atau coklat muda ke 

abu-abuan. Daun lebar, panjang 25 – 50 cm, lebar 15 - 35 cm, letak daun bersilangan, 

bentuk elips atau bulat telur. Bagian bawah abu-abu, tertutup bulu berkelenjar warna 

merah. Ukuran bunga kecil, diameter 6 - 8 mm, keputih-putihan dan berkelamin 

ganda terdiri benangsari dan putik yang terangkai dalam tandan besar. Jumlah kuncup

bunga 800 – 3.800 per tandan, bunga mekar dalam waktu 2 - 4 minggu.

Jati berbunga pada musim hujan. Awal pembungaan terjadi kira-kira satu 

bulan setelah hujan pertama turun. Jati selalu berbunga setiap tahun, tetapi terjadi 

variasi besar dalam intensitas pembungaan setiap tahunnya. Penyerbukan dilakukan 
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oleh serangga. Rangkaian bunga dan buah kadang-kadang rontok oleh serangga yang 

juga pemakan kuncup bunga. Buah mencapai ukuran maksimal setelah 50 hari, 

namun untuk mencapai kemasakan diperlukan waktu 120 – 150 hari setelah 

pembuahan. Kematangan buah dapat ditandai dengan jatuhnya buah ke tanah karena 

digoyang atau jatuh sendirinya (Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan, 2002).

Buah memiliki karakter buah yang keras, terbungkus kulit berdaging, lunak 

tidak merata (tipe buah batu). Ukuran buah bervariasi 5 - 20 mm, umumnya 11 - 17 

mm. Struktur buah terdiri dari kulit luar tipis yang terbentuk dari kelopak, lapisan 

tengah (mesokarp) tebal seperti gabus, bagian dalamnya (endokarp) keras dan terbagi 

menjadi 4 ruang biji. Jumlah buah per kg bervariasi sekitar 1.100 – 3.500 butir, rata-

rata 2.000 buah per kg. Dari beberapa tulisan sekitar 500 buah per liter. Benihnya

berbentuk oval, ukuran kira-kira 6 x 4 mm. Jarang dijumpai dalam keempat ruang 

berisi benih seluruhnya, umumnya hanya berisi 1 – 2 benih. Seringkali hanya satu 

benih yang tumbuh menjadi anakan (Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan, 2002).

Jati menunjukkan karakter yang bervariasi dalam populasi maupun antar 

populasi. Berdasarkan penampakan luarnya terdapat beberapa perbedaan morfologi 

bentuk pohon, batang, dan sifat kayu. Di Jawa terdapat beberapa jenis jati menurut 

sifat kayunya yaitu jati lengo atau jati malam memiliki kayu yang keras, berat, terasa 

halus bila diraba dan seperti mengandung minyak, berwarna gelap, banyak bercak 

dan bergaris. Jati sungu berwarna hitam, padat, dan keras, sedangkan jati werut 

memiliki kayu yang keras dan serat yang berombak. Jati doreng berkayu sangat keras 

dengan warna loreng-loreng hitam menyala, sangat indah, sedangkan pada jati 
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kembang dan jati kapur kayunya berwarna keputih-putihan karena mengandung 

banyak kapur, kurang kuat dan kurang awet. Menurut batangnya, jati dibedakan 

menjadi jati ri (knobel), jati pring, jati gembol, dan jati kijong. Jati gembol ini 

memiliki tumor pada batangnya di bagian bawah karena terinfeksi bakteri tanah. 

Berdasarkan penampakan bentuk batangnya jati dibedakan menjadi jati belimbing, 

jati knobel, jati boleng, dan jati mulus (Mahfudz dkk., 2004 dalam Al-Khairi, 2008).

Di Jawa, terdapat dari Krawang ke Timur (nampak) tumbuh menjadi tanaman 

liar di daerah-daerah dengan musim kemarau, di Jawa Tengah jati tumbuh sampai 

kurang lebih 650 m, di Besuki tidak lebih dari 200 m di atas permukaan laut, pada 

umumnya tumbuh berkelompok, namun juga dimana-mana tersebar di sela-sela jenis 

pohon lainnya. Di luar Jawa & Madura, dengan pulau-pulau yang berdekatan, dapat 

ditemukan hutan-hutan jati di beberapa Kepulauan Sunda Kecil, seperti Bali dan 

Sumbawa, terutama di Sulawesi Timur, terdapat suatu kompleks yang rapat dari lahan 

7.000 ha lebih di Pulau Muna dan kira-kira terdapat 1.000 ha hutan di bagian selatan 

dari Pulau Butung, yang letaknya di teluk Sampolawa. Selanjutnya hutan jati terdapat 

juga di Pulau Kabaena, juga di Sulawesi Tenggara di Rumbia dan Poleang 

(Handelsberichten,  1920 dalam Heyne, 1987).
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A B

Gambar 2. Jenis daun pada 11 provenan tanaman jati (Tectona grandis Linn.), 
keterangan: a = bangun daun bentuk bulat telur, b = bangun daun bentuk
bulat telur terbalik (Sumber: dokumen pribadi, 2011)

Gambar 3. Bunga pada tanaman jati (Tectona grandis Linn.), keterangan: a = putik, 
b = mahkota bunga, c = benang sari, d = tangkai bunga
(Sumber:Anonim, 2010b)
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Gambar 4. Buah pada tanaman jati (Tectona grandis Linn.), keterangan: a = kulit 
luar buah, b = tangkai buah (Sumber:Anonim, 2010d)

Karena tumbuhnya yang berkelompok itu di daerah-daerah rendah dan sifat-

sifatnya yang unggul itu maka jati adalah jenis kayu Indonesia yang terpenting. Kayu 

jati mengandung semacam minyak dan endapan di dalam sel-sel kayunya, sehingga 

dapat awet digunakan di tempat terbuka meski tanpa divernis. Untuk keperluan

interior, selain dimanfaatkan sebagai bahan baku furnitur, kayu jati juga digunakan 

dalam struktur bangunan seperti rumah-rumah tradisional di Jawa dimana semua 

bagian tiang-tiangnya, rangka atap, hingga ke dinding-dinding berukir menggunakan

kayu jati. Industri kayu saat ini mengolah kayu jati menjadi venir (veneer) untuk 

melapisi wajah kayu lapis yang mahal, serta dijadikan keping-keping parket (parquet) 

penutup lantai. Selain itu juga jati diekspor ke mancanegara dalam bentuk bahan

exterior. Ranting-ranting jati yang tak lagi dapat dimanfaatkan untuk meubel, dapat 

dimanfaatkan sebagai kayu bakar kelas satu. Kayu jati mampu menghasilkan panas 

b

a
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yang tinggi, sehingga dulu banyak digunakan sebagai bahan bakar lokomotif uap (Al-

Khairi, 2008).

Kayunya mempunyai suatu kombinasi yang sedemikian baik dari sifat-sifat 

yang tidak dapat ditemukan pada jenis lainnya. Jati sangat awet/tahan lama dengan 

memperhatikan berat jenisnya. Jati sangat berguna bagi hampir semua tujuan 

konstruksi, seperti tiang, balok dan gelegar pada bangunan jembatan dan bangunan 

rumah, untuk atap, untuk kosen, pintu dan jendela. Tercatat, bahwa jati tidak tahan 

terhadap kapang, agak getas dan menjadi tidak berfungsi untuk beberapa tujuan 

seperti kerangka kayu kapal terbang, batang kereta, tangkai dari perkakas misalnya 

palu, pacul, selanjutnya untuk perkakas olahraga seperti rek, lembing dan sebagainya 

(Heyne, 1987).

Kayu jati termasuk kelas kuat I dan kelas awet II. Penyebab keawetan dalam 

kayu teras jati adalah tectoquinon (2-methylanthraquinone). Kayu jati mengandung 

47,5% sellulosa, 30% lignin, 14,5% pentosan, 1,4 % abu dan 0,4-1,5% silika. Kayu 

jati banyak digunakan untuk berbagai keperluan. Beberapa kalangan masyarakat 

merasa bangga apabila tiang dan papan bangunan rumah serta perabotannya terbuat 

dari jati. Berbagai konstruksi pun terbuat dari jati seperti bantalan rel kereta api, tiang 

jembatan, balok dan gelagar rumah, serta kusen pintu dan jendela. Pada industri kayu 

lapis, jati digunakan sebagai finir muka karena memiliki serat gambar yang indah. 

Dalam industri perkapalan, kayu jati sangat cocok dipakai untuk papan kapal yang 

beroperasi di daerah tropis (Irwanto, 2006).
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2.6 Tinjauan Umum Varietas Jati (Tectona grandis Linn.)

Varietas merupakan tingkat takson di bawah spesies (jenis). Varietas 

mempunyai nama lain di bidang pertanian, yaitu provenan. Namun, istilah provenan 

sendiri sebenarnya tidak mengacu kepada kelompok takson tertentu karena hanya 

menunjukkan populasi yang berbeda karena faktor geografis ataupun asal-usul yang 

berbeda. Untuk menentukan varietas suatu jenis tanaman diperlukan suatu data 

pendukung penting, yaitu karakter morfologi tanaman tersebut, selain itu genetika 

dan informasi geografi juga akan berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya 

hibridisasi terkait dengan besarnya persentase fertilitas turunannya (Rugayah, 2004

dalam Chasani, 2006).

Penelitian Chasani (2005) dalam Chasani (2006) tentang hubungan 

kekerabatan 23 provenan jati secara fenetik menunjukkan hasil yang sedikit berbeda. 

Walaupun karakter fenetik yang digunakan baru morfologi luar dengan jumlah 

parameter 20, penelitian tersebut cukup menggambarkan pengelompokan provenan 

jati yang diteliti. Pada penelitian tersebut, provenan jati kluwih mengelompok 

pertama kali dengan provenan jati ponorogo (Tectona grandis) dengan kesamaan 

sekitar 85%. Nilai kesamaan ini cukup besar sehingga kedua provenan tersebut 

bersama-sama provenan jati doreng, jati gundih, jati kuljar, dan jati lengo 

mengelompok pada cluster yang sama. Berdasarkan penelitian tersebut, pemisahan 

jati kluwih ataupun jati malabar dengan Tectona grandis tidak terjadi karena tetap 

mengelompok pada cluster yang sama dengan jenis-jenis Tectona grandis Linn. Hal 

ini menunjukkan bahwa ternyata masih banyak ditemukan varietas dalam satu jenis 
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tanaman jati, sehingga penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengetahui 

seberapa banyak jumlah varietas dari tanaman jati yang dapat ditemukan.

2.7 Tinjauan Umum Mengenai Klon dan Silvikultur

Klon adalah sekelompok organisme hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang 

dihasilkan melalui reproduksi aseksual dan berasal dari satu induk yang sama. Setiap 

anggota dari klon tersebut mempunyai susunan dan jumlah gen yang sama dan 

kemungkinan besar fenotipnya juga sama (Rusda, 2004). Sedangkan menurut

Pramono dkk. (2010) klon adalah sekumpulan pohon atau bibit yang berkualitas 

genetik (kualitas yang diturunkan dari induknya) sama persis, karena merupakan hasil 

perbanyakan vegetatif (pembibitan tidak menggunakan benih) dari satu batang pohon. 

Pembibitan untuk memperbanyak klon dilakukan melalui setek, cangkok, okulasi, 

atau kultur jaringan. Teknik klon pada tumbuhan sangat bermanfaat, yaitu untuk 

mengembangkan dan memperbanyak bibit unggul (Rusda, 2004).

Silvikultur adalah ilmu dan seni dalam budidaya tanaman hutan yang

didasarkan pada pengetahuan tentang pohon hutan, atau kegiatan yang berkenaan 

dengan pembangunan, pengaturan pertumbuhan, susunan jenis tanaman, dan kualitas 

tegakan hutan. Nilai jual pohon jati ditentukan oleh kualitas pohon yang dicirikan 

dengan ukuran dan kelurusan batang, tinggi batang bebas cabang, kelurusan serat 

kayu, dan ada tidaknya cacat kayu. Perlakuan silvikultur yang tepat akan mampu 

meningkatkan mutu pohon jati sehingga meningkatkan nilai jualnya (Pramono dkk.,

2010).
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