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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil  Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan morfologi terhadap 11 provenan

tanaman Tectona, yaitu T. grandis klon 1, T. grandis klon 2, T. grandis klon 4, T. 

grandis klon 6, T. grandis klon 9, T. grandis klon 10, T. grandis klon 11, T. 

grandis klon 12, T. grandis klon 21, T. grandis klon 96, T. grandis Thailand dapat 

dilihat pada tabel 4.1 dan gambar tiap provenan dapat dilihat pada lampiran 4. 

Tabel 4.1 Nama 11 provenan tanaman jati (Tectona grandis Linn.) sebagai 
sampel penelitian di Kebun Bibit Permanen, Kecamatan 
Kedungpring, Lamongan

No Nama provenan jati No Nama provenan jati
1. T. grandis klon 1 7. T. grandis klon 11
2. T. grandis klon 2 8. T. grandis klon 12
3. T. grandis klon 4 9. T. grandis klon 21
4. T. grandis klon 6 10. T. grandis klon 96
5. T. grandis klon 9 11. T. grandis Thailand
6. T. grandis klon 10

Pada penelitian terdapat 13 provenan pohon jati, namun dua provenan 

diantaranya yaitu T. grandis klon 8 dan T. grandis klon 5 tidak memenuhi syarat 

untuk diteliti dikarenakan pada klon 8 yang diamati bukan berupa pohon (tree) 

melainkan pancang (sapling), dikarenakan diameternya ≤ 10 cm dan pada klon 5 

sulit untuk dibedakan dengan yang lain, karena keberadaannya sudah tercampur

dengan T. grandis Thailand yang juga tumbuh di sekitarnya.
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Pada 11 provenan tanaman jati tersebut, didapatkan 35 karakter morfologi, 

yang terdiri atas karakter dari bagian vegetatif saja (Tabel 4.2). Karakter bagian 

vegetatif yaitu kebiasaan tumbuh tanaman, batang dan daun, sedangkan karakter 

generatif seperti bunga dan buah tidak diambil karena selama penelitian pada tiap 

pohon, belum berbunga dan berbuah. Secara lengkap, data kualitatif dan 

kuantitatif dari 11 provenan tanaman Tectona dengan 3 sampel untuk tiap 

provenan tanaman T. grandis Linn., dapat dilihat pada lampiran 1, skoring 

karakter dapat dilihat pada lampiran 2. Sedangkan data kuantitasi dari 11

provenan tanaman T. grandis Linn. tersebut, dapat dilihat pada lampiran 3.

Tabel 4.2 Karakter 11 provenan tanaman jati (Tectona grandis Linn.) sebagai 
sampel penelitian

No Karakter No Karakter
Kebiasaan Tumbuh 17 Rambut pada permukaan daun bawah

1 Habitus 18 Warna permukaan atas
2 Tinggi (m) 19 Warna permukaan bawah
3 Kerapatan daun 20 Bangun daun
4 Arah pertumbuhan batang 21 Tepi daun

Batang 22 Ujung daun
5 Jumlah percabangan 23 Pangkal daun
6 Permukaan batang 24 Panjang daun (cm)
7 Panjang lingkar batang (cm) 25 Lebar daun (cm)
8 Warna batang 26 Panjang tangkai daun (cm)
9 Arah pertumbuhan cabang 27 Urat daun permukaan atas

10 Tinggi bekas cabang pertama (cm) 28 Tulang daun permukaan bawah
11 Jumlah lentisel per cm2 29 Jumlah tulang daun sekunder
12 Bentuk ranting 30 Pola venasi
13 Permukaan ranting 31 Daging daun

Daun 32 Keadaan permukaan daun
14 Kebiasaan tumbuh daun 33 Kontur permukaan
15 Posisi daun pada ranting 34 Susunan daun
16 Rambut pada permukaan daun atas 35 Simetri daun

Secara morfologi, 11 provenan tanaman jati yang diteliti memperlihatkan 

kenampakan perawakan (habitus) yang berbeda terutama bagian daun dan yang 

kedua adalah batang. Perbedaan tersebut dapat diamati secara visual berupa 
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kerapatan daun, warna batang, arah pertumbuhan cabang, posisi daun pada 

ranting, rambut pada permukaan daun bawah, warna daun permukaan atas, 

bangun daun, tepi daun, dan keadaan permukaan daun.

T. grandis klon 6 dan T. grandis Thailand memiliki kerapatan daun yang 

rapat sedangkan T. grandis klon 10, T. grandis klon 21, dan T. grandis klon 96 

memiliki kerapatan daun yang jarang, 5 provenan tanaman jati lainnya memiliki 

kerapatan daun yang sedang. Warna batang pada T. grandis klon 6 paling berbeda 

diantara yang lain, yaitu wheat (lebih muda), sedangkan T. grandis klon 1, T. 

grandis klon 12, T. grandis klon 21 T. grandis klon 96, dan T. grandis Thailand

memiliki warna batang burlywood (sedang) serta 5 provenan tanaman jati lainnya 

berwarna tan (lebih gelap).

Arah pertumbuhan cabang pada T. grandis klon 9 dan T. grandis klon 10 

membentuk sudut 90°, sedangkan 9 provenan tanaman jati lain membentuk sudut 

60-90°. T. grandis klon 9 memiliki posisi daun pada ranting yang berbeda dengan 

10 provenan jati lainnya karena membentuk sudut 45-60°. T. grandis klon 1, T. 

grandis klon 2, T. grandis klon 4, T. grandis klon 6, T. grandis klon 12, memiliki 

rambut pada permukaan daun bawah yang halus sedangkan T. grandis klon 9, T. 

grandis klon 10, T. grandis klon 11, T. grandis klon 21, T. grandis klon 96, T. 

grandis Thailand memiliki rambut pada permukaan daun bawah yang kasar. T. 

grandis klon 12 memiliki warna daun permukaan atas yang berbeda dengan 10

provenan tanaman jati lainnya, yaitu olive drab sedangkan yang lain berwarna 

dark olive green.
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T. grandis klon 2 dan T. grandis Thailand memiliki bangun daun yang 

berbeda dengan 10 provenan tanaman jati lainnya, yaitu bulat telur, sedangkan 9

provenan tanaman jati lainnya berbentuk bulat telur terbalik. T. grandis klon 1, T. 

grandis klon 6, T. grandis klon 12, T. grandis klon 96 memiliki tepi daun 

bergelombang sedangkan 7 provenan tanaman jati lainnya tepi daunnya adalah 

rata. Kemudian, T. grandis klon 4 memiliki keadaan permukaan daun yang 

berbeda diantara 10 provenan tanaman jati lainnya, yaitu sangat kasap sedangkan 

lainnya adalah kasap.

Sedangkan karakter yang tidak dapat dilihat secara visual yaitu harus 

diukur dan dihitung adalah tinggi pohon, jumlah percabangan, panjang lingkar 

batang (cm), tinggi bekas cabang pertama (cm), jumlah lentisel per cm2, panjang 

daun (cm), lebar daun (cm), panjang tangkai daun (cm) dan jumlah tulang daun 

sekunder. T. grandis klon 11, T. grandis klon 96, dan T. grandis Thailand

memiliki kisaran tinggi antara 8-10 m, sedangkan  T. grandis klon 2, T. grandis

klon 6, dan T. grandis klon 12 memiliki kisaran tinggi lebih dari 13 m, 5 provenan

tanaman jati lain memiliki kisaran tinggi 11-13 m. Pada karakter jumlah 

percabangan, T. grandis klon 1, T. grandis klon 2, T. grandis klon 4, dan T. 

grandis klon 6 memiliki kisaran 40 ≤ x ≤ 50 yang berarti jumlah percabangannya, 

sedang sedangkan 7 provenan tanaman jati yang lain memiliki kisaran < 40, yang 

artinya jumlah percabangannya dikategorikan sedikit.

Panjang lingkar batang (cm) pada T. grandis klon 1 dan T. grandis klon 6 

yaitu > 50 cm, sedangkan 9 provenan tanaman jati lainnya yaitu 30 ≤ x ≤ 50 cm. 

Tinggi bekas cabang pertama (cm) pada T. grandis klon 1, T. grandis klon 2, T. 
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grandis klon 4, dan T. grandis klon 11 yaitu < 25 cm, sedangkan T. grandis klon

6, T. grandis klon 9, T. grandis klon 12, dan T. grandis Thailand memiliki tinggi 

bekas cabang pertama 25 ≤ x ≤ 50 cm, 3 provenan tanaman jati lainnya memiliki 

tinggi bekas cabang pertama > 50 cm.

T. grandis klon 4, T. grandis klon 12, T. grandis klon 21, dan T. grandis

klon 96 memiliki jumlah lentisel antara 32-48 per cm2, sedangkan 7 provenan

tanaman jati lainnya memiliki jumlah lentisel antara 15-31 per cm2. Panjang daun 

(cm) pada T. grandis klon 2¸ T. grandis klon 6, T. grandis klon 12,dan T. grandis

klon 96 yaitu antara 35-46 cm sedangkan 7 tanaman jati lainnya, yaitu antara 47-

58 cm. Lebar daun (cm) pada T. grandis klon 4, T. grandis klon 11 dan T. grandis

Thailand adalah antara 36-50 cm. Kemudian panjang tangkai daun (cm) pada, T. 

grandis klon 9, T. grandis klon 21, dan T. grandis klon 96  adalah antara 2,6-5 

cm, sedangkan 8 provenan tanaman jati yang lain, yaitu antara 0,1-2,5 cm. 

Terakhir jumlah tulang daun sekunder pada T. grandis klon 6 adalah antara 23-28, 

T. grandis klon 1, T. grandis klon 9, T. grandis klon 12, dan T. grandis Thailand,

yaitu antara 18-22 tulang daun sekunder dan 6 provenan tanaman jati lainnya 

memiliki jumlah tulang daun sekunder antara 13-17.

Hasil analisis data melalui SPSS 16.00 menghasilkan tabel proximity 

matriks yang merupakan indeks kesamaan (Tabel 4.3), tabel agglomeration 

schedule (Tabel 4.4), dan dendogram  (Gambar 5) antara 33 tanaman T. grandis

Linn. Keseluruhan hasil analisis dapat dilihat pada lampiran 5.

Tabel 4.3 merupakan indeks kesamaan antara 33 tanaman jati (Tectona

grandis Linn.). Semakin besar nilai yang ditunjukkan dalam tabel, maka semakin 
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besar pula persamaan yang dimiliki oleh tiap provenan jati. Sehingga, bila 

dianalisis dengan analisis kelompok (cluster analysis), tanaman T. grandis Linn.

yang memiliki persamaan yang besar antar satu dengan yang lain akan cenderung 

lebih dekat.
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Tabel 4.3 Indeks kesamaan antara 33 tanaman jati (Tectona grandis Linn.) sebagai sampel penelitian
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Indeks kesamaan terkecil pada tabel adalah 0,229 (angka yang dibulati)

yang ditunjukkan antara Klon6.1 yang merupakan individu dari T. grandis klon

6.1 dan Klon11.2 (T. grandis klon 11.2). Hal ini menunjukkan bahwa T. grandis

klon 6.1 mempunyai karakter morfologi yang cukup berbeda (nilai kesamaan 

kecil) dengan T. grandis klon 11.2. Sedangkan yang berkorelasi dengan nilai 1 

mempunyai arti bahwa antara tanaman tersebut memiliki banyak nilai kesamaan 

yang sama. Angka yang diberi warna biru merupakan indeks kesamaan yang 

memiliki nilai diatas 0,5, yang dianggap semakin tinggi nilainya maka semakin 

banyak kesamaan antara 1 provenan dengan yang lainnya, sedangkan nilai 

dibawah 0,5 dianggap semakin kecil nilainya maka semakin jauh kesamaan antara 

1 provenan dengan yang lainnya.

Indeks kesamaan karakter yang dimiliki oleh 11 provenan jati tersebut 

dapat menunjukkan kedekatan dalam hubungan kekerabatan sesuai dengan besar 

kecilnya indeks kesamaan. Selain itu, dapat dilakukan pengujian kedekatan 

hubungan kekerabatan dengan menggunakan dendogram (Chasani, 2006).

Pada penelitian ini, untuk mengetahui perbedaan tiap provenan tanaman 

jati yang diteliti, maka diperlukan pendeskripsian untuk tiap provenan tanaman 

jati dengan menggunakan deskripsi diagnostik, kemudian dibandingkan antar 11

provenan tanaman jati tersebut melalui deskripsi diagnostik diferensial. Deskripsi 

11 provenan tanaman Tectona sebagai berikut.
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1. Tectona grandis klon 1

a. Deskripsi Diagnostik

T. grandis klon 1 memiliki ciri-ciri, yaitu tinggi pohon 13 m, kerapatan 

daunnya sedang, jumlah percabangannya adalah 40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang 

lingkar batangnya 56 cm, warna batangnya burlywood, arah pertumbuhan 

cabang membentuk sudut 60-90°, tinggi bekas cabang pertamanya 20,67 cm, 

jumlah lentisel 30,67 per cm2, posisi daun pada ranting membentuk sudut 60-

90°, rambut pada permukaan bawah daun berambut kasar, warna permukaan 

atas daunnya dark olive green, bangun daunnya bulat telur terbalik, tepi 

daunnya bergelombang, panjang daunnya 50,5 cm, lebar daunnya 32,4 cm, 

panjang tangkai daunnya 0,43 cm, jumlah tulang daun sekundernya 20,67, dan 

keadaan permukaan daunnya kasap.

b. Deskripsi Diagnostik Diferensial

T. grandis klon 1 dapat dibedakan dari T. grandis klon 2 karena

memiliki tinggi pohon 13 m, panjang lingkar batangnya 56 cm, warna 

batangnya burlywood, tinggi bekas cabang pertamanya 20,67 cm, jumlah 

lentisel 30,67 per cm2, bangun daunnya bulat telur terbalik, tepi daunnya 

bergelombang, panjang daunnya 50,5 cm, lebar daunnya 32,4 cm, panjang 

tangkai daunnya 0,43 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 20,67. 

Sedangkan T. grandis klon 2 memiliki tinggi pohon 14 m, panjang lingkar 

batangnya 46,33 cm, warna batangnya tan, tinggi bekas cabang pertamanya 

13,33 cm, jumlah lentisel 25 per cm2, bangun daunnya bulat telur, tepi daunnya 
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rata, panjang daunnya 41,83 cm, lebar daunnya 26,3 cm, panjang tangkai 

daunnya 1,83 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 16,33..

T. grandis klon 1 dapat dibedakan dari T. grandis klon 4 karena memiliki 

tinggi pohon 13 m, panjang lingkar batangnya 56 cm, warna batangnya 

burlywood, tinggi bekas cabang pertamanya 20,67 cm, jumlah lentisel 30,67 per 

cm2, tepi daunnya bergelombang, panjang daunnya 50,5 cm, lebar daunnya 32,4 

cm, panjang tangkai daunnya 0,43 cm, jumlah tulang daun sekundernya 20,67, 

dan keadaan permukaan daunnya kasap. Sedangkan T. grandis klon 4 memiliki 

tinggi pohon 12 m, panjang lingkar batang 47 cm, warna batangnya tan, tinggi 

bekas cabang pertamanya 18 cm, jumlah lentisel 32 per cm2, tepi daunnya rata, 

panjang daunnya 55,97 cm, lebar daunnya 39,77 cm, panjang tangkai daunnya 

0,73 cm, jumlah tulang daun sekundernya 15, dan keadaan permukaan daunnya 

sangat kasap.

T. grandis klon 1 dapat dibedakan dari T. grandis klon 6 karena memiliki 

tinggi pohon 13 m, kerapatan daunnya sedang, panjang lingkar batangnya 56 

cm, warna batangnya burlywood, tinggi bekas cabang pertamanya 20,67 cm, 

jumlah lentisel 30,67 per cm2, panjang daunnya 50,5 cm, lebar daunnya 32,4 

cm, panjang tangkai daunnya 0,43 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 

20,67. Sedangkan T. grandis klon 6 memiliki tinggi pohon 13,83 m, kerapatan 

daunnya rapat, panjang lingkar batang 67,67 cm, warna batangnya wheat, tinggi 

bekas cabang pertamanya 29 cm, jumlah lentisel 30 per cm2, panjang daunnya 

41,27 cm, lebar daunnya 26,67 cm, panjang tangkai daunnya 2,3 cm, dan jumlah 

tulang daun sekundernya 23.
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T. grandis klon 1 dapat dibedakan dari T. grandis klon 9 karena memiliki 

tinggi pohon 13 m, jumlah percabangannya adalah 40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang 

lingkar batangnya 56 cm, warna batangnya burlywood, arah pertumbuhan 

cabang membentuk sudut 60-90°, tinggi bekas cabang pertamanya 20,67 cm, 

jumlah lentisel 30,67 per cm2, posisi daun pada ranting membentuk sudut 60-

90°, rambut pada permukaan bawah daun berambut kasar, tepi daunnya 

bergelombang, panjang daunnya 50,5 cm, lebar daunnya 32,4 cm, panjang 

tangkai daunnya 0,43 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 20,67.

Sedangkan T. grandis klon 9 memiliki tinggi pohon 12 m, jumlah 

percabangannya adalah < 40 cabang, panjang lingkar batang 44,67 cm, warna 

batangnya tan, arah pertumbuhan cabang membentuk sudut 90°, tinggi bekas 

cabang pertamanya 50 cm, jumlah lentisel 26 per cm2, posisi daun pada ranting 

membentuk sudut 45-60°, rambut pada permukaan bawah daun berambut halus,

tepi daunnya rata, panjang daunnya 51,67 cm, lebar daunnya 30,67 cm, panjang 

tangkai daunnya 3,5 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 22,33.

T. grandis klon 1 dapat dibedakan dari T. grandis klon 10 karena memiliki 

tinggi pohon 13 m, kerapatan daunnya sedang, jumlah percabangannya adalah 

40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang lingkar batangnya 56 cm, warna batangnya 

burlywood, arah pertumbuhan cabang membentuk sudut 60-90°, tinggi bekas 

cabang pertamanya 20,67 cm, jumlah lentisel 30,67 per cm2, rambut pada 

permukaan bawah daun berambut kasar, tepi daunnya bergelombang, panjang 

daunnya 50,5 cm, lebar daunnya 32,4 cm, panjang tangkai daunnya 0,43 cm, 

dan jumlah tulang daun sekundernya 20,67. Sedangkan T. grandis klon 10 
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memiliki ciri-ciri, yaitu tinggi pohon 11 m, kerapatan daunnya jarang, jumlah 

percabangannya adalah < 40 cabang, panjang lingkar batang 38 cm, warna 

batangnya tan, arah pertumbuhan cabang membentuk sudut 90°, tinggi bekas 

cabang pertamanya 66,33 cm, jumlah lentisel 21 per cm2, rambut pada 

permukaan bawah daun berambut halus, tepi daunnya rata, panjang daunnya 49 

cm, lebar daunnya 29,67 cm, panjang tangkai daunnya 0,77 cm, dan jumlah 

tulang daun sekundernya 17.

T. grandis klon 1 dapat dibedakan dari T. grandis klon 11 karena memiliki 

tinggi pohon 13 m, jumlah percabangannya adalah 40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang 

lingkar batangnya 56 cm, warna batangnya burlywood, tinggi bekas cabang 

pertamanya 20,67 cm, jumlah lentisel 30,67 per cm2, rambut pada permukaan 

bawah daun berambut kasar, tepi daunnya bergelombang, panjang daunnya 50,5 

cm, lebar daunnya 32,4 cm, panjang tangkai daunnya 0,43 cm, dan jumlah 

tulang daun sekundernya 20,67. Sedangkan T. grandis klon 11 memiliki tinggi 

pohon 9 m, jumlah percabangannya adalah < 40 cabang, panjang lingkar batang 

44,33 cm, warna batangnya tan, tinggi bekas cabang pertamanya 19,67 cm, 

jumlah lentisel 22 per cm2, rambut pada permukaan bawah daun berambut 

halus, tepi daunnya rata, panjang daunnya 58,17 cm, lebar daunnya 39,83 cm, 

panjang tangkai daunnya 1,6 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 17,33.

T. grandis klon 1 dapat dibedakan dari T. grandis klon 12 karena memiliki 

tinggi pohon 13 m, jumlah percabangannya adalah 40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang 

lingkar batangnya 56 cm, tinggi bekas cabang pertamanya 20,67 cm, jumlah 

lentisel 30,67 per cm2, warna permukaan atas daunnya dark olive green, panjang 
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daunnya 50,5 cm, lebar daunnya 32,4 cm, panjang tangkai daunnya 0,43 cm, 

dan jumlah tulang daun sekundernya 20,67. Sedangkan T. grandis klon 12 

memiliki tinggi pohon 14 m, jumlah percabangannya adalah < 40 cabang, 

panjang lingkar batang 42,33 cm, tinggi bekas cabang pertamanya 42,67 cm, 

jumlah lentisel 32 per cm2, warna permukaan atas daunnya olive drab, panjang 

daunnya 39,17 cm, lebar daunnya 22,83 cm, panjang tangkai daunnya 0,5 cm,

dan jumlah tulang daun sekundernya 22.

T. grandis klon 1 dapat dibedakan dari T. grandis klon 21 karena memiliki 

kerapatan daun yang sedang, jumlah percabangannya adalah 40 ≤ x ≤ 50 

cabang, panjang lingkar batangnya 56 cm, tinggi bekas cabang pertamanya 

20,67 cm, jumlah lentisel 30,67 per cm2, rambut pada permukaan bawah daun 

berambut kasar, tepi daunnya bergelombang, panjang daunnya 50,5 cm, lebar 

daunnya 32,4 cm, panjang tangkai daunnya 0,43 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 20,67. Sedangkan T. grandis klon 21 memiliki kerapatan daun 

yang jarang, jumlah percabangannya adalah < 40 cabang, panjang lingkar 

batang 41 cm, tinggi bekas cabang pertamanya 76,67 cm, jumlah lentisel 33 per 

cm2, rambut pada permukaan bawah daun berambut halus, tepi daunnya rata, 

panjang daunnya 57,17 cm, lebar daunnya 33,37 cm, panjang tangkai daunnya 

3,37 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 15.

T. grandis klon 1 dapat dibedakan dari T. grandis klon 96 karena memiliki 

tinggi pohon 13 m, kerapatan daunnya sedang, jumlah percabangannya adalah 

40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang lingkar batangnya 56 cm, tinggi bekas cabang 

pertamanya 20,67 cm, jumlah lentisel 30,67 per cm2, rambut pada permukaan 
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bawah daun berambut kasar, panjang daunnya 50,5 cm, lebar daunnya 32,4 cm, 

panjang tangkai daunnya 0,43 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 20,67.

Sedangkan T. grandis klon 96 memiliki tinggi pohon 10,5 m, kerapatan daunnya 

jarang, jumlah percabangannya adalah < 40 cabang, panjang lingkar batang 

41,67 cm, tinggi bekas cabang pertamanya 83,33 cm, jumlah lentisel 44,67 per 

cm2, rambut pada permukaan bawah daun berambut halus, panjang daunnya 

46,23 cm, lebar daunnya 25,2 cm, panjang tangkai daunnya 3,33 cm, dan jumlah 

tulang daun sekundernya 16,67.

T. grandis klon 1 dapat dibedakan dari T. grandis Thailand karena 

memiliki tinggi pohon 13 m, kerapatan daunnya sedang, jumlah percabangannya 

adalah 40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang lingkar batangnya 56 cm, tinggi bekas 

cabang pertamanya 20,67 cm, jumlah lentisel 30,67 per cm2, rambut pada 

permukaan bawah daun berambut kasar, bangun daunnya bulat telur terbalik, 

tepi daunnya bergelombang, panjang daunnya 50,5 cm, lebar daunnya 32,4 cm, 

panjang tangkai daunnya 0,43 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 20,67.

Sedangkan T. grandis Thailand memiliki ciri-ciri, yaitu tinggi pohon 9,83 m, 

kerapatan daunnya rapat, jumlah percabangannya adalah < 40 cabang, panjang 

lingkar batang 40,67 cm, tinggi bekas cabang pertamanya 41,67 cm, jumlah 

lentisel 25,67 per cm2, rambut pada permukaan bawah daun berambut halus, 

bangun daunnya bulat telur, tepi daunnya rata, panjang daunnya 54,9 cm, lebar 

daunnya 39,73 cm, panjang tangkai daunnya 1,33 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 18.
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2. Tectona grandis klon 2

a. Deskripsi Diagnostik

T. grandis klon 2 memiliki ciri-ciri, yaitu tinggi pohon 14 m, kerapatan 

daunnya sedang, jumlah percabangannya adalah 40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang 

lingkar batangnya 46,33 cm, warna batangnya tan, arah pertumbuhan cabang 

membentuk sudut 60-90°, tinggi bekas cabang pertamanya 13,33 cm, jumlah 

lentisel 25 per cm2, posisi daun pada ranting membentuk sudut 60-90°, rambut 

pada permukaan bawah daun berambut kasar, warna permukaan atas daunnya 

dark olive green, bangun daunnya bulat telur, tepi daunnya rata, panjang 

daunnya 41,83 cm, lebar daunnya 26,3 cm, panjang tangkai daunnya 1,83 cm, 

jumlah tulang daun sekundernya 16,33, keadaan permukaan daunnya kasap.

b. Deskripsi Diagnostik Diferensial

T. grandis klon 2 dapat dibedakan dari T. grandis klon 1 karena memiliki 

tinggi pohon 14 m, panjang lingkar batangnya 46,33 cm, warna batangnya tan, 

tinggi bekas cabang pertamanya 13,33 cm, jumlah lentisel 25 per cm2, bangun 

daunnya bulat telur, tepi daunnya rata, panjang daunnya 41,83 cm, lebar 

daunnya 26,3 cm, panjang tangkai daunnya 1,83 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 16,33. Sedangkan T. grandis klon 1 memiliki tinggi pohon 13 m, 

panjang lingkar batangnya 56 cm, warna batangnya burlywood, tinggi bekas 

cabang pertamanya 20,67 cm, jumlah lentisel 30,67 per cm2, bangun daunnya 

bulat telur terbalik, tepi daunnya bergelombang, panjang daunnya 50,5 cm, lebar 
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daunnya 32,4 cm, panjang tangkai daunnya 0,43 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 20,67.

T. grandis klon 2 dapat dibedakan dari T. grandis klon 4 karena memiliki 

tinggi pohon 14 m, panjang lingkar batangnya 46,33 cm, tinggi bekas cabang 

pertamanya 13,33 cm, jumlah lentisel 25 per cm2, bangun daunnya bulat telur, 

panjang daunnya 41,83 cm, lebar daunnya 26,3 cm, panjang tangkai daunnya 

1,83 cm, jumlah tulang daun sekundernya 16,33, dan keadaan permukaan 

daunnya kasap. Sedangkan T. grandis klon 4 memiliki tinggi pohon 12 m, 

panjang lingkar batang 47 cm, tinggi bekas cabang pertamanya 18 cm, jumlah 

lentisel 32 per cm2, bangun daunnya bulat telur terbalik, panjang daunnya 55,97 

cm, lebar daunnya 39,77 cm, panjang tangkai daunnya 0,73 cm, jumlah tulang 

daun sekundernya 15, dan keadaan permukaan daunnya sangat kasap.

T. grandis klon 2 dapat dibedakan dari T. grandis klon 6 karena memiliki 

tinggi pohon 14 m, kerapatan daunnya sedang, panjang lingkar batangnya 46,33 

cm, warna batangnya tan, tinggi bekas cabang pertamanya 13,33 cm, jumlah 

lentisel 25 per cm2, bangun daunnya bulat telur, tepi daunnya rata, panjang 

daunnya 41,83 cm, lebar daunnya 26,3 cm, panjang tangkai daunnya 1,83 cm, 

jumlah tulang daun sekundernya dan 16,33. Sedangkan T. grandis klon 6 

memiliki tinggi pohon 13,83 m, kerapatan daunnya rapat, panjang lingkar 

batang 67,67 cm, warna batangnya wheat, tinggi bekas cabang pertamanya 29 

cm, jumlah lentisel 30 per cm2, bangun daunnya bulat telur terbalik, tepi 

daunnya bergelombang, panjang daunnya 41,27 cm, lebar daunnya 26,67 cm, 

panjang tangkai daunnya 2,3 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 23.
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T. grandis klon 2 dapat dibedakan dari T. grandis klon 9 karena memiliki 

tinggi pohon 14 m, jumlah percabangannya adalah 40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang 

lingkar batangnya 46,33 cm, arah pertumbuhan cabang membentuk sudut 60-

90°, tinggi bekas cabang pertamanya 13,33 cm, jumlah lentisel 25 per cm2, 

posisi daun pada ranting membentuk sudut 60-90°, rambut pada permukaan 

bawah daun berambut kasar, bangun daunnya bulat telur, panjang daunnya 

41,83 cm, lebar daunnya 26,3 cm, panjang tangkai daunnya 1,83 cm, dan jumlah 

tulang daun sekundernya 16,33. Sedangkan T. grandis klon 9 memiliki tinggi 

pohon 12 m, jumlah percabangannya adalah < 40 cabang, panjang lingkar 

batang 44,67 cm, arah pertumbuhan cabang membentuk sudut 90°, tinggi bekas 

cabang pertamanya 50 cm, jumlah lentisel 26 per cm2, posisi daun pada ranting 

membentuk sudut 45-60°, rambut pada permukaan bawah daun berambut halus, 

bangun daunnya bulat telur terbalik, panjang daunnya 51,67 cm, lebar daunnya 

30,67 cm, panjang tangkai daunnya 3,5 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 22,33.

T. grandis klon 2 dapat dibedakan dari T. grandis klon 10 karena memiliki 

tinggi pohon 14 m, kerapatan daunnya sedang, jumlah percabangannya adalah 

40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang lingkar batangnya 46,33 cm, arah pertumbuhan 

cabang membentuk sudut 60-90°, tinggi bekas cabang pertamanya 13,33 cm, 

jumlah lentisel 25 per cm2, rambut pada permukaan bawah daun berambut 

kasar, bangun daunnya bulat telur, panjang daunnya 41,83 cm, lebar daunnya 

26,3 cm, panjang tangkai daunnya 1,83 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 16,33. Sedangkan T. grandis klon 10 memiliki tinggi pohon 11 m, 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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



52

kerapatan daunnya jarang, jumlah percabangannya adalah < 40 cabang, panjang 

lingkar batang 38 cm, arah pertumbuhan cabang membentuk sudut 90°, tinggi 

bekas cabang pertamanya 66,33 cm, jumlah lentisel 21 per cm2, rambut pada 

permukaan bawah daun berambut halus, bangun daunnya bulat telur terbalik, 

panjang daunnya 49 cm, lebar daunnya 29,67 cm, panjang tangkai daunnya 0,77 

cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 17.

T. grandis klon 2 dapat dibedakan dari T. grandis klon 11 karena  

memiliki tinggi pohon 14 m, jumlah percabangannya adalah 40 ≤ x ≤ 50 cabang, 

panjang lingkar batangnya 46,33 cm, tinggi bekas cabang pertamanya 13,33 cm, 

jumlah lentisel 25 per cm2, rambut pada permukaan bawah daun berambut 

kasar, bangun daunnya bulat telur, panjang daunnya 41,83 cm, lebar daunnya 

26,3 cm, panjang tangkai daunnya 1,83 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 16,33. Sedangkan T. grandis klon 11 memiliki tinggi pohon 9 m, 

jumlah percabangannya adalah < 40 cabang, panjang lingkar batang 44,33 cm, 

tinggi bekas cabang pertamanya 19,67 cm, jumlah lentisel 22 per cm2, rambut 

pada permukaan bawah daun berambut halus, bangun daunnya bulat telur 

terbalik, panjang daunnya 58,17 cm, lebar daunnya 39,83 cm, panjang tangkai 

daunnya 1,6 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 17,33.

T. grandis klon 2 dapat dibedakan dari T. grandis klon 12 karena jumlah 

percabangannya adalah 40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang lingkar batangnya 46,33 

cm, warna batangnya tan, tinggi bekas cabang pertamanya 13,33 cm, jumlah 

lentisel 25 per cm2, warna permukaan atas daunnya dark olive green, bangun 

daunnya bulat telur, tepi daunnya rata, panjang daunnya 41,83 cm, lebar 
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daunnya 26,3 cm, panjang tangkai daunnya 1,83 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 16,33. Sedangkan T. grandis klon 12 memiliki jumlah percabangan

< 40 cabang, panjang lingkar batang 42,33 cm, warna batangnya burlywood, 

tinggi bekas cabang pertamanya 42,67 cm, jumlah lentisel 32 per cm2, warna 

permukaan atas daunnya olive drab, bangun daunnya bulat telur terbalik, tepi 

daunnya bergelombang, panjang daunnya 39,17 cm, lebar daunnya 22,83 cm, 

panjang tangkai daunnya 0,5 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 22.

T. grandis klon 2 dapat dibedakan dari T. grandis klon 21 karena memiliki 

tinggi pohon 14 m, kerapatan daunnya sedang, jumlah percabangannya adalah 

40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang lingkar batangnya 46,33 cm, warna batangnya tan, 

tinggi bekas cabang pertamanya 13,33 cm, jumlah lentisel 25 per cm2, rambut 

pada permukaan bawah daun berambut kasar, bangun daunnya bulat telur, 

panjang daunnya 41,83 cm, lebar daunnya 26,3 cm, panjang tangkai daunnya 

1,83 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 16,33. Sedangkan T. grandis klon 

21 memiliki tinggi pohon 13 m, kerapatan daunnya jarang, jumlah 

percabangannya adalah < 40 cabang, panjang lingkar batang 41 cm, warna 

batangnya burlywood, tinggi bekas cabang pertamanya 76,67 cm, jumlah 

lentisel 33 per cm2, rambut pada permukaan bawah daun berambut halus, 

bangun daunnya bulat telur terbalik, panjang daunnya 57,17 cm, lebar daunnya 

33,37 cm, panjang tangkai daunnya 3,37 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 15.

T. grandis klon 2 dapat dibedakan dari T. grandis klon 96 karena memiliki 

tinggi pohon 14 m, kerapatan daunnya sedang, jumlah percabangannya adalah 
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40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang lingkar batangnya 46,33 cm, warna batangnya tan, 

tinggi bekas cabang pertamanya 13,33 cm, jumlah lentisel 25 per cm2, rambut 

pada permukaan bawah daun berambut kasar, bangun daunnya bulat telur, tepi 

daunnya rata, panjang daunnya 41,83 cm, lebar daunnya 26,3 cm, panjang 

tangkai daunnya 1,83 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 16,33.

Sedangkan T. grandis klon 96 memiliki tinggi pohon 10,5 m, kerapatan daunnya 

jarang, jumlah percabangannya adalah < 40 cabang, panjang lingkar batang 

41,67 cm, warna batangnya burlywood, tinggi bekas cabang pertamanya 83,33 

cm, jumlah lentisel 44,67 per cm2, rambut pada permukaan bawah daun 

berambut halus, bangun daunnya bulat telur terbalik, tepi daunnya 

bergelombang, panjang daunnya 46,23 cm, lebar daunnya 25,2 cm, panjang 

tangkai daunnya 3,33 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 16,67.

T. grandis klon 2 dapat dibedakan dari T. grandis Thailand karena

memiliki tinggi pohon 14 m, kerapatan daunnya sedang, jumlah percabangannya 

adalah 40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang lingkar batangnya 46,33 cm, warna 

batangnya tan, tinggi bekas cabang pertamanya 13,33 cm, jumlah lentisel 25 per 

cm2, rambut pada permukaan bawah daun berambut kasar, panjang daunnya 

41,83 cm, lebar daunnya 26,3 cm, panjang tangkai daunnya 1,83 cm, dan jumlah 

tulang daun sekundernya 16,33. Sedangkan T. grandis Thailand memiliki tinggi 

pohon 9,83 m, kerapatan daunnya rapat, jumlah percabangannya adalah < 40 

cabang, panjang lingkar batang 40,67 cm, warna batangnya burlywood, tinggi 

bekas cabang pertamanya 41,67 cm, jumlah lentisel 25,67 per cm2, rambut pada 

permukaan bawah daun berambut halus, panjang daunnya 54,9 cm, lebar 
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daunnya 39,73 cm, panjang tangkai daunnya 1,33 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 18.

3. Tectona grandis klon 4

a. Deskripsi Diagnostik

T. grandis klon 4 memiliki ciri-ciri, yaitu tinggi pohon 12 m, kerapatan 

daunnya sedang, jumlah percabangannya adalah 40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang 

lingkar batang 47 cm, warna batangnya tan, arah pertumbuhan cabang 

membentuk sudut 60-90°, tinggi bekas cabang pertamanya 18 cm, jumlah 

lentisel 32 per cm2, posisi daun pada ranting membentuk sudut 60-90°, rambut 

pada permukaan bawah daun berambut kasar, warna permukaan atas daunnya 

dark olive green, bangun daunnya bulat telur terbalik, tepi daunnya rata, panjang 

daunnya 55,97 cm, lebar daunnya 39,77 cm, panjang tangkai daunnya 0,73 cm, 

jumlah tulang daun sekundernya 15, dan keadaan permukaan daunnya sangat 

kasap.

b. Deskripsi Diagnostik Diferensial

T. grandis klon 4 dapat dibedakan dari T. grandis klon 1 karena memiliki 

tinggi pohon 12 m, panjang lingkar batang 47 cm, warna batangnya tan, tinggi 

bekas cabang pertamanya 18 cm, jumlah lentisel 32 per cm2, tepi daunnya rata, 

panjang daunnya 55,97 cm, lebar daunnya 39,77 cm, panjang tangkai daunnya 

0,73 cm, jumlah tulang daun sekundernya 15, dan keadaan permukaan daunnya 

sangat kasap. Sedangkan T. grandis klon 1 memiliki tinggi pohon 13 m, panjang 
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lingkar batangnya 56 cm, warna batangnya burlywood, tinggi bekas cabang 

pertamanya 20,67 cm, jumlah lentisel 30,67 per cm2, tepi daunnya 

bergelombang, panjang daunnya 50,5 cm, lebar daunnya 32,4 cm, panjang 

tangkai daunnya 0,43 cm, jumlah tulang daun sekundernya 20,67, dan keadaan 

permukaan daunnya kasap.

T. grandis klon 4 dapat dibedakan dari T. grandis klon 2 karena 

memiliki tinggi pohon 12 m, panjang lingkar batang 47 cm, tinggi bekas cabang 

pertamanya 18 cm, jumlah lentisel 32 per cm2, bangun daunnya bulat telur 

terbalik, panjang daunnya 55,97 cm, lebar daunnya 39,77 cm, panjang tangkai 

daunnya 0,73 cm, jumlah tulang daun sekundernya 15, dan keadaan permukaan 

daunnya sangat kasap. Sedangkan T. grandis klon 2 memiliki tinggi pohon 14 

m, panjang lingkar batangnya 46,33 cm, tinggi bekas cabang pertamanya 13,33 

cm, jumlah lentisel 25 per cm2, bangun daunnya bulat telur, panjang daunnya 

41,83 cm, lebar daunnya 26,3 cm, panjang tangkai daunnya 1,83 cm, jumlah 

tulang daun sekundernya 16,33, dan keadaan permukaan daunnya kasap.

T. grandis klon 4 dapat dibedakan dari T. grandis klon 6 karena memiliki 

tinggi pohon 12 m, kerapatan daunnya sedang, panjang lingkar batang 47 cm, 

warna batangnya tan, tinggi bekas cabang pertamanya 18 cm, jumlah lentisel 32 

per cm2, tepi daunnya rata, panjang daunnya 55,97 cm, lebar daunnya 39,77 cm, 

panjang tangkai daunnya 0,73 cm, jumlah tulang daun sekundernya 15, dan 

keadaan permukaan daunnya sangat kasap. Sedangkan T. grandis klon 6 

memiliki tinggi pohon 13,83 m, kerapatan daunnya rapat, panjang lingkar 

batang 67,67 cm, warna batangnya wheat, tinggi bekas cabang pertamanya 29 
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cm, jumlah lentisel 30 per cm2, tepi daunnya bergelombang, panjang daunnya 

41,27 cm, lebar daunnya 26,67 cm, panjang tangkai daunnya 2,3 cm, jumlah 

tulang daun sekundernya 23, dan keadaan permukaan daunnya kasap.

T. grandis klon 4 dapat dibedakan dari T. grandis klon 9 karena jumlah 

percabangannya adalah 40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang lingkar batang 47 cm, arah 

pertumbuhan cabang membentuk sudut 60-90°, tinggi bekas cabang pertamanya 

18 cm, jumlah lentisel 32 per cm2, posisi daun pada ranting membentuk sudut 

60-90°, rambut pada permukaan bawah daun berambut kasar, panjang daunnya 

55,97 cm, lebar daunnya 39,77 cm, panjang tangkai daunnya 0,73 cm, jumlah 

tulang daun sekundernya 15, dan keadaan permukaan daunnya sangat kasap.

Sedangkan T. grandis klon 9 memiliki jumlah percabangan < 40 cabang, 

panjang lingkar batang 44,67 cm, arah pertumbuhan cabang membentuk sudut 

90°, tinggi bekas cabang pertamanya 50 cm, jumlah lentisel 26 per cm2, posisi 

daun pada ranting membentuk sudut 45-60°, rambut pada permukaan bawah 

daun berambut halus, panjang daunnya 51,67 cm, lebar daunnya 30,67 cm, 

panjang tangkai daunnya 3,5 cm, jumlah tulang daun sekundernya 22,33, dan

keadaan permukaan daunnya kasap.

T. grandis klon 4 dapat dibedakan dari T. grandis klon 10 karena memiliki 

tinggi pohon 12 m, kerapatan daunnya sedang, jumlah percabangannya adalah 

40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang lingkar batang 47 cm, arah pertumbuhan cabang 

membentuk sudut 60-90°, tinggi bekas cabang pertamanya 18 cm, jumlah 

lentisel 32 per cm2, rambut pada permukaan bawah daun berambut kasar, 

panjang daunnya 55,97 cm, lebar daunnya 39,77 cm, panjang tangkai daunnya 
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0,73 cm, jumlah tulang daun sekundernya 15, dan keadaan permukaan daunnya 

sangat kasap. Sedangkan T. grandis klon 10 memiliki tinggi pohon 11 m, 

kerapatan daunnya jarang, jumlah percabangannya adalah < 40 cabang, panjang 

lingkar batang 38 cm, arah pertumbuhan cabang membentuk sudut 90°, tinggi 

bekas cabang pertamanya 66,33 cm, jumlah lentisel 21 per cm2, rambut pada 

permukaan bawah daun berambut halus, panjang daunnya 49 cm, lebar daunnya 

29,67 cm, panjang tangkai daunnya 0,77 cm, jumlah tulang daun sekundernya 

17, dan keadaan permukaan daunnya kasap.

T. grandis klon 4 dapat dibedakan dari T. grandis klon 11 karena memiliki 

tinggi pohon 12 m, jumlah percabangannya adalah 40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang 

lingkar batang 47 cm, tinggi bekas cabang pertamanya 18 cm, jumlah lentisel 32 

per cm2, rambut pada permukaan bawah daun berambut kasar, panjang daunnya 

55,97 cm, lebar daunnya 39,77 cm, panjang tangkai daunnya 0,73 cm, jumlah 

tulang daun sekundernya 15, dan keadaan permukaan daunnya sangat kasap.

Sedangkan T. grandis klon 11 memiliki tinggi pohon 9 m, jumlah 

percabangannya adalah < 40 cabang, panjang lingkar batang 44,33 cm, tinggi 

bekas cabang pertamanya 19,67 cm, jumlah lentisel 22 per cm2, rambut pada 

permukaan bawah daun berambut halus, panjang daunnya 58,17 cm, lebar 

daunnya 39,83 cm, panjang tangkai daunnya 1,6 cm, jumlah tulang daun 

sekundernya 17,33, dan keadaan permukaan daunnya kasap.

T. grandis klon 4 dapat dibedakan dari T. grandis klon 12 karena memiliki 

tinggi pohon 12 m, jumlah percabangannya adalah 40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang 

lingkar batang 47 cm, warna batangnya tan, tinggi bekas cabang pertamanya 18 
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cm, warna permukaan atas daunnya dark olive green, tepi daunnya rata, panjang 

daunnya 55,97 cm, lebar daunnya 39,77 cm, panjang tangkai daunnya 0,73 cm, 

jumlah tulang daun sekundernya 15, dan keadaan permukaan daunnya sangat 

kasap. Sedangkan T. grandis klon 12 memiliki tinggi pohon 14 m, jumlah 

percabangannya adalah < 40 cabang, panjang lingkar batang 42,33 cm, warna 

batangnya burlywood, tinggi bekas cabang pertamanya 42,67 cm, warna 

permukaan atas daunnya olive drab, tepi daunnya bergelombang, panjang 

daunnya 39,17 cm, lebar daunnya 22,83 cm, panjang tangkai daunnya 0,5 cm, 

jumlah tulang daun sekundernya 22, keadaan permukaan daunnya kasap.

T. grandis klon 4 dapat dibedakan dari T. grandis klon 21 karena memiliki 

tinggi pohon 12 m, kerapatan daunnya sedang, jumlah percabangannya adalah 

40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang lingkar batang 47 cm, warna batangnya tan, tinggi 

bekas cabang pertamanya 18 cm, jumlah lentisel 32 per cm2, rambut pada 

permukaan bawah daun berambut kasar, panjang daunnya 55,97 cm, lebar 

daunnya 39,77 cm, panjang tangkai daunnya 0,73 cm, dan keadaan permukaan 

daunnya sangat kasap. Sedangkan T. grandis klon 21 memiliki tinggi pohon 13 

m, kerapatan daunnya jarang, jumlah percabangannya adalah < 40 cabang, 

panjang lingkar batang 41 cm, warna batangnya burlywood, tinggi bekas cabang 

pertamanya 76,67 cm, jumlah lentisel 33 per cm2, rambut pada permukaan 

bawah daun berambut halus, panjang daunnya 57,17 cm, lebar daunnya 33,37 

cm, panjang tangkai daunnya 3,37 cm, dan keadaan permukaan daunnya kasap.

T. grandis klon 4 dapat dibedakan dari T. grandis klon 96 karena memiliki 

tinggi pohon 12 m, kerapatan daunnya sedang, jumlah percabangannya adalah 
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40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang lingkar batang 47 cm, warna batangnya tan, tinggi 

bekas cabang pertamanya 18 cm, jumlah lentisel 32 per cm2, rambut pada 

permukaan bawah daun berambut kasar, tepi daunnya rata, panjang daunnya 

55,97 cm, lebar daunnya 39,77 cm, panjang tangkai daunnya 0,73 cm, jumlah 

tulang daun sekundernya 15, dan keadaan permukaan daunnya sangat kasap.

Sedangkan T. grandis klon 96 memiliki tinggi pohon 10,5 m, kerapatan daunnya 

jarang, jumlah percabangannya adalah < 40 cabang, panjang lingkar batang 

41,67 cm, warna batangnya burlywood, tinggi bekas cabang pertamanya 83,33 

cm, jumlah lentisel 44,67 per cm2, rambut pada permukaan bawah daun 

berambut halus, tepi daunnya bergelombang, panjang daunnya 46,23 cm, lebar 

daunnya 25,2 cm, panjang tangkai daunnya 3,33 cm, jumlah tulang daun 

sekundernya 16,67, dan keadaan permukaan daunnya kasap.

T. grandis klon 4 dapat dibedakan dari T. grandis Thailand karena 

memiliki tinggi pohon 12 m, kerapatan daunnya sedang, jumlah percabangannya 

adalah 40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang lingkar batang 47 cm, warna batangnya tan, 

tinggi bekas cabang pertamanya 18 cm, jumlah lentisel 32 per cm2, rambut pada 

permukaan bawah daun berambut kasar, bangun daunnya bulat telur terbalik, 

panjang daunnya 55,97 cm, lebar daunnya 39,77 cm, panjang tangkai daunnya 

0,73 cm, jumlah tulang daun sekundernya 15, dan keadaan permukaan daunnya 

sangat kasap. Sedangkan T. grandis Thailand memiliki tinggi pohon 9,83 m, 

kerapatan daunnya rapat, jumlah percabangannya adalah < 40 cabang, panjang 

lingkar batang 40,67 cm, warna batangnya burlywood, tinggi bekas cabang 

pertamanya 41,67 cm, jumlah lentisel 25,67 per cm2, rambut pada permukaan 
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bawah daun berambut halus, bangun daunnya bulat telur, panjang daunnya 54,9 

cm, lebar daunnya 39,73 cm, panjang tangkai daunnya 1,33 cm, jumlah tulang 

daun sekundernya 18, keadaan permukaan daunnya kasap.

4. Tectona grandis klon 6

a. Deskripsi Diagnostik

T. grandis klon 6 memiliki ciri-ciri, yaitu tinggi pohon 13,83 m, kerapatan 

daunnya rapat, jumlah percabangannya adalah 40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang 

lingkar batang 67,67 cm, warna batangnya wheat, arah pertumbuhan cabang 

membentuk sudut 60-90°, tinggi bekas cabang pertamanya 29 cm, jumlah 

lentisel 30 per cm2, posisi daun pada ranting membentuk sudut 60-90°, rambut 

pada permukaan bawah daun berambut kasar, warna permukaan atas daunnya 

dark olive green, bangun daunnya bulat telur terbalik, tepi daunnya 

bergelombang, panjang daunnya 41,27 cm, lebar daunnya 26,67 cm, panjang 

tangkai daunnya 2,3 cm, jumlah tulang daun sekundernya 23, keadaan 

permukaan daunnya kasap.

b. Deskripsi Diagnostik Diferensial

T. grandis klon 6 dapat dibedakan dari T. grandis klon 1 karena memiliki

tinggi pohon 13,83 m, kerapatan daunnya rapat, panjang lingkar batang 67,67 

cm, warna batangnya wheat, tinggi bekas cabang pertamanya 29 cm, jumlah 

lentisel 30 per cm2, panjang daunnya 41,27 cm, lebar daunnya 26,67 cm, 

panjang tangkai daunnya 2,3 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 23.
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Sedangkan T. grandis klon 1 memiliki tinggi pohon 13 m, kerapatan daunnya 

sedang, panjang lingkar batangnya 56 cm, warna batangnya burlywood, tinggi 

bekas cabang pertamanya 20,67 cm, jumlah lentisel 30,67 per cm2, panjang 

daunnya 50,5 cm, lebar daunnya 32,4 cm, panjang tangkai daunnya 0,43 cm, 

dan jumlah tulang daun sekundernya 20,67.

T. grandis klon 6 dapat dibedakan dari T. grandis klon 2 karena memiliki 

tinggi pohon 13,83 m, kerapatan daunnya rapat, panjang lingkar batang 67,67 

cm, warna batangnya wheat, tinggi bekas cabang pertamanya 29 cm, jumlah 

lentisel 30 per cm2, bangun daunnya bulat telur terbalik, tepi daunnya 

bergelombang, panjang daunnya 41,27 cm, lebar daunnya 26,67 cm, panjang 

tangkai daunnya 2,3 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 23. Sedangkan T. 

grandis klon 2 memiliki tinggi pohon 14 m, kerapatan daunnya sedang, panjang 

lingkar batangnya 46,33 cm, warna batangnya tan, tinggi bekas cabang 

pertamanya 13,33 cm, jumlah lentisel 25 per cm2, bangun daunnya bulat telur, 

tepi daunnya rata, panjang daunnya 41,83 cm, lebar daunnya 26,3 cm, panjang 

tangkai daunnya 1,83 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 16,33.

T. grandis klon 6 dapat dibedakan dari T. grandis klon 4 karena memiliki 

tinggi pohon 13,83 m, kerapatan daunnya rapat, panjang lingkar batang 67,67 

cm, warna batangnya wheat, tinggi bekas cabang pertamanya 29 cm, jumlah 

lentisel 30 per cm2, tepi daunnya bergelombang, panjang daunnya 41,27 cm, 

lebar daunnya 26,67 cm, panjang tangkai daunnya 2,3 cm, jumlah tulang daun 

sekundernya 23, dan keadaan permukaan daunnya kasap. Sedangkan T. grandis

klon 4 memiliki tinggi pohon 12 m, kerapatan daunnya sedang, panjang lingkar 
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batang 47 cm, warna batangnya tan, tinggi bekas cabang pertamanya 18 cm, 

jumlah lentisel 32 per cm2, tepi daunnya rata, panjang daunnya 55,97 cm, lebar 

daunnya 39,77 cm, panjang tangkai daunnya 0,73 cm, jumlah tulang daun 

sekundernya 15, dan keadaan permukaan daunnya sangat kasap.

T. grandis klon 6 dapat dibedakan dari T. grandis klon 9 karena memiliki

tinggi pohon 13,83 m, kerapatan daunnya rapat, jumlah percabangannya adalah 

40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang lingkar batang 67,67 cm, warna batangnya wheat, 

arah pertumbuhan cabang membentuk sudut 60-90°, tinggi bekas cabang 

pertamanya 29 cm, jumlah lentisel 30 per cm2, posisi daun pada ranting 

membentuk sudut 60-90°, rambut pada permukaan bawah daun berambut kasar, 

tepi daunnya bergelombang, panjang daunnya 41,27 cm, lebar daunnya 26,67 

cm, panjang tangkai daunnya 2,3 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 23.

Sedangkan T. grandis klon 9 memiliki tinggi pohon 12 m, kerapatan daunnya 

sedang, jumlah percabangannya adalah < 40 cabang, panjang lingkar batang 

44,67 cm, warna batangnya tan, arah pertumbuhan cabang membentuk sudut 

90°, tinggi bekas cabang pertamanya 50 cm, jumlah lentisel 26 per cm2, posisi 

daun pada ranting membentuk sudut 45-60°, rambut pada permukaan bawah 

daun berambut halus, tepi daunnya rata, panjang daunnya 51,67 cm, lebar 

daunnya 30,67 cm, panjang tangkai daunnya 3,5 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 22,33.

T. grandis klon 6 dapat dibedakan dari T. grandis klon 10 karena memiliki 

tinggi pohon 13,83 m, kerapatan daunnya rapat, jumlah percabangannya adalah 

40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang lingkar batang 67,67 cm, warna batangnya wheat, 
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arah pertumbuhan cabang membentuk sudut 60-90°, tinggi bekas cabang 

pertamanya 29 cm, jumlah lentisel 30 per cm2, rambut pada permukaan bawah 

daun berambut kasar, tepi daunnya bergelombang, panjang daunnya 41,27 cm, 

lebar daunnya 26,67 cm, panjang tangkai daunnya 2,3 cm, dan jumlah tulang 

daun sekundernya 23. Sedangkan T. grandis klon 10 memiliki tinggi pohon 11 

m, kerapatan daunnya jarang, jumlah percabangannya adalah < 40 cabang, 

panjang lingkar batang 38 cm, warna batangnya tan, arah pertumbuhan cabang 

membentuk sudut 90°, tinggi bekas cabang pertamanya 66,33 cm, jumlah 

lentisel 21 per cm2, rambut pada permukaan bawah daun berambut halus, tepi 

daunnya rata, panjang daunnya 49 cm, lebar daunnya 29,67 cm, panjang tangkai 

daunnya 0,77 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 17.

T. grandis klon 6 dapat dibedakan dari T. grandis klon 11 karena memiliki

tinggi pohon 13,83 m, kerapatan daunnya rapat, jumlah percabangannya adalah 

40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang lingkar batang 67,67 cm, warna batangnya wheat, 

tinggi bekas cabang pertamanya 29 cm, jumlah lentisel 30 per cm2, rambut pada 

permukaan bawah daun berambut kasar, tepi daunnya bergelombang, panjang 

daunnya 41,27 cm, lebar daunnya 26,67 cm, panjang tangkai daunnya 2,3 cm, 

dan jumlah tulang daun sekundernya 23. Sedangkan T. grandis klon 11 

memiliki tinggi pohon 9 m, kerapatan daunnya sedang, jumlah percabangannya 

adalah < 40 cabang, panjang lingkar batang 44,33 cm, warna batangnya tan, 

tinggi bekas cabang pertamanya 19,67 cm, jumlah lentisel 22 per cm2, rambut 

pada permukaan bawah daun berambut halus, tepi daunnya rata, panjang 
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daunnya 58,17 cm, lebar daunnya 39,83 cm, panjang tangkai daunnya 1,6 cm, 

dan jumlah tulang daun sekundernya 17,33.

T. grandis klon 6 dapat dibedakan dari T. grandis klon 12 karena memiliki 

tinggi pohon 13,83 m, kerapatan daunnya rapat, jumlah percabangannya adalah 

40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang lingkar batang 67,67 cm, warna batangnya wheat, 

tinggi bekas cabang pertamanya 29 cm, jumlah lentisel 30 per cm2, warna 

permukaan atas daunnya dark olive green, panjang daunnya 41,27 cm, lebar 

daunnya 26,67 cm, panjang tangkai daunnya 2,3 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 23. Sedangkan T. grandis klon 12 memiliki tinggi pohon 14 m, 

kerapatan daunnya sedang, jumlah percabangannya adalah < 40 cabang, panjang 

lingkar batang 42,33 cm, warna batangnya burlywood, tinggi bekas cabang 

pertamanya 42,67 cm, jumlah lentisel 32 per cm2, warna permukaan atas 

daunnya olive drab, panjang daunnya 39,17 cm, lebar daunnya 22,83 cm, 

panjang tangkai daunnya 0,5 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 22.

T. grandis klon 6 dapat dibedakan dari T. grandis klon 21 karena memiliki 

tinggi pohon 13,83 m, kerapatan daunnya rapat, jumlah percabangannya adalah 

40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang lingkar batang 67,67 cm, warna batangnya wheat, 

tinggi bekas cabang pertamanya 29 cm, jumlah lentisel 30 per cm2, rambut pada 

permukaan bawah daun berambut kasar, tepi daunnya bergelombang, panjang 

daunnya 41,27 cm, lebar daunnya 26,67 cm, panjang tangkai daunnya 2,3 cm, 

dan jumlah tulang daun sekundernya 23. Sedangkan T. grandis klon 21 

memiliki tinggi pohon 13 m, kerapatan daunnya jarang, jumlah percabangannya 

adalah < 40 cabang, panjang lingkar batang 41 cm, warna batangnya burlywood, 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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



66

tinggi bekas cabang pertamanya 76,67 cm, jumlah lentisel 33 per cm2, rambut 

pada permukaan bawah daun berambut halus, tepi daunnya rata, panjang 

daunnya 57,17 cm, lebar daunnya 33,37 cm, panjang tangkai daunnya 3,37 cm,

dan jumlah tulang daun sekundernya 15.

T. grandis klon 6 dapat dibedakan dari T. grandis klon 96 karena memiliki 

tinggi pohon 13,83 m, kerapatan daunnya rapat, jumlah percabangannya adalah 

40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang lingkar batang 67,67 cm, warna batangnya wheat, 

tinggi bekas cabang pertamanya 29 cm, jumlah lentisel 30 per cm2, rambut pada 

permukaan bawah daun berambut kasar, panjang daunnya 41,27 cm, lebar 

daunnya 26,67 cm, panjang tangkai daunnya 2,3 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 23. Sedangkan T. grandis klon 96 memiliki tinggi pohon 10,5 m, 

kerapatan daunnya jarang, jumlah percabangannya adalah < 40 cabang, panjang 

lingkar batang 41,67 cm, warna batangnya burlywood, tinggi bekas cabang 

pertamanya 83,33 cm, jumlah lentisel 44,67 per cm2, rambut pada permukaan 

bawah daun berambut halus, panjang daunnya 46,23 cm, lebar daunnya 25,2 cm, 

panjang tangkai daunnya 3,33 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 16,67.

T. grandis klon 6 dapat dibedakan dari T. grandis Thailand karena

memiliki tinggi pohon 13,83 m, jumlah percabangannya adalah 40 ≤ x ≤ 50 

cabang, panjang lingkar batang 67,67 cm, warna batangnya wheat, tinggi bekas 

cabang pertamanya 29 cm, jumlah lentisel 30 per cm2, rambut pada permukaan 

bawah daun berambut kasar, bangun daunnya bulat telur terbalik, tepi daunnya 

bergelombang, panjang daunnya 41,27 cm, lebar daunnya 26,67 cm, panjang 

tangkai daunnya 2,3 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 23. Sedangkan T. 
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grandis Thailand memiliki tinggi pohon 9,83 m, jumlah percabangannya adalah 

< 40 cabang, panjang lingkar batang 40,67 cm, warna batangnya burlywood, 

tinggi bekas cabang pertamanya 41,67 cm, jumlah lentisel 25,67 per cm2, 

rambut pada permukaan bawah daun berambut halus, bangun daunnya bulat 

telur, tepi daunnya rata, panjang daunnya 54,9 cm, lebar daunnya 39,73 cm, 

panjang tangkai daunnya 1,33 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 18.

5. Tectona grandis klon 9

a. Deskripsi Diagnostik

T. grandis klon 9 memiliki ciri-ciri, yaitu tinggi pohon 12 m, kerapatan 

daunnya sedang, jumlah percabangannya adalah < 40 cabang, panjang lingkar 

batang 44,67 cm, warna batangnya tan, arah pertumbuhan cabang membentuk 

sudut 90°, tinggi bekas cabang pertamanya 50 cm, jumlah lentisel 26 per cm2, 

posisi daun pada ranting membentuk sudut 45-60°, rambut pada permukaan 

bawah daun berambut halus, warna permukaan atas daunnya dark olive green, 

bangun daunnya bulat telur terbalik, tepi daunnya rata, panjang daunnya 51,67 

cm, lebar daunnya 30,67 cm, panjang tangkai daunnya 3,5 cm, jumlah tulang 

daun sekundernya 22,33, keadaan permukaan daunnya kasap.

b. Deskripsi Diagnostik Diferensial

T. grandis klon 9 dapat dibedakan dari T. grandis klon 1 karena memiliki 

tinggi pohon 12 m, jumlah percabangannya adalah < 40 cabang, panjang lingkar 

batang 44,67 cm, warna batangnya tan, arah pertumbuhan cabang membentuk 
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sudut 90°, tinggi bekas cabang pertamanya 50 cm, jumlah lentisel 26 per cm2, 

posisi daun pada ranting membentuk sudut 45-60°, rambut pada permukaan 

bawah daun berambut halus, tepi daunnya rata, panjang daunnya 51,67 cm, 

lebar daunnya 30,67 cm, panjang tangkai daunnya 3,5 cm, dan jumlah tulang 

daun sekundernya 22,33. Sedangkan T. grandis klon 1 memiliki tinggi pohon 13 

m, jumlah percabangannya adalah 40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang lingkar 

batangnya 56 cm, warna batangnya burlywood, arah pertumbuhan cabang 

membentuk sudut 60-90°, tinggi bekas cabang pertamanya 20,67 cm, jumlah 

lentisel 30,67 per cm2, posisi daun pada ranting membentuk sudut 60-90°, 

rambut pada permukaan bawah daun berambut kasar, tepi daunnya 

bergelombang, panjang daunnya 50,5 cm, lebar daunnya 32,4 cm, panjang 

tangkai daunnya 0,43 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 20,67.

T. grandis klon 9 dapat dibedakan dari T. grandis klon 2 karena memiliki 

tinggi pohon 12 m, jumlah percabangannya adalah < 40 cabang, panjang lingkar 

batang 44,67 cm arah pertumbuhan cabang membentuk sudut 90°, tinggi bekas 

cabang pertamanya 50 cm, jumlah lentisel 26 per cm2, posisi daun pada ranting 

membentuk sudut 45-60°, rambut pada permukaan bawah daun berambut halus, 

bangun daunnya bulat telur terbalik, panjang daunnya 51,67 cm, lebar daunnya 

30,67 cm, panjang tangkai daunnya 3,5 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 22,33. Sedangkan T. grandis klon 2 memiliki tinggi pohon 14 m, 

jumlah percabangannya adalah 40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang lingkar batangnya 

46,33 cm, arah pertumbuhan cabang membentuk sudut 60-90°, tinggi bekas 

cabang pertamanya 13,33 cm, jumlah lentisel 25 per cm2, posisi daun pada 
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ranting membentuk sudut 60-90°, rambut pada permukaan bawah daun 

berambut kasar, bangun daunnya bulat telur, panjang daunnya 41,83 cm, lebar 

daunnya 26,3 cm, panjang tangkai daunnya 1,83 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 16,33.

T. grandis klon 9 dapat dibedakan dari T. grandis klon 4 karena memiliki

jumlah percabangan < 40 cabang, panjang lingkar batang 44,67 cm, arah 

pertumbuhan cabang membentuk sudut 90°, tinggi bekas cabang pertamanya 50 

cm, jumlah lentisel 26 per cm2, posisi daun pada ranting membentuk sudut 45-

60°, rambut pada permukaan bawah daun berambut halus, panjang daunnya 

51,67 cm, lebar daunnya 30,67 cm, panjang tangkai daunnya 3,5 cm, jumlah 

tulang daun sekundernya 22,33, dan keadaan permukaan daunnya kasap.

Sedangkan T. grandis klon 4 memiliki jumlah percabangan 40 ≤ x ≤ 50 cabang, 

panjang lingkar batang 47 cm, arah pertumbuhan cabang membentuk sudut 60-

90°, tinggi bekas cabang pertamanya 18 cm, jumlah lentisel 32 per cm2, posisi 

daun pada ranting membentuk sudut 60-90°, rambut pada permukaan bawah 

daun berambut kasar, panjang daunnya 55,97 cm, lebar daunnya 39,77 cm, 

panjang tangkai daunnya 0,73 cm, jumlah tulang daun sekundernya 15, dan 

keadaan permukaan daunnya sangat kasap.

T. grandis klon 9 dapat dibedakan dari T. grandis klon 6 karena memiliki 

tinggi pohon 12 m, kerapatan daunnya sedang, jumlah percabangannya adalah < 

40 cabang, panjang lingkar batang 44,67 cm, warna batangnya tan, arah 

pertumbuhan cabang membentuk sudut 90°, tinggi bekas cabang pertamanya 50 

cm, jumlah lentisel 26 per cm2, posisi daun pada ranting membentuk sudut 45-
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60°, rambut pada permukaan bawah daun berambut halus, tepi daunnya rata, 

panjang daunnya 51,67 cm, lebar daunnya 30,67 cm, panjang tangkai daunnya 

3,5 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 22,33. Sedangkan T. grandis klon 

6 memiliki tinggi pohon 13,83 m, kerapatan daunnya rapat, jumlah 

percabangannya adalah 40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang lingkar batang 67,67 cm, 

warna batangnya wheat, arah pertumbuhan cabang membentuk sudut 60-90°, 

tinggi bekas cabang pertamanya 29 cm, jumlah lentisel 30 per cm2, posisi daun 

pada ranting membentuk sudut 60-90°, rambut pada permukaan bawah daun 

berambut kasar, tepi daunnya bergelombang, panjang daunnya 41,27 cm, lebar 

daunnya 26,67 cm, panjang tangkai daunnya 2,3 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 23.

T. grandis klon 9 dapat dibedakan dari T. grandis klon 10 karena memiliki

tinggi pohon 12 m, kerapatan daunnya sedang, panjang lingkar batang 44,67 cm, 

tinggi bekas cabang pertamanya 50 cm, jumlah lentisel 26 per cm2, posisi daun 

pada ranting membentuk sudut 45-60°, panjang daunnya 51,67 cm, lebar 

daunnya 30,67 cm, panjang tangkai daunnya 3,5 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 22,33. Sedangkan T. grandis klon 10 memiliki tinggi pohon 11 m, 

kerapatan daunnya jarang, panjang lingkar batang 38 cm, tinggi bekas cabang 

pertamanya 66,33 cm, jumlah lentisel 21 per cm2, posisi daun pada ranting 

membentuk sudut 60-90°, panjang daunnya 49 cm, lebar daunnya 29,67 cm, 

panjang tangkai daunnya 0,77 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 17.

T. grandis klon 9 dapat dibedakan dari T. grandis klon 11 karena memiliki 

tinggi pohon 12 m, panjang lingkar batang 44,67 cm, arah pertumbuhan cabang 
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membentuk sudut 90°, tinggi bekas cabang pertamanya 50 cm, jumlah lentisel 

26 per cm2, posisi daun pada ranting membentuk sudut 45-60°, panjang daunnya 

51,67 cm, lebar daunnya 30,67 cm, panjang tangkai daunnya 3,5 cm, dan jumlah 

tulang daun sekundernya 22,33. Sedangkan T. grandis klon 11 memiliki tinggi 

pohon 9 m, panjang lingkar batang 44,33 cm, arah pertumbuhan cabang 

membentuk sudut 60-90°, tinggi bekas cabang pertamanya 19,67 cm, jumlah 

lentisel 22 per cm2, posisi daun pada ranting membentuk sudut 60-90°, panjang 

daunnya 58,17 cm, lebar daunnya 39,83 cm, panjang tangkai daunnya 1,6 cm,

dan jumlah tulang daun sekundernya 17,33.

T. grandis klon 9 dapat dibedakan dari T. grandis klon 12 karena memiliki 

tinggi pohon 12 m, panjang lingkar batang 44,67 cm, warna batangnya tan, arah 

pertumbuhan cabang membentuk sudut 90°, tinggi bekas cabang pertamanya 50 

cm, jumlah lentisel 26 per cm2, posisi daun pada ranting membentuk sudut 45-

60°, rambut pada permukaan bawah daun berambut halus, warna permukaan 

atas daunnya dark olive green, tepi daunnya rata, panjang daunnya 51,67 cm, 

lebar daunnya 30,67 cm, panjang tangkai daunnya 3,5 cm, dan jumlah tulang 

daun sekundernya 22,33. Sedangkan T. grandis klon 12 memiliki tinggi pohon 

14 m, panjang lingkar batang 42,33 cm, warna batangnya burlywood, arah 

pertumbuhan cabang membentuk sudut 60-90°, tinggi bekas cabang pertamanya 

42,67 cm, jumlah lentisel 32 per cm2, posisi daun pada ranting membentuk 

sudut 60-90°, rambut pada permukaan bawah daun berambut kasar, warna 

permukaan atas daunnya olive drab, tepi daunnya bergelombang, panjang 
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daunnya 39,17 cm, lebar daunnya 22,83 cm, panjang tangkai daunnya 0,5 cm,

dan jumlah tulang daun sekundernya 22.

T. grandis klon 9 dapat dibedakan dari T. grandis klon 21 karena memiliki 

tinggi pohon 12 m, kerapatan daunnya sedang, panjang lingkar batang 44,67 cm, 

warna batangnya tan, arah pertumbuhan cabang membentuk sudut 90°, tinggi 

bekas cabang pertamanya 50 cm, jumlah lentisel 26 per cm2, posisi daun pada 

ranting membentuk sudut 45-60°, panjang daunnya 51,67 cm, lebar daunnya 

30,67 cm, panjang tangkai daunnya 3,5 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 22,33. Sedangkan T. grandis klon 21 memiliki tinggi pohon 13 m, 

kerapatan daunnya jarang, panjang lingkar batang 41 cm, warna batangnya 

burlywood, arah pertumbuhan cabang membentuk sudut 60-90°, tinggi bekas 

cabang pertamanya 76,67 cm, jumlah lentisel 33 per cm2, posisi daun pada 

ranting membentuk sudut 60-90°, panjang daunnya 57,17 cm, lebar daunnya 

33,37 cm, panjang tangkai daunnya 3,37 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 15.

T. grandis klon 9 dapat dibedakan dari T. grandis klon 96 karena memiliki 

tinggi pohon 12 m, kerapatan daunnya sedang, panjang lingkar batang 44,67 cm, 

warna batangnya tan, arah pertumbuhan cabang membentuk sudut 90°, tinggi 

bekas cabang pertamanya 50 cm, jumlah lentisel 26 per cm2, posisi daun pada 

ranting membentuk sudut 45-60°, tepi daunnya rata, panjang daunnya 51,67 cm, 

lebar daunnya 30,67 cm, panjang tangkai daunnya 3,5 cm, dan jumlah tulang 

daun sekundernya 22,33. Sedangkan T. grandis klon 96 memiliki tinggi pohon 

10,5 m, kerapatan daunnya jarang, panjang lingkar batang 41,67 cm, warna 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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



73

batangnya burlywood, arah pertumbuhan cabang membentuk sudut 60-90°, 

tinggi bekas cabang pertamanya 83,33 cm, jumlah lentisel 44,67 per cm2, posisi 

daun pada ranting membentuk sudut 60-90°, tepi daunnya bergelombang, 

panjang daunnya 46,23 cm, lebar daunnya 25,2 cm, panjang tangkai daunnya 

3,33 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 16,67.

T. grandis klon 9 dapat dibedakan dari T. grandis Thailand karena

memiliki tinggi pohon 12 m, kerapatan daunnya sedang, panjang lingkar batang 

44,67 cm, warna batangnya tan, arah pertumbuhan cabang membentuk sudut 

90°, tinggi bekas cabang pertamanya 50 cm, jumlah lentisel 26 per cm2, posisi 

daun pada ranting membentuk sudut 45-60°, bangun daunnya bulat telur 

terbalik, panjang daunnya 51,67 cm, lebar daunnya 30,67 cm, panjang tangkai 

daunnya 3,5 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 22,33. Sedangkan T. 

grandis Thailand memiliki tinggi pohon 9,83 m, kerapatan daunnya rapat, 

panjang lingkar batang 40,67 cm, warna batangnya burlywood, arah 

pertumbuhan cabang membentuk sudut 60-90°, tinggi bekas cabang pertamanya 

41,67 cm, jumlah lentisel 25,67 per cm2, posisi daun pada ranting membentuk 

sudut 60-90°, bangun daunnya bulat telur, panjang daunnya 54,9 cm, lebar 

daunnya 39,73 cm, panjang tangkai daunnya 1,33 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 18.
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6. Tectona grandis klon 10

a. Deskripsi Diagnostik

T. grandis klon 10 memiliki ciri-ciri, yaitu tinggi pohon 11 m, kerapatan 

daunnya jarang, jumlah percabangannya adalah < 40 cabang, panjang lingkar 

batang 38 cm, warna batangnya tan, arah pertumbuhan cabang membentuk 

sudut 90°, tinggi bekas cabang pertamanya 66,33 cm, jumlah lentisel 21 per 

cm2, posisi daun pada ranting membentuk sudut 60-90°, rambut pada 

permukaan bawah daun berambut halus, warna permukaan atas daunnya dark 

olive green, bangun daunnya bulat telur terbalik, tepi daunnya rata, panjang 

daunnya 49 cm, lebar daunnya 29,67 cm, panjang tangkai daunnya 0,77 cm, 

jumlah tulang daun sekundernya 17, keadaan permukaan daunnya kasap.

b. Deskripsi Diagnostik Diferensial

T. grandis klon 10 dapat dibedakan dari T. grandis klon 1 karena memiliki 

tinggi pohon 11 m, kerapatan daunnya jarang, jumlah percabangannya adalah < 

40 cabang, panjang lingkar batang 38 cm, warna batangnya tan, arah 

pertumbuhan cabang membentuk sudut 90°, tinggi bekas cabang pertamanya 

66,33 cm, jumlah lentisel 21 per cm2, rambut pada permukaan bawah daun 

berambut halus, tepi daunnya rata, panjang daunnya 49 cm, lebar daunnya 29,67 

cm, panjang tangkai daunnya 0,77 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 17.

Sedangkan T. grandis klon 1 memiliki tinggi pohon 13 m, kerapatan daunnya 

sedang, jumlah percabangannya adalah 40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang lingkar 

batangnya 56 cm, warna batangnya burlywood, arah pertumbuhan cabang 
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membentuk sudut 60-90°, tinggi bekas cabang pertamanya 20,67 cm, jumlah 

lentisel 30,67 per cm2, rambut pada permukaan bawah daun berambut kasar, tepi 

daunnya bergelombang, panjang daunnya 50,5 cm, lebar daunnya 32,4 cm, 

panjang tangkai daunnya 0,43 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 20,67.

T. grandis klon 10 dapat dibedakan dari T. grandis klon 2 karena memiliki 

tinggi pohon 11 m, kerapatan daunnya jarang, jumlah percabangannya adalah < 

40 cabang, panjang lingkar batang 38 cm, arah pertumbuhan cabang membentuk 

sudut 90°, tinggi bekas cabang pertamanya 66,33 cm, jumlah lentisel 21 per 

cm2, rambut pada permukaan bawah daun berambut halus, bangun daunnya 

bulat telur terbalik, panjang daunnya 49 cm, lebar daunnya 29,67 cm, panjang 

tangkai daunnya 0,77 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 17. Sedangkan 

T. grandis klon 2 memiliki tinggi pohon 14 m, kerapatan daunnya sedang, 

jumlah percabangannya adalah 40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang lingkar batangnya 

46,33 cm, arah pertumbuhan cabang membentuk sudut 60-90°, tinggi bekas 

cabang pertamanya 13,33 cm, jumlah lentisel 25 per cm2, rambut pada 

permukaan bawah daun berambut kasar, bangun daunnya bulat telur, panjang 

daunnya 41,83 cm, lebar daunnya 26,3 cm, panjang tangkai daunnya 1,83 cm,

dan jumlah tulang daun sekundernya 16,33.

T. grandis klon 10 dapat dibedakan dari T. grandis klon 4 karena memiliki 

tinggi pohon 11 m, kerapatan daunnya jarang, jumlah percabangannya adalah < 

40 cabang, panjang lingkar batang 38 cm, arah pertumbuhan cabang membentuk 

sudut 90°, tinggi bekas cabang pertamanya 66,33 cm, jumlah lentisel 21 per 

cm2, rambut pada permukaan bawah daun berambut halus, panjang daunnya 49 
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cm, lebar daunnya 29,67 cm, panjang tangkai daunnya 0,77 cm, jumlah tulang 

daun sekundernya 17, dan keadaan permukaan daunnya kasap. Sedangkan T. 

grandis klon 4 memiliki tinggi pohon 12 m, kerapatan daunnya sedang, jumlah 

percabangannya adalah 40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang lingkar batang 47 cm, arah 

pertumbuhan cabang membentuk sudut 60-90°, tinggi bekas cabang pertamanya 

18 cm, jumlah lentisel 32 per cm2, rambut pada permukaan bawah daun 

berambut kasar, panjang daunnya 55,97 cm, lebar daunnya 39,77 cm, panjang 

tangkai daunnya 0,73 cm, jumlah tulang daun sekundernya 15, dan keadaan 

permukaan daunnya sangat kasap.

T. grandis klon 10 dapat dibedakan dari T. grandis klon 6 karena memiliki 

tinggi pohon 11 m, kerapatan daunnya jarang, jumlah percabangannya adalah < 

40 cabang, panjang lingkar batang 38 cm, warna batangnya tan, arah 

pertumbuhan cabang membentuk sudut 90°, tinggi bekas cabang pertamanya 

66,33 cm, jumlah lentisel 21 per cm2, rambut pada permukaan bawah daun 

berambut halus, tepi daunnya rata, panjang daunnya 49 cm, lebar daunnya 29,67 

cm, panjang tangkai daunnya 0,77 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 17.

Sedangkan T. grandis klon 6 memiliki tinggi pohon 13,83 m, kerapatan daunnya 

rapat, jumlah percabangannya adalah 40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang lingkar 

batang 67,67 cm, warna batangnya wheat, arah pertumbuhan cabang 

membentuk sudut 60-90°, tinggi bekas cabang pertamanya 29 cm, jumlah 

lentisel 30 per cm2, rambut pada permukaan bawah daun berambut kasar, tepi 

daunnya bergelombang, panjang daunnya 41,27 cm, lebar daunnya 26,67 cm, 

panjang tangkai daunnya 2,3 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 23.
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T. grandis klon 10 dapat dibedakan dari T. grandis klon 9 karena memiliki 

tinggi pohon 11 m, kerapatan daunnya jarang, panjang lingkar batang 38 cm, 

tinggi bekas cabang pertamanya 66,33 cm, jumlah lentisel 21 per cm2, posisi 

daun pada ranting membentuk sudut 60-90°, panjang daunnya 49 cm, lebar 

daunnya 29,67 cm, panjang tangkai daunnya 0,77 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 17. Sedangkan T. grandis klon 9 memiliki tinggi pohon 12 m, 

kerapatan daunnya sedang, panjang lingkar batang 44,67 cm, tinggi bekas 

cabang pertamanya 50 cm, jumlah lentisel 26 per cm2, posisi daun pada ranting 

membentuk sudut 45-60°, panjang daunnya 51,67 cm, lebar daunnya 30,67 cm, 

panjang tangkai daunnya 3,5 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 22,33.

T. grandis klon 10 dapat dibedakan dari T. grandis klon 11 karena

memiliki tinggi pohon 11 m, kerapatan daunnya jarang, panjang lingkar batang 

38 cm, arah pertumbuhan cabang membentuk sudut 90°, tinggi bekas cabang 

pertamanya 66,33 cm, jumlah lentisel 21 per cm2, panjang daunnya 49 cm, lebar 

daunnya 29,67 cm, panjang tangkai daunnya 0,77 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 17. Sedangkan T. grandis klon 11 memiliki tinggi pohon 9 m, 

kerapatan daunnya sedang, panjang lingkar batang 44,33 cm, arah pertumbuhan 

cabang membentuk sudut 60-90°, tinggi bekas cabang pertamanya 19,67 cm, 

jumlah lentisel 22 per cm2, panjang daunnya 58,17 cm, lebar daunnya 39,83 cm, 

panjang tangkai daunnya 1,6 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 17,33.

T. grandis klon 10 dapat dibedakan dari T. grandis klon 12 karena

memiliki tinggi pohon 11 m, kerapatan daunnya jarang, panjang lingkar batang 

38 cm, warna batangnya tan, arah pertumbuhan cabang membentuk sudut 90°, 
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tinggi bekas cabang pertamanya 66,33 cm, jumlah lentisel 21 per cm2, rambut 

pada permukaan bawah daun berambut halus, warna permukaan atas daunnya 

dark olive green, tepi daunnya rata, panjang daunnya 49 cm, lebar daunnya 

29,67 cm, panjang tangkai daunnya 0,77 cm dan jumlah tulang daun 

sekundernya 17. Sedangkan T. grandis klon 12 memiliki tinggi pohon 14 m, 

kerapatan daunnya sedang, panjang lingkar batang 42,33 cm, warna batangnya 

burlywood, arah pertumbuhan cabang membentuk sudut 60-90°, tinggi bekas 

cabang pertamanya 42,67 cm, jumlah lentisel 32 per cm2, rambut pada 

permukaan bawah daun berambut kasar, warna permukaan atas daunnya olive 

drab, tepi daunnya bergelombang, panjang daunnya 39,17 cm, lebar daunnya 

22,83 cm, panjang tangkai daunnya 0,5 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 22.

T. grandis klon 10 dapat dibedakan dari T. grandis klon 21 karena

memiliki tinggi pohon 11 m, panjang lingkar batang 38 cm, warna batangnya 

tan, arah pertumbuhan cabang membentuk sudut 90°, tinggi bekas cabang 

pertamanya 66,33 cm, jumlah lentisel 21 per cm2, panjang daunnya 49 cm, lebar 

daunnya 29,67 cm, panjang tangkai daunnya 0,77 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 17. Sedangkan T. grandis klon 21 memiliki tinggi pohon 13 m, 

panjang lingkar batang 41 cm, warna batangnya burlywood, arah pertumbuhan 

cabang membentuk sudut 60-90°, tinggi bekas cabang pertamanya 76,67 cm, 

jumlah lentisel 33 per cm2, panjang daunnya 57,17 cm, lebar daunnya 33,37 cm, 

panjang tangkai daunnya 3,37 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 15.
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T. grandis klon 10 dapat dibedakan dari T. grandis klon 96 karena

memiliki tinggi pohon 11 m, panjang lingkar batang 38 cm, warna batangnya 

tan, arah pertumbuhan cabang membentuk sudut 90°, tinggi bekas cabang 

pertamanya 66,33 cm, jumlah lentisel 21 per cm2, tepi daunnya rata, panjang 

daunnya 49 cm, lebar daunnya 29,67 cm, panjang tangkai daunnya 0,77 cm dan 

jumlah tulang daun sekundernya 17. Sedangkan T. grandis klon 96 memiliki 

tinggi pohon 10,5 m, panjang lingkar batang 41,67 cm, warna batangnya 

burlywood, arah pertumbuhan cabang membentuk sudut 60-90°, tinggi bekas 

cabang pertamanya 83,33 cm, jumlah lentisel 44,67 per cm2, tepi daunnya 

bergelombang, panjang daunnya 46,23 cm, lebar daunnya 25,2 cm, panjang 

tangkai daunnya 3,33 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 16,67.

T. grandis klon 10 dapat dibedakan dari T. grandis Thailand karena

memiliki tinggi pohon 11 m, kerapatan daunnya jarang, panjang lingkar batang 

38 cm, warna batangnya tan, arah pertumbuhan cabang membentuk sudut 90°, 

tinggi bekas cabang pertamanya 66,33 cm, jumlah lentisel 21 per cm2, bangun 

daunnya bulat telur terbalik, panjang daunnya 49 cm, lebar daunnya 29,67 cm, 

panjang tangkai daunnya 0,77 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 17.

Sedangkan T. grandis Thailand memiliki tinggi pohon 9,83 m, kerapatan 

daunnya rapat, panjang lingkar batang 40,67 cm, warna batangnya burlywood, 

arah pertumbuhan cabang membentuk sudut 60-90°, tinggi bekas cabang 

pertamanya 41,67 cm, jumlah lentisel 25,67 per cm2, bangun daunnya bulat 

telur, panjang daunnya 54,9 cm, lebar daunnya 39,73 cm, panjang tangkai 

daunnya 1,33 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 18.
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7. Tectona grandis klon 11

a. Deskripsi Diagnostik

T. grandis klon 11 memiliki ciri-ciri, yaitu tinggi pohon 9 m, kerapatan 

daunnya sedang, jumlah percabangannya adalah < 40 cabang, panjang lingkar 

batang 44,33 cm, warna batangnya tan, arah pertumbuhan cabang membentuk 

sudut 60-90°, tinggi bekas cabang pertamanya 19,67 cm, jumlah lentisel 22 per 

cm2, posisi daun pada ranting membentuk sudut 60-90°, rambut pada 

permukaan bawah daun berambut halus, warna permukaan atas daunnya dark 

olive green, bangun daunnya bulat telur terbalik, tepi daunnya rata, panjang 

daunnya 58,17 cm, lebar daunnya 39,83 cm, panjang tangkai daunnya 1,6 cm, 

jumlah tulang daun sekundernya 17,33, keadaan permukaan daunnya kasap.

b. Deskripsi Diagnostik Diferensial

T. grandis klon 11 dapat dibedakan dari T. grandis klon 1 karena memiliki

tinggi pohon 9 m, jumlah percabangannya adalah < 40 cabang, panjang lingkar 

batang 44,33 cm, warna batangnya tan, tinggi bekas cabang pertamanya 19,67 

cm, jumlah lentisel 22 per cm2, rambut pada permukaan bawah daun berambut 

halus, tepi daunnya rata, panjang daunnya 58,17 cm, lebar daunnya 39,83 cm, 

panjang tangkai daunnya 1,6 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 17,33.

Sedangkan T. grandis klon 1 memiliki tinggi pohon 13 m, jumlah 

percabangannya adalah 40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang lingkar batangnya 56 cm, 

warna batangnya burlywood, tinggi bekas cabang pertamanya 20,67 cm, jumlah 

lentisel 30,67 per cm2, rambut pada permukaan bawah daun berambut kasar, tepi 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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



81

daunnya bergelombang, panjang daunnya 50,5 cm, lebar daunnya 32,4 cm, 

panjang tangkai daunnya 0,43 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 20,67.

T. grandis klon 11 dapat dibedakan dari T. grandis klon 2 karena memiliki

tinggi pohon 9 m, jumlah percabangannya adalah < 40 cabang, panjang lingkar 

batang 44,33 cm, tinggi bekas cabang pertamanya 19,67 cm, jumlah lentisel 22 

per cm2, rambut pada permukaan bawah daun berambut halus, bangun daunnya 

bulat telur terbalik, panjang daunnya 58,17 cm, lebar daunnya 39,83 cm, 

panjang tangkai daunnya 1,6 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 17,33.

Sedangkan T. grandis klon 2 memiliki tinggi pohon 14 m, jumlah 

percabangannya adalah 40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang lingkar batangnya 46,33 

cm, tinggi bekas cabang pertamanya 13,33 cm, jumlah lentisel 25 per cm2, 

rambut pada permukaan bawah daun berambut kasar, bangun daunnya bulat 

telur, panjang daunnya 41,83 cm, lebar daunnya 26,3 cm, panjang tangkai 

daunnya 1,83 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 16,33.

T. grandis klon 11 dapat dibedakan dari T. grandis klon 4 karena memiliki 

tinggi pohon 9 m, jumlah percabangannya adalah < 40 cabang, panjang lingkar 

batang 44,33 cm, tinggi bekas cabang pertamanya 19,67 cm, jumlah lentisel 22 

per cm2, rambut pada permukaan bawah daun berambut halus, panjang daunnya 

58,17 cm, lebar daunnya 39,83 cm, panjang tangkai daunnya 1,6 cm, jumlah 

tulang daun sekundernya 17,33, dan keadaan permukaan daunnya kasap.

Sedangkan T. grandis klon 4 memiliki tinggi pohon 12 m, jumlah 

percabangannya adalah 40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang lingkar batang 47 cm, 

tinggi bekas cabang pertamanya 18 cm, jumlah lentisel 32 per cm2, rambut pada 
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permukaan bawah daun berambut kasar, panjang daunnya 55,97 cm, lebar 

daunnya 39,77 cm, panjang tangkai daunnya 0,73 cm, jumlah tulang daun 

sekundernya 15, dan keadaan permukaan daunnya sangat kasap.

T. grandis klon 11 dapat dibedakan dari T. grandis klon 6 karena memiliki 

tinggi pohon 9 m, kerapatan daunnya sedang, jumlah percabangannya adalah < 

40 cabang, panjang lingkar batang 44,33 cm, warna batangnya tan, tinggi bekas 

cabang pertamanya 19,67 cm, jumlah lentisel 22 per cm2, rambut pada 

permukaan bawah daun berambut halus, tepi daunnya rata, panjang daunnya 

58,17 cm, lebar daunnya 39,83 cm, panjang tangkai daunnya 1,6 cm, dan jumlah 

tulang daun sekundernya 17,33. Sedangkan T. grandis klon 6 memiliki tinggi 

pohon 13,83 m, kerapatan daunnya rapat, jumlah percabangannya adalah 40 ≤ x 

≤ 50 cabang, panjang lingkar batang 67,67 cm, warna batangnya wheat, tinggi 

bekas cabang pertamanya 29 cm, jumlah lentisel 30 per cm2, rambut pada 

permukaan bawah daun berambut kasar, tepi daunnya bergelombang, panjang 

daunnya 41,27 cm, lebar daunnya 26,67 cm, panjang tangkai daunnya 2,3 cm, 

dan jumlah tulang daun sekundernya 23.

T. grandis klon 11 dapat dibedakan dari T. grandis klon 9 karena memiliki 

tinggi pohon 9 m, panjang lingkar batang 44,33 cm, arah pertumbuhan cabang 

membentuk sudut 60-90°, tinggi bekas cabang pertamanya 19,67 cm, jumlah 

lentisel 22 per cm2, posisi daun pada ranting membentuk sudut 60-90°, panjang 

daunnya 58,17 cm, lebar daunnya 39,83 cm, panjang tangkai daunnya 1,6 cm, 

dan jumlah tulang daun sekundernya 17,33. Sedangkan T. grandis klon 9 

memiliki tinggi pohon 12 m, panjang lingkar batang 44,67 cm, arah 
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pertumbuhan cabang membentuk sudut 90°, tinggi bekas cabang pertamanya 50 

cm, jumlah lentisel 26 per cm2, posisi daun pada ranting membentuk sudut 45-

60°, panjang daunnya 51,67 cm, lebar daunnya 30,67 cm, panjang tangkai 

daunnya 3,5 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 22,33.

T. grandis klon 11 dapat dibedakan dari T. grandis klon 10 karena

memiliki tinggi pohon 9 m, kerapatan daunnya sedang, panjang lingkar batang 

44,33 cm, arah pertumbuhan cabang membentuk sudut 60-90°, tinggi bekas 

cabang pertamanya 19,67 cm, jumlah lentisel 22 per cm2, panjang daunnya 

58,17 cm, lebar daunnya 39,83 cm, panjang tangkai daunnya 1,6 cm, dan jumlah 

tulang daun sekundernya 17,33. Sedangkan T. grandis klon 10 memiliki tinggi 

pohon 11 m, kerapatan daunnya jarang, panjang lingkar batang 38 cm, arah 

pertumbuhan cabang membentuk sudut 90°, tinggi bekas cabang pertamanya 

66,33 cm, jumlah lentisel 21 per cm2, panjang daunnya 49 cm, lebar daunnya 

29,67 cm, panjang tangkai daunnya 0,77 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 17.

T. grandis klon 11 dapat dibedakan dari T. grandis klon 12 karena

memiliki tinggi pohon 9 m, panjang lingkar batang 44,33 cm, warna batangnya 

tan, tinggi bekas cabang pertamanya 19,67 cm, jumlah lentisel 22 per cm2, 

rambut pada permukaan bawah daun berambut halus, warna permukaan atas 

daunnya dark olive green, tepi daunnya rata, panjang daunnya 58,17 cm, lebar 

daunnya 39,83 cm, panjang tangkai daunnya 1,6 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 17,33. Sedangkan T. grandis klon 12 memiliki tinggi pohon 14 m, 

panjang lingkar batang 42,33 cm, warna batangnya burlywood, tinggi bekas 
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cabang pertamanya 42,67 cm, jumlah lentisel 32 per cm2, rambut pada 

permukaan bawah daun berambut kasar, warna permukaan atas daunnya olive 

drab, tepi daunnya bergelombang, panjang daunnya 39,17 cm, lebar daunnya 

22,83 cm, panjang tangkai daunnya 0,5 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 22.

T. grandis klon 11 dapat dibedakan dari T. grandis klon 21 karena

memiliki tinggi pohon 9 m, kerapatan daunnya sedang, panjang lingkar batang 

44,33 cm, warna batangnya tan, tinggi bekas cabang pertamanya 19,67 cm, 

jumlah lentisel 22 per cm2, panjang daunnya 58,17 cm, lebar daunnya 39,83 cm, 

panjang tangkai daunnya 1,6 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 17,33.

Sedangkan T. grandis klon 21 memiliki tinggi pohon 13 m, kerapatan daunnya 

jarang, panjang lingkar batang 41 cm, warna batangnya burlywood, tinggi bekas 

cabang pertamanya 76,67 cm, jumlah lentisel 33 per cm2, panjang daunnya 

57,17 cm, lebar daunnya 33,37 cm, panjang tangkai daunnya 3,37 cm, dan 

jumlah tulang daun sekundernya 15.

T. grandis klon 11 dapat dibedakan dari T. grandis klon 96 karena

memiliki tinggi pohon 9 m, kerapatan daunnya sedang, panjang lingkar batang 

44,33 cm, warna batangnya tan, tinggi bekas cabang pertamanya 19,67 cm, 

jumlah lentisel 22 per cm2, tepi daunnya rata, panjang daunnya 58,17 cm, lebar 

daunnya 39,83 cm, panjang tangkai daunnya 1,6 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 17,33. Sedangkan T. grandis klon 96 memiliki tinggi pohon 10,5 

m, kerapatan daunnya jarang, panjang lingkar batang 41,67 cm, warna 

batangnya burlywood, tinggi bekas cabang pertamanya 83,33 cm, jumlah 
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lentisel 44,67 per cm2, tepi daunnya bergelombang, panjang daunnya 46,23 cm, 

lebar daunnya 25,2 cm, panjang tangkai daunnya 3,33 cm, dan jumlah tulang 

daun sekundernya 16,67.

T. grandis klon 11 dapat dibedakan dari T. grandis Thailand karena

memiliki tinggi pohon 9 m, kerapatan daunnya sedang, panjang lingkar batang 

44,33 cm, warna batangnya tan, tinggi bekas cabang pertamanya 19,67 cm, 

jumlah lentisel 22 per cm2, bangun daunnya bulat telur terbalik, panjang 

daunnya 58,17 cm, lebar daunnya 39,83 cm, panjang tangkai daunnya 1,6 cm, 

dan jumlah tulang daun sekundernya 17,33. Sedangkan T. grandis Thailand 

memiliki tinggi pohon 9,83 m, kerapatan daunnya rapat, panjang lingkar batang 

40,67 cm, warna batangnya burlywood, tinggi bekas cabang pertamanya 41,67 

cm, jumlah lentisel 25,67 per cm2, bangun daunnya bulat telur, panjang daunnya 

54,9 cm, lebar daunnya 39,73 cm, panjang tangkai daunnya 1,33 cm, dan jumlah 

tulang daun sekundernya 18.

8. Tectona grandis klon 12

a. Deskripsi Diagnostik

T. grandis klon 12 memiliki ciri-ciri, yaitu tinggi pohon 14 m, kerapatan 

daunnya sedang, jumlah percabangannya adalah < 40 cabang, panjang lingkar 

batang 42,33 cm, warna batangnya burlywood, arah pertumbuhan cabang 

membentuk sudut 60-90°, tinggi bekas cabang pertamanya 42,67 cm, jumlah 

lentisel 32 per cm2, posisi daun pada ranting membentuk sudut 60-90°, rambut 

pada permukaan bawah daun berambut kasar, warna permukaan atas daunnya 
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olive drab, bangun daunnya bulat telur terbalik, tepi daunnya bergelombang, 

panjang daunnya 39,17 cm, lebar daunnya 22,83 cm, panjang tangkai daunnya 

0,5 cm, jumlah tulang daun sekundernya 22, keadaan permukaan daunnya 

kasap.

b. Deskripsi Diagnostik Diferensial

T. grandis klon 12 dapat dibedakan dari T. grandis klon 1 karena memiliki 

tinggi pohon 14 m, jumlah percabangannya adalah < 40 cabang, panjang lingkar 

batang 42,33 cm, tinggi bekas cabang pertamanya 42,67 cm, jumlah lentisel 32 

per cm2, warna permukaan atas daunnya olive drab, panjang daunnya 39,17 cm, 

lebar daunnya 22,83 cm, panjang tangkai daunnya 0,5 cm, dan jumlah tulang 

daun sekundernya 22. Sedangkan T. grandis klon 1 memiliki tinggi pohon 13 m, 

jumlah percabangannya adalah 40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang lingkar batangnya 

56 cm, tinggi bekas cabang pertamanya 20,67 cm, jumlah lentisel 30,67 per cm2, 

warna permukaan atas daunnya dark olive green, panjang daunnya 50,5 cm, 

lebar daunnya 32,4 cm, panjang tangkai daunnya 0,43 cm, dan jumlah tulang 

daun sekundernya 20,67.

T. grandis klon 12 dapat dibedakan dari T. grandis klon 2 karena memiliki 

jumlah percabangan < 40 cabang, panjang lingkar batang 42,33 cm, warna 

batangnya burlywood, tinggi bekas cabang pertamanya 42,67 cm, jumlah 

lentisel 32 per cm2, warna permukaan atas daunnya olive drab, bangun daunnya

bulat telur terbalik, tepi daunnya bergelombang, panjang daunnya 39,17 cm, 

lebar daunnya 22,83 cm, panjang tangkai daunnya 0,5 cm, dan jumlah tulang 
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daun sekundernya 22. Sedangkan T. grandis klon 2 memiliki jumlah 

percabangan 40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang lingkar batangnya 46,33 cm, warna 

batangnya tan, tinggi bekas cabang pertamanya 13,33 cm, jumlah lentisel 25 per 

cm2, warna permukaan atas daunnya dark olive green, bangun daunnya bulat 

telur, tepi daunnya rata, panjang daunnya 41,83 cm, lebar daunnya 26,3 cm, 

panjang tangkai daunnya 1,83 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 16,33.

T. grandis klon 12 dapat dibedakan dari T. grandis klon 4 karena memiliki 

tinggi pohon 14 m, jumlah percabangannya adalah < 40 cabang, panjang lingkar 

batang 42,33 cm, warna batangnya burlywood, tinggi bekas cabang pertamanya 

42,67 cm, jumlah lentisel 32 per cm2, warna permukaan atas daunnya olive 

drab, tepi daunnya bergelombang, panjang daunnya 39,17 cm, lebar daunnya 

22,83 cm, panjang tangkai daunnya 0,5 cm, jumlah tulang daun sekundernya 22, 

dan keadaan permukaan daunnya kasap. Sedangkan T. grandis klon 4 memiliki 

tinggi pohon 12 m, jumlah percabangannya adalah 40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang 

lingkar batang 47 cm, warna batangnya tan, tinggi bekas cabang pertamanya 18

cm, jumlah lentisel 32 per cm2, warna permukaan atas daunnya dark olive 

green, tepi daunnya rata, panjang daunnya 55,97 cm, lebar daunnya 39,77 cm, 

panjang tangkai daunnya 0,73 cm, jumlah tulang daun sekundernya 15, dan

keadaan permukaan daunnya sangat kasap.

T. grandis klon 12 dapat dibedakan dari T. grandis klon 6 karena memiliki

tinggi pohon 14 m, kerapatan daunnya sedang, jumlah percabangannya adalah < 

40 cabang, panjang lingkar batang 42,33 cm, warna batangnya burlywood, 

tinggi bekas cabang pertamanya 42,67 cm, jumlah lentisel 32 per cm2, warna 
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permukaan atas daunnya olive drab, panjang daunnya 39,17 cm, lebar daunnya 

22,83 cm, panjang tangkai daunnya 0,5 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 22. Sedangkan T. grandis klon 6 memiliki tinggi pohon 13,83 m, 

kerapatan daunnya rapat, jumlah percabangannya adalah 40 ≤ x ≤ 50 cabang, 

panjang lingkar batang 67,67 cm, warna batangnya wheat, tinggi bekas cabang 

pertamanya 29 cm, jumlah lentisel 30 per cm2, warna permukaan atas daunnya 

dark olive green, panjang daunnya 41,27 cm, lebar daunnya 26,67 cm, panjang 

tangkai daunnya 2,3 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 23.

T. grandis klon 12 dapat dibedakan dari T. grandis klon 9 karena memiliki

tinggi pohon 14 m, panjang lingkar batang 42,33 cm, warna batangnya 

burlywood, arah pertumbuhan cabang membentuk sudut 60-90°, tinggi bekas 

cabang pertamanya 42,67 cm, jumlah lentisel 32 per cm2, posisi daun pada 

ranting membentuk sudut 60-90°, rambut pada permukaan bawah daun 

berambut kasar, warna permukaan atas daunnya olive drab, tepi daunnya 

bergelombang, panjang daunnya 39,17 cm, lebar daunnya 22,83 cm, panjang 

tangkai daunnya 0,5 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 22. Sedangkan T. 

grandis klon 9 memiliki tinggi pohon 12 m, panjang lingkar batang 44,67 cm, 

warna batangnya tan, arah pertumbuhan cabang membentuk sudut 90°, tinggi 

bekas cabang pertamanya 50 cm, jumlah lentisel 26 per cm2, posisi daun pada 

ranting membentuk sudut 45-60°, rambut pada permukaan bawah daun 

berambut halus, warna permukaan atas daunnya dark olive green, tepi daunnya 

rata, panjang daunnya 51,67 cm, lebar daunnya 30,67 cm, panjang tangkai 

daunnya 3,5 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 22,33.
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T. grandis klon 12 dapat dibedakan dari T. grandis klon 10 karena

memiliki tinggi pohon 14 m, kerapatan daunnya sedang, panjang lingkar batang 

42,33 cm, warna batangnya burlywood, arah pertumbuhan cabang membentuk 

sudut 60-90°, tinggi bekas cabang pertamanya 42,67 cm, jumlah lentisel 32 per 

cm2, rambut pada permukaan bawah daun berambut kasar, warna permukaan 

atas daunnya olive drab, tepi daunnya bergelombang, panjang daunnya 39,17 

cm, lebar daunnya 22,83 cm, panjang tangkai daunnya 0,5 cm, dan jumlah 

tulang daun sekundernya 22. Sedangkan T. grandis klon 10 memiliki tinggi 

pohon 11 m, kerapatan daunnya jarang, panjang lingkar batang 38 cm, warna 

batangnya tan, arah pertumbuhan cabang membentuk sudut 90°, tinggi bekas 

cabang pertamanya 66,33 cm, jumlah lentisel 21 per cm2, rambut pada 

permukaan bawah daun berambut halus, warna permukaan atas daunnya dark 

olive green, tepi daunnya rata, panjang daunnya 49 cm, lebar daunnya 29,67 cm, 

panjang tangkai daunnya 0,77 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 17.

T. grandis klon 12 dapat dibedakan dari T. grandis klon 11 karena

memiliki tinggi pohon 14 m, panjang lingkar batang 42,33 cm, warna batangnya 

burlywood, tinggi bekas cabang pertamanya 42,67 cm, jumlah lentisel 32 per 

cm2, rambut pada permukaan bawah daun berambut kasar, warna permukaan 

atas daunnya olive drab, tepi daunnya bergelombang, panjang daunnya 39,17

cm, lebar daunnya 22,83 cm, panjang tangkai daunnya 0,5 cm, dan jumlah 

tulang daun sekundernya 22. Sedangkan T. grandis klon 11 memiliki tinggi 

pohon 9 m, panjang lingkar batang 44,33 cm, warna batangnya tan, tinggi bekas 

cabang pertamanya 19,67 cm, jumlah lentisel 22 per cm2, rambut pada 
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permukaan bawah daun berambut halus, warna permukaan atas daunnya dark 

olive green, tepi daunnya rata, panjang daunnya 58,17 cm, lebar daunnya 39,83 

cm, panjang tangkai daunnya 1,6 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 

17,33.

T. grandis klon 12 dapat dibedakan dari T. grandis klon 21 karena

memiliki tinggi pohon 14 m, kerapatan daunnya sedang, panjang lingkar batang 

42,33 cm, tinggi bekas cabang pertamanya 42,67 cm, jumlah lentisel 32 per cm2, 

rambut pada permukaan bawah daun berambut kasar, warna permukaan atas 

daunnya olive drab, tepi daunnya bergelombang, panjang daunnya 39,17 cm, 

lebar daunnya 22,83 cm, panjang tangkai daunnya 0,5 cm, dan jumlah tulang 

daun sekundernya 22. Sedangkan T. grandis klon 21 memiliki tinggi pohon 13 

m, kerapatan daunnya jarang, panjang lingkar batang 41 cm, tinggi bekas 

cabang pertamanya 76,67 cm, jumlah lentisel 33 per cm2, rambut pada 

permukaan bawah daun berambut halus, warna permukaan atas daunnya dark 

olive green, tepi daunnya rata, panjang daunnya 57,17 cm, lebar daunnya 33,37 

cm, panjang tangkai daunnya 3,37 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 15.

T. grandis klon 12 dapat dibedakan dari T. grandis klon 96 karena

memiliki tinggi pohon 14 m, kerapatan daunnya sedang, panjang lingkar batang 

42,33 cm, tinggi bekas cabang pertamanya 42,67 cm, jumlah lentisel 32 per cm2, 

rambut pada permukaan bawah daun berambut kasar, warna permukaan atas 

daunnya olive drab, panjang daunnya 39,17 cm, lebar daunnya 22,83 cm, 

panjang tangkai daunnya 0,5 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 22.

Sedangkan T. grandis klon 96 memiliki tinggi pohon 10,5 m, kerapatan daunnya 
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jarang, panjang lingkar batang 41,67 cm, tinggi bekas cabang pertamanya 83,33 

cm, jumlah lentisel 44,67 per cm2, rambut pada permukaan bawah daun 

berambut halus, warna permukaan atas daunnya dark olive green, panjang 

daunnya 46,23 cm, lebar daunnya 25,2 cm, panjang tangkai daunnya 3,33 cm, 

dan jumlah tulang daun sekundernya 16,67.

T. grandis klon 12 dapat dibedakan dari T. grandis Thailand karena

memiliki tinggi pohon 14 m, kerapatan daunnya sedang, panjang lingkar batang 

42,33 cm, tinggi bekas cabang pertamanya 42,67 cm, jumlah lentisel 32 per cm2, 

rambut pada permukaan bawah daun berambut kasar, warna permukaan atas 

daunnya olive drab, bangun daunnya bulat telur terbalik, tepi daunnya 

bergelombang, panjang daunnya 39,17 cm, lebar daunnya 22,83 cm, panjang 

tangkai daunnya 0,5 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 22. Sedangkan T. 

grandis Thailand memiliki tinggi pohon 9,83 m, kerapatan daunnya rapat, 

panjang lingkar batang 40,67 cm, tinggi bekas cabang pertamanya 41,67 cm, 

jumlah lentisel 25,67 per cm2, rambut pada permukaan bawah daun berambut 

halus, warna permukaan atas daunnya dark olive green, bangun daunnya bulat 

telur, tepi daunnya rata, panjang daunnya 54,9 cm, lebar daunnya 39,73 cm, 

panjang tangkai daunnya 1,33 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 18.

9. Tectona grandis klon 21

a. Deskripsi Diagnostik

T. grandis klon 21 memiliki ciri-ciri, yaitu tinggi pohon 13 m, kerapatan 

daunnya jarang, jumlah percabangannya adalah < 40 cabang, panjang lingkar 
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batang 41 cm, warna batangnya burlywood, arah pertumbuhan cabang 

membentuk sudut 60-90°, tinggi bekas cabang pertamanya 76,67 cm, jumlah 

lentisel 33 per cm2, posisi daun pada ranting membentuk sudut 60-90°, rambut 

pada permukaan bawah daun berambut halus, warna permukaan atas daunnya 

dark olive green, bangun daunnya bulat telur terbalik, tepi daunnya rata, panjang 

daunnya 57,17 cm, lebar daunnya 33,37 cm, panjang tangkai daunnya 3,37 cm, 

jumlah tulang daun sekundernya 15, keadaan permukaan daunnya kasap.

b. Deskripsi Diagnostik Diferensial

T. grandis klon 21 dapat dibedakan dari T. grandis klon 1 karena memiliki 

kerapatan daun yang jarang, jumlah percabangannya adalah < 40 cabang, 

panjang lingkar batang 41 cm, tinggi bekas cabang pertamanya 76,67 cm, 

jumlah lentisel 33 per cm2, rambut pada permukaan bawah daun berambut 

halus, tepi daunnya rata, panjang daunnya 57,17 cm, lebar daunnya 33,37 cm, 

panjang tangkai daunnya 3,37 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 15.

Sedangkan T. grandis klon 1 memiliki kerapatan daunnya sedang, jumlah 

percabangannya adalah 40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang lingkar batangnya 56 cm, 

tinggi bekas cabang pertamanya 20,67 cm, jumlah lentisel 30,67 per cm2, 

rambut pada permukaan bawah daun berambut kasar, tepi daunnya 

bergelombang, panjang daunnya 50,5 cm, lebar daunnya 32,4 cm, panjang 

tangkai daunnya 0,43 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 20,67.

T. grandis klon 21 dapat dibedakan dari T. grandis klon 2 karena memiliki 

tinggi pohon 13 m, kerapatan daunnya jarang, jumlah percabangannya adalah < 
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40 cabang, panjang lingkar batang 41 cm, warna batangnya burlywood, tinggi 

bekas cabang pertamanya 76,67 cm, jumlah lentisel 33 per cm2, rambut pada 

permukaan bawah daun berambut halus, bangun daunnya bulat telur terbalik, 

panjang daunnya 57,17 cm, lebar daunnya 33,37 cm, panjang tangkai daunnya 

3,37 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 15. Sedangkan T. grandis klon 2 

memiliki tinggi pohon 14 m, kerapatan daunnya sedang, jumlah percabangannya 

adalah 40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang lingkar batangnya 46,33 cm, warna 

batangnya tan, tinggi bekas cabang pertamanya 13,33 cm, jumlah lentisel 25 per 

cm2, rambut pada permukaan bawah daun berambut kasar, bangun daunnya 

bulat telur, panjang daunnya 41,83 cm, lebar daunnya 26,3 cm, panjang tangkai 

daunnya 1,83 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 16,33.

T. grandis klon 21 dapat dibedakan dari T. grandis klon 4 karena memiliki 

tinggi pohon 13 m, kerapatan daunnya jarang, jumlah percabangannya adalah < 

40 cabang, panjang lingkar batang 41 cm, warna batangnya burlywood, tinggi 

bekas cabang pertamanya 76,67 cm, jumlah lentisel 33 per cm2, rambut pada 

permukaan bawah daun berambut halus, panjang daunnya 57,17 cm, lebar 

daunnya 33,37 cm, panjang tangkai daunnya 3,37 cm, jumlah tulang daun 

sekundernya 15, dan keadaan permukaan daunnya kasap. Sedangkan T. grandis

klon 4 memiliki tinggi pohon 12 m, kerapatan daunnya sedang, jumlah 

percabangannya adalah 40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang lingkar batang 47 cm, 

warna batangnya tan, tinggi bekas cabang pertamanya 18 cm, jumlah lentisel 32 

per cm2, rambut pada permukaan bawah daun berambut kasar, panjang daunnya 
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55,97 cm, lebar daunnya 39,77 cm, panjang tangkai daunnya 0,73 cm, jumlah 

tulang daun sekundernya 15, dan keadaan permukaan daunnya sangat kasap.

T. grandis klon 21 dapat dibedakan dari T. grandis klon 6 karena memiliki 

tinggi pohon 13 m, kerapatan daunnya jarang, jumlah percabangannya adalah < 

40 cabang, panjang lingkar batang 41 cm, warna batangnya burlywood, tinggi 

bekas cabang pertamanya 76,67 cm, jumlah lentisel 33 per cm2, rambut pada 

permukaan bawah daun berambut halus, tepi daunnya rata, panjang daunnya 

57,17 cm, lebar daunnya 33,37 cm, panjang tangkai daunnya 3,37 cm, dan 

jumlah tulang daun sekundernya 15. Sedangkan T. grandis klon 6 memiliki 

tinggi pohon 13,83 m, kerapatan daunnya rapat, jumlah percabangannya adalah 

40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang lingkar batang 67,67 cm, warna batangnya wheat, 

tinggi bekas cabang pertamanya 29 cm, jumlah lentisel 30 per cm2, rambut pada 

permukaan bawah daun berambut kasar, tepi daunnya bergelombang, panjang 

daunnya 41,27 cm, lebar daunnya 26,67 cm, panjang tangkai daunnya 2,3 cm, 

dan jumlah tulang daun sekundernya 23.

T. grandis klon 21 dapat dibedakan dari T. grandis klon 9 karena memiliki 

tinggi pohon 13 m, kerapatan daunnya jarang, panjang lingkar batang 41 cm, 

warna batangnya burlywood, arah pertumbuhan cabang membentuk sudut 60-

90°, tinggi bekas cabang pertamanya 76,67 cm, jumlah lentisel 33 per cm2, 

posisi daun pada ranting membentuk sudut 60-90°, panjang daunnya 57,17 cm, 

lebar daunnya 33,37 cm, panjang tangkai daunnya 3,37 cm, dan jumlah tulang 

daun sekundernya 15. Sedangkan T. grandis klon 9 memiliki tinggi pohon 12 m, 

kerapatan daunnya sedang, panjang lingkar batang 44,67 cm, warna batangnya 
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tan, arah pertumbuhan cabang membentuk sudut 90°, tinggi bekas cabang 

pertamanya 50 cm, jumlah lentisel 26 per cm2, posisi daun pada ranting 

membentuk sudut 45-60°, panjang daunnya 51,67 cm, lebar daunnya 30,67 cm, 

panjang tangkai daunnya 3,5 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 22,33.

T. grandis klon 21 dapat dibedakan dari T. grandis klon 10 karena

memiliki tinggi pohon 13 m, panjang lingkar batang 41 cm, warna batangnya 

burlywood, arah pertumbuhan cabang membentuk sudut 60-90°, tinggi bekas 

cabang pertamanya 76,67 cm, jumlah lentisel 33 per cm2, panjang daunnya 

57,17 cm, lebar daunnya 33,37 cm, panjang tangkai daunnya 3,37 cm, dan 

jumlah tulang daun sekundernya 15. Sedangkan T. grandis klon 10 memiliki 

tinggi pohon 11 m, panjang lingkar batang 38 cm, warna batangnya tan, arah 

pertumbuhan cabang membentuk sudut 90°, tinggi bekas cabang pertamanya 

66,33 cm, jumlah lentisel 21 per cm2, panjang daunnya 49 cm, lebar daunnya 

29,67 cm, panjang tangkai daunnya 0,77 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 17.

T. grandis klon 21 dapat dibedakan dari T. grandis klon 11 karena

memiliki tinggi pohon 13 m, kerapatan daunnya jarang, panjang lingkar batang 

41 cm, warna batangnya burlywood, tinggi bekas cabang pertamanya 76,67 cm, 

jumlah lentisel 33 per cm2, panjang daunnya 57,17 cm, lebar daunnya 33,37 cm, 

panjang tangkai daunnya 3,37 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 15.

Sedangkan T. grandis klon 11 memiliki tinggi pohon 9 m, kerapatan daunnya 

sedang, panjang lingkar batang 44,33 cm, warna batangnya tan, tinggi bekas 

cabang pertamanya 19,67 cm, jumlah lentisel 22 per cm2, panjang daunnya 
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58,17 cm, lebar daunnya 39,83 cm, panjang tangkai daunnya 1,6 cm, dan jumlah 

tulang daun sekundernya 17,33.

T. grandis klon 21 dapat dibedakan dari T. grandis klon 12 karena

memiliki tinggi pohon 13 m, kerapatan daunnya jarang, panjang lingkar batang 

41 cm, tinggi bekas cabang pertamanya 76,67 cm, jumlah lentisel 33 per cm2, 

rambut pada permukaan bawah daun berambut halus, warna permukaan atas 

daunnya dark olive green, tepi daunnya rata, panjang daunnya 57,17 cm, lebar 

daunnya 33,37 cm, panjang tangkai daunnya 3,37 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 15. Sedangkan T. grandis klon 12 memiliki tinggi pohon 14 m, 

kerapatan daunnya sedang, panjang lingkar batang 42,33 cm, tinggi bekas 

cabang pertamanya 42,67 cm, jumlah lentisel 32 per cm2, rambut pada 

permukaan bawah daun berambut kasar, warna permukaan atas daunnya olive 

drab, tepi daunnya bergelombang, panjang daunnya 39,17 cm, lebar daunnya 

22,83 cm, panjang tangkai daunnya 0,5 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 22.

T. grandis klon 21 dapat dibedakan dari T. grandis klon 96 karena

memiliki tinggi pohon 13 m, panjang lingkar batang 41 cm, tinggi bekas cabang 

pertamanya 76,67 cm, jumlah lentisel 33 per cm2, tepi daunnya rata, panjang 

daunnya 57,17 cm, lebar daunnya 33,37 cm, panjang tangkai daunnya 3,37 cm, 

dan jumlah tulang daun sekundernya 15. Sedangkan T. grandis klon 96 

memiliki tinggi pohon 10,5 m, panjang lingkar batang 41,67 cm, tinggi bekas 

cabang pertamanya 83,33 cm, jumlah lentisel 44,67 per cm2, tepi daunnya 
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bergelombang, panjang daunnya 46,23 cm, lebar daunnya 25,2 cm, panjang 

tangkai daunnya 3,33 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 16,67.

T. grandis klon 21 dapat dibedakan dari T. grandis Thailand karena

memiliki tinggi pohon 13 m, kerapatan daunnya jarang, panjang lingkar batang 

41 cm, tinggi bekas cabang pertamanya 76,67 cm, jumlah lentisel 33 per cm2, 

bangun daunnya bulat telur terbalik, panjang daunnya 57,17 cm, lebar daunnya 

33,37 cm, panjang tangkai daunnya 3,37 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 15. Sedangkan T. grandis Thailand memiliki tinggi pohon 9,83 m, 

kerapatan daunnya rapat, panjang lingkar batang 40,67 cm, tinggi bekas cabang 

pertamanya 41,67 cm, jumlah lentisel 25,67 per cm2, bangun daunnya bulat 

telur, panjang daunnya 54,9 cm, lebar daunnya 39,73 cm, panjang tangkai 

daunnya 1,33 cm, jumlah tulang daun sekundernya 18.

10. Tectona grandis klon 96

a. Deskripsi Diagnostik

T. grandis klon 96 memiliki ciri-ciri, yaitu tinggi pohon 10,5 m, kerapatan 

daunnya jarang, jumlah percabangannya adalah < 40 cabang, panjang lingkar 

batang 41,67 cm, warna batangnya burlywood, arah pertumbuhan cabang 

membentuk sudut 60-90°, tinggi bekas cabang pertamanya 83,33 cm, jumlah 

lentisel 44,67 per cm2, posisi daun pada ranting membentuk sudut 60-90°, 

rambut pada permukaan bawah daun berambut halus, warna permukaan atas 

daunnya dark olive green, bangun daunnya bulat telur terbalik, tepi daunnya 

bergelombang, panjang daunnya 46,23 cm, lebar daunnya 25,2 cm, panjang 
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tangkai daunnya 3,33 cm, jumlah tulang daun sekundernya 16,67, keadaan 

permukaan daunnya kasap.

b. Deskripsi Diagnostik Diferensial

T. grandis klon 96 dapat dibedakan dari T. grandis klon 1 karena memiliki 

tinggi pohon 10,5 m, kerapatan daunnya jarang, jumlah percabangannya adalah 

< 40 cabang, panjang lingkar batang 41,67 cm, tinggi bekas cabang pertamanya 

83,33 cm, jumlah lentisel 44,67 per cm2, rambut pada permukaan bawah daun 

berambut halus, panjang daunnya 46,23 cm, lebar daunnya 25,2 cm, panjang 

tangkai daunnya 3,33 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 16,67.

Sedangkan T. grandis klon 1 memiliki tinggi pohon 13 m, kerapatan daunnya 

sedang, jumlah percabangannya adalah 40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang lingkar 

batangnya 56 cm, tinggi bekas cabang pertamanya 20,67 cm, jumlah lentisel 

30,67 per cm2, rambut pada permukaan bawah daun berambut kasar, panjang 

daunnya 50,5 cm, lebar daunnya 32,4 cm, panjang tangkai daunnya 0,43 cm, 

dan jumlah tulang daun sekundernya 20,67.

T. grandis klon 96 dapat dibedakan dari T. grandis klon 2 karena memiliki 

tinggi pohon 10,5 m, kerapatan daunnya jarang, jumlah percabangannya adalah 

< 40 cabang, panjang lingkar batang 41,67 cm, warna batangnya burlywood, 

tinggi bekas cabang pertamanya 83,33 cm, jumlah lentisel 44,67 per cm2, 

rambut pada permukaan bawah daun berambut halus, bangun daunnya bulat 

telur terbalik, tepi daunnya bergelombang, panjang daunnya 46,23 cm, lebar 

daunnya 25,2 cm, panjang tangkai daunnya 3,33 cm, dan jumlah tulang daun 
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sekundernya 16,67. Sedangkan T. grandis klon 2 memiliki tinggi pohon 14 m, 

kerapatan daunnya sedang, jumlah percabangannya adalah 40 ≤ x ≤ 50 cabang, 

panjang lingkar batangnya 46,33 cm, warna batangnya tan, tinggi bekas cabang 

pertamanya 13,33 cm, jumlah lentisel 25 per cm2, rambut pada permukaan 

bawah daun berambut kasar, bangun daunnya bulat telur, tepi daunnya rata, 

panjang daunnya 41,83 cm, lebar daunnya 26,3 cm, panjang tangkai daunnya 

1,83 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 16,33.

T. grandis klon 96 dapat dibedakan dari T. grandis klon 4 karena memiliki 

tinggi pohon 10,5 m, kerapatan daunnya jarang, jumlah percabangannya adalah 

< 40 cabang, panjang lingkar batang 41,67 cm, warna batangnya burlywood, 

tinggi bekas cabang pertamanya 83,33 cm, jumlah lentisel 44,67 per cm2, 

rambut pada permukaan bawah daun berambut halus, tepi daunnya 

bergelombang, panjang daunnya 46,23 cm, lebar daunnya 25,2 cm, panjang 

tangkai daunnya 3,33 cm, jumlah tulang daun sekundernya 16,67, dan keadaan 

permukaan daunnya kasap. Sedangkan T. grandis klon 4 memiliki tinggi pohon 

12 m, kerapatan daunnya sedang, jumlah percabangannya adalah 40 ≤ x ≤ 50 

cabang, panjang lingkar batang 47 cm, warna batangnya tan, tinggi bekas 

cabang pertamanya 18 cm, jumlah lentisel 32 per cm2, rambut pada permukaan 

bawah daun berambut kasar, tepi daunnya rata, panjang daunnya 55,97 cm, 

lebar daunnya 39,77 cm, panjang tangkai daunnya 0,73 cm, jumlah tulang daun 

sekundernya 15, dan keadaan permukaan daunnya sangat kasap.

T. grandis klon 96 dapat dibedakan dari T. grandis klon 6 karena memiliki 

tinggi pohon 10,5 m, kerapatan daunnya jarang, jumlah percabangannya adalah 
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< 40 cabang, panjang lingkar batang 41,67 cm, warna batangnya burlywood, 

tinggi bekas cabang pertamanya 83,33 cm, jumlah lentisel 44,67 per cm2, 

rambut pada permukaan bawah daun berambut halus, panjang daunnya 46,23 

cm, lebar daunnya 25,2 cm, panjang tangkai daunnya 3,33 cm, dan jumlah 

tulang daun sekundernya 16,67. Sedangkan T. grandis klon 6 memiliki tinggi 

pohon 13,83 m, kerapatan daunnya rapat, jumlah percabangannya adalah 40 ≤ x 

≤ 50 cabang, panjang lingkar batang 67,67 cm, warna batangnya wheat, tinggi 

bekas cabang pertamanya 29 cm, jumlah lentisel 30 per cm2, rambut pada 

permukaan bawah daun berambut kasar, panjang daunnya 41,27 cm, lebar 

daunnya 26,67 cm, panjang tangkai daunnya 2,3 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 23.

T. grandis klon 96 dapat dibedakan dari T. grandis klon 9 karena memiliki

tinggi pohon 10,5 m, kerapatan daunnya jarang, panjang lingkar batang 41,67 

cm, warna batangnya burlywood, arah pertumbuhan cabang membentuk sudut 

60-90°, tinggi bekas cabang pertamanya 83,33 cm, jumlah lentisel 44,67 per 

cm2, posisi daun pada ranting membentuk sudut 60-90°, tepi daunnya 

bergelombang, panjang daunnya 46,23 cm, lebar daunnya 25,2 cm, panjang 

tangkai daunnya 3,33 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 16,67.

Sedangkan T. grandis klon 9 memiliki tinggi pohon 12 m, kerapatan daunnya 

sedang, panjang lingkar batang 44,67 cm, warna batangnya tan, arah 

pertumbuhan cabang membentuk sudut 90°, tinggi bekas cabang pertamanya 50 

cm, jumlah lentisel 26 per cm2, posisi daun pada ranting membentuk sudut 45-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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



101

60°, tepi daunnya rata, panjang daunnya 51,67 cm, lebar daunnya 30,67 cm, 

panjang tangkai daunnya 3,5 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 22,33.

T. grandis klon 96 dapat dibedakan dari T. grandis klon 10 karena

memiliki tinggi pohon 10,5 m, panjang lingkar batang 41,67 cm, warna 

batangnya burlywood, arah pertumbuhan cabang membentuk sudut 60-90°, 

tinggi bekas cabang pertamanya 83,33 cm, jumlah lentisel 44,67 per cm2, tepi 

daunnya bergelombang, panjang daunnya 46,23 cm, lebar daunnya 25,2 cm, 

panjang tangkai daunnya 3,33 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 16,67.

Sedangkan T. grandis klon 10 memiliki tinggi pohon 11 m, panjang lingkar 

batang 38 cm, warna batangnya tan, arah pertumbuhan cabang membentuk 

sudut 90°, tinggi bekas cabang pertamanya 66,33 cm, jumlah lentisel 21 per 

cm2, tepi daunnya rata, panjang daunnya 49 cm, lebar daunnya 29,67 cm, 

panjang tangkai daunnya 0,77 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 17.

T. grandis klon 96 dapat dibedakan dari T. grandis klon 11 karena

memiliki tinggi pohon 10,5 m, kerapatan daunnya jarang, panjang lingkar 

batang 41,67 cm, warna batangnya burlywood, tinggi bekas cabang pertamanya 

83,33 cm, jumlah lentisel 44,67 per cm2, tepi daunnya bergelombang, panjang 

daunnya 46,23 cm, lebar daunnya 25,2 cm, panjang tangkai daunnya 3,33 cm, 

dan jumlah tulang daun sekundernya 16,67. Sedangkan T. grandis klon 11 

memiliki tinggi pohon 9 m, kerapatan daunnya sedang, panjang lingkar batang 

44,33 cm, warna batangnya tan, tinggi bekas cabang pertamanya 19,67 cm, 

jumlah lentisel 22 per cm2, tepi daunnya rata, panjang daunnya 58,17 cm, lebar 
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daunnya 39,83 cm, panjang tangkai daunnya 1,6 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 17,33.

T. grandis klon 96 dapat dibedakan dari T. grandis klon 12 karena

memiliki tinggi pohon 10,5 m, kerapatan daunnya jarang, panjang lingkar 

batang 41,67 cm, tinggi bekas cabang pertamanya 83,33 cm, jumlah lentisel 

44,67 per cm2, rambut pada permukaan bawah daun berambut halus, warna 

permukaan atas daunnya dark olive green, panjang daunnya 46,23 cm, lebar 

daunnya 25,2 cm, panjang tangkai daunnya 3,33 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 16,67. Sedangkan T. grandis klon 12 memiliki tinggi pohon 14 m, 

kerapatan daunnya sedang, panjang lingkar batang 42,33 cm, tinggi bekas 

cabang pertamanya 42,67 cm, jumlah lentisel 32 per cm2, rambut pada 

permukaan bawah daun berambut kasar, warna permukaan atas daunnya olive 

drab, panjang daunnya 39,17 cm, lebar daunnya 22,83 cm, panjang tangkai 

daunnya 0,5 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 22.

T. grandis klon 96 dapat dibedakan dari T. grandis klon 21 karena

memiliki tinggi pohon 10,5 m, panjang lingkar batang 41,67 cm, tinggi bekas 

cabang pertamanya 83,33 cm, jumlah lentisel 44,67 per cm2, posisi daun pada 

ranting membentuk sudut 60-90°, tepi daunnya bergelombang, panjang daunnya 

46,23 cm, lebar daunnya 25,2 cm, panjang tangkai daunnya 3,33 cm, dan jumlah 

tulang daun sekundernya 16,67. Sedangkan T. grandis klon 21 memiliki tinggi 

pohon 13 m, panjang lingkar batang 41 cm, tinggi bekas cabang pertamanya 

76,67 cm, jumlah lentisel 33 per cm2, posisi daun pada ranting membentuk 

sudut 60-90°, tepi daunnya rata, panjang daunnya 57,17 cm, lebar daunnya 
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33,37 cm, panjang tangkai daunnya 3,37 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 15.

T. grandis klon 96 dapat dibedakan dari T. grandis Thailand karena

memiliki tinggi pohon 10,5 m, kerapatan daunnya jarang, panjang lingkar 

batang 41,67 cm, tinggi bekas cabang pertamanya 83,33 cm, jumlah lentisel 

44,67 per cm2, bangun daunnya bulat telur terbalik, tepi daunnya bergelombang, 

panjang daunnya 46,23 cm, lebar daunnya 25,2 cm, panjang tangkai daunnya 

3,33 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 16,67. Sedangkan T. grandis

Thailand memiliki tinggi pohon 9,83 m, kerapatan daunnya rapat, panjang 

lingkar batang 40,67 cm, tinggi bekas cabang pertamanya 41,67 cm, jumlah 

lentisel 25,67 per cm2, bangun daunnya bulat telur, tepi daunnya rata, panjang 

daunnya 54,9 cm, lebar daunnya 39,73 cm, panjang tangkai daunnya 1,33 cm,

dan jumlah tulang daun sekundernya 18.

11. Tectona grandis Thailand

a. Deskripsi Diagnostik

T. grandis Thailand memiliki ciri-ciri, yaitu tinggi pohon 9,83 m, 

kerapatan daunnya rapat, jumlah percabangannya adalah < 40 cabang, panjang 

lingkar batang 40,67 cm, warna batangnya burlywood, arah pertumbuhan 

cabang membentuk sudut 60-90°, tinggi bekas cabang pertamanya 41,67 cm, 

jumlah lentisel 25,67 per cm2, posisi daun pada ranting membentuk sudut 60-

90°, rambut pada permukaan bawah daun berambut halus, warna permukaan 

atas daunnya dark olive green, bangun daunnya bulat telur, tepi daunnya rata, 
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panjang daunnya 54,9 cm, lebar daunnya 39,73 cm, panjang tangkai daunnya 

1,33 cm, jumlah tulang daun sekundernya 18, keadaan permukaan daunnya 

kasap.

b. Deskripsi Diagnostik Diferensial

T. grandis Thailand dapat dibedakan dari T. grandis klon 1 karena

memiliki tinggi pohon 9,83 m, kerapatan daunnya rapat, jumlah percabangannya 

adalah < 40 cabang, panjang lingkar batang 40,67 cm, tinggi bekas cabang 

pertamanya 41,67 cm, jumlah lentisel 25,67 per cm2, rambut pada permukaan 

bawah daun berambut halus, bangun daunnya bulat, tepi daunnya rata, panjang 

daunnya 54,9 cm, lebar daunnya 39,73 cm, panjang tangkai daunnya 1,33 cm, 

dan jumlah tulang daun sekundernya 18. Sedangkan T. grandis klon 1 memiliki 

tinggi pohon 13 m, kerapatan daunnya sedang, jumlah percabangannya adalah 

40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang lingkar batangnya 56 cm, tinggi bekas cabang 

pertamanya 20,67 cm, jumlah lentisel 30,67 per cm2, rambut pada permukaan 

bawah daun berambut kasar, bangun daunnya bulat telur terbalik, tepi daunnya 

bergelombang, panjang daunnya 50,5 cm, lebar daunnya 32,4 cm, panjang 

tangkai daunnya 0,43 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 20,67.

T. grandis Thailand dapat dibedakan dari T. grandis klon 2 karena

memiliki tinggi pohon 9,83 m, kerapatan daunnya rapat, jumlah percabangannya 

adalah < 40 cabang, panjang lingkar batang 40,67 cm, warna batangnya 

burlywood, tinggi bekas cabang pertamanya 41,67 cm, jumlah lentisel 25,67 per 

cm2, rambut pada permukaan bawah daun berambut halus, panjang daunnya 
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54,9 cm, lebar daunnya 39,73 cm, panjang tangkai daunnya 1,33 cm, dan jumlah 

tulang daun sekundernya 18. Sedangkan T. grandis klon 2 memiliki tinggi 

pohon 14 m, kerapatan daunnya sedang, jumlah percabangannya adalah 40 ≤ x ≤ 

50 cabang, panjang lingkar batangnya 46,33 cm, warna batangnya tan, tinggi 

bekas cabang pertamanya 13,33 cm, jumlah lentisel 25 per cm2, rambut pada 

permukaan bawah daun berambut kasar, panjang daunnya 41,83 cm, lebar 

daunnya 26,3 cm, panjang tangkai daunnya 1,83 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 16,33.

T. grandis Thailand dapat dibedakan dari T. grandis klon 4 karena

memiliki tinggi pohon 9,83 m, kerapatan daunnya rapat, jumlah percabangannya 

adalah < 40 cabang, panjang lingkar batang 40,67 cm, warna batangnya 

burlywood, tinggi bekas cabang pertamanya 41,67 cm, jumlah lentisel 25,67 per 

cm2, rambut pada permukaan bawah daun berambut halus, bangun daunnya 

bulat, panjang daunnya 54,9 cm, lebar daunnya 39,73 cm, panjang tangkai 

daunnya 1,33 cm, jumlah tulang daun sekundernya 18, dan keadaan permukaan 

daunnya kasap. Sedangkan T. grandis klon 4 memiliki tinggi pohon 12 m, 

kerapatan daunnya sedang, jumlah percabangannya adalah 40 ≤ x ≤ 50 cabang, 

panjang lingkar batang 47 cm, warna batangnya tan, tinggi bekas cabang 

pertamanya 18 cm, jumlah lentisel 32 per cm2, rambut pada permukaan bawah 

daun berambut kasar, bangun daunnya bulat telur terbalik, panjang daunnya 

55,97 cm, lebar daunnya 39,77 cm, panjang tangkai daunnya 0,73 cm, jumlah 

tulang daun sekundernya 15, dan keadaan permukaan daunnya sangat kasap.
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T. grandis Thailand dapat dibedakan dari T. grandis klon 6 karena

memiliki tinggi pohon 9,83 m, jumlah percabangannya adalah < 40 cabang, 

panjang lingkar batang 40,67 cm, warna batangnya burlywood, tinggi bekas 

cabang pertamanya 41,67 cm, jumlah lentisel 25,67 per cm2, rambut pada 

permukaan bawah daun berambut halus, bangun daunnya bulat, tepi daunnya 

rata, panjang daunnya 54,9 cm, lebar daunnya 39,73 cm, panjang tangkai 

daunnya 1,33 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 18. Sedangkan T. 

grandis klon 6 memiliki tinggi pohon 13,83 m, jumlah percabangannya adalah 

40 ≤ x ≤ 50 cabang, panjang lingkar batang 67,67 cm, warna batangnya wheat, 

tinggi bekas cabang pertamanya 29 cm, jumlah lentisel 30 per cm2, rambut pada 

permukaan bawah daun berambut kasar, bangun daunnya bulat telur terbalik, 

tepi daunnya bergelombang, panjang daunnya 41,27 cm, lebar daunnya 26,67 

cm, panjang tangkai daunnya 2,3 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 23.

T. grandis Thailand dapat dibedakan dari T. grandis klon 9 karena

memiliki tinggi pohon 9,83 m, kerapatan daunnya rapat, panjang lingkar batang 

40,67 cm, warna batangnya burlywood, arah pertumbuhan cabang membentuk 

sudut 60-90°, tinggi bekas cabang pertamanya 41,67 cm, jumlah lentisel 25,67 

per cm2, posisi daun pada ranting membentuk sudut 60-90°, bangun daunnya 

bulat, panjang daunnya 54,9 cm, lebar daunnya 39,73 cm, panjang tangkai 

daunnya 1,33 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 18. Sedangkan T. 

grandis klon 9 memiliki tinggi pohon 12 m, kerapatan daunnya sedang, panjang 

lingkar batang 44,67 cm, warna batangnya tan, arah pertumbuhan cabang 

membentuk sudut 90°, tinggi bekas cabang pertamanya 50 cm, jumlah lentisel 
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26 per cm2, posisi daun pada ranting membentuk sudut 45-60°, bangun daunnya 

bulat telur terbalik, panjang daunnya 51,67 cm, lebar daunnya 30,67 cm, 

panjang tangkai daunnya 3,5 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 22,33.

T. grandis Thailand dapat dibedakan dari T. grandis klon 10 karena

memiliki tinggi pohon 9,83 m, kerapatan daunnya rapat, panjang lingkar batang 

40,67 cm, warna batangnya burlywood, arah pertumbuhan cabang membentuk 

sudut 60-90°, tinggi bekas cabang pertamanya 41,67 cm, jumlah lentisel 25,67 

per cm2, bangun daunnya bulat, panjang daunnya 54,9 cm, lebar daunnya 39,73 

cm, panjang tangkai daunnya 1,33 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 18.

Sedangkan T. grandis klon 10 memiliki tinggi pohon 11 m, kerapatan daunnya 

jarang, panjang lingkar batang 38 cm, warna batangnya tan, arah pertumbuhan 

cabang membentuk sudut 90°, tinggi bekas cabang pertamanya 66,33 cm, 

jumlah lentisel 21 per cm2, bangun daunnya bulat telur terbalik, panjang 

daunnya 49 cm, lebar daunnya 29,67 cm, panjang tangkai daunnya 0,77 cm, dan

jumlah tulang daun sekundernya 17.

T. grandis Thailand dapat dibedakan dari T. grandis klon 11 karena

memiliki tinggi pohon 9,83 m, kerapatan daunnya rapat, panjang lingkar batang 

40,67 cm, warna batangnya burlywood, tinggi bekas cabang pertamanya 41,67 

cm, jumlah lentisel 25,67 per cm2, bangun daunnya bulat, panjang daunnya 54,9 

cm, lebar daunnya 39,73 cm, panjang tangkai daunnya 1,33 cm, dan jumlah 

tulang daun sekundernya 18. Sedangkan T. grandis klon 11 memiliki tinggi 

pohon 9 m, kerapatan daunnya sedang, panjang lingkar batang 44,33 cm, warna 

batangnya tan, tinggi bekas cabang pertamanya 19,67 cm, jumlah lentisel 22 per 
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cm2, bangun daunnya bulat telur terbalik, panjang daunnya 58,17 cm, lebar 

daunnya 39,83 cm, panjang tangkai daunnya 1,6 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 17,33.

T. grandis Thailand dapat dibedakan dari T. grandis klon 12 karena

memiliki tinggi pohon 9,83 m, kerapatan daunnya rapat, panjang lingkar batang 

40,67 cm, tinggi bekas cabang pertamanya 41,67 cm, jumlah lentisel 25,67 per 

cm2, rambut pada permukaan bawah daun berambut halus, warna permukaan 

atas daunnya dark olive green, bangun daunnya bulat, tepi daunnya rata, 

panjang daunnya 54,9 cm, lebar daunnya 39,73 cm, panjang tangkai daunnya 

1,33 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 18. Sedangkan T. grandis klon 12 

memiliki tinggi pohon 14 m, kerapatan daunnya sedang, panjang lingkar batang 

42,33 cm, tinggi bekas cabang pertamanya 42,67 cm, jumlah lentisel 32 per cm2, 

rambut pada permukaan bawah daun berambut kasar, warna permukaan atas 

daunnya olive drab, bangun daunnya bulat telur terbalik, tepi daunnya 

bergelombang, panjang daunnya 39,17 cm, lebar daunnya 22,83 cm, panjang 

tangkai daunnya 0,5 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 22.

T. grandis Thailand dapat dibedakan dari T. grandis klon 21 karena

memiliki tinggi pohon 9,83 m, kerapatan daunnya rapat, panjang lingkar batang 

40,67 cm, tinggi bekas cabang pertamanya 41,67 cm, jumlah lentisel 25,67 per 

cm2, bangun daunnya bulat, panjang daunnya 54,9 cm, lebar daunnya 39,73 cm, 

panjang tangkai daunnya 1,33 cm, dan jumlah tulang daun sekundernya 18.

Sedangkan T. grandis klon 21 memiliki tinggi pohon 13 m, kerapatan daunnya 

jarang, panjang lingkar batang 41 cm, tinggi bekas cabang pertamanya 76,67 
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cm, jumlah lentisel 33 per cm2, bangun daunnya bulat telur terbalik, panjang 

daunnya 57,17 cm, lebar daunnya 33,37 cm, panjang tangkai daunnya 3,37 cm,

dan jumlah tulang daun sekundernya 15.

T. grandis Thailand dapat dibedakan dari T. grandis klon 96 karena

memiliki tinggi pohon 9,83 m, kerapatan daunnya rapat, panjang lingkar batang 

40,67 cm, tinggi bekas cabang pertamanya 41,67 cm, jumlah lentisel 25,67 per 

cm2, bangun daunnya bulat, tepi daunnya rata, panjang daunnya 54,9 cm, lebar 

daunnya 39,73 cm, panjang tangkai daunnya 1,33 cm, dan jumlah tulang daun 

sekundernya 18. Sedangkan T. grandis klon 96 memiliki tinggi pohon 10,5 m, 

kerapatan daunnya jarang, panjang lingkar batang 41,67 cm, tinggi bekas 

cabang pertamanya 83,33 cm, jumlah lentisel 44,67 per cm2, bangun daunnya 

bulat telur terbalik, tepi daunnya bergelombang, panjang daunnya 46,23 cm, 

lebar daunnya 25,2 cm, panjang tangkai daunnya 3,33 cm, dan jumlah tulang 

daun sekundernya 16,67.

Tabel 4.4 merupakan tabel pengelompokan yang menjelaskan nilai 

kesamaan pengelompokan tiap individu (tiap provenan tanaman Tectona) pada 

dendogram. Pengelompokan dengan urutan pertama adalah kelompok yang 

memiliki hubungan kekerabatan paling dekat, sedangkan urutan terakhir 

menunjukkan hubungan kekerabatan yang jauh antar tanaman T. grandis Linn.

Nomor cluster menunjukkan penomoran dan penamaan individu yang 

mengelompok.
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Tabel 4.4 Pengelompokan antara 33 tanaman jati (Tectona grandis Linn.) sebagai 
sampel penelitian

Tahap
Kombinasi Klaster

Koefisien
Klaster 1 Klaster 2

1 13 15 .973

2 10 12 .970

3 5 6 .965

4 20 21 .965

5 4 5 .947

6 26 27 .944

7 10 11 .925

8 13 14 .923

9 1 2 .913

10 28 29 .912

11 25 26 .907

12 17 18 .907

13 19 20 .906

14 22 24 .895

15 16 17 .891

16 7 9 .886

17 32 33 .854

18 28 30 .829

19 1 3 .826

20 22 23 .822

21 25 28 .810

22 7 8 .801

23 13 16 .801

24 31 32 .780

25 19 31 .770

26 1 10 .752

27 4 7 .750

28 13 25 .728

29 1 22 .703

30 13 19 .629

31 1 4 .623

32 1 13 .559

Keterangan: Tahap      = tahap pengelompokan
Klaster 1  = individu 1
Klaster 2  = individu 2
Koefisien = nilai kesamaan antar provenan T. grandis Linn.
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Hasil dari analisis kelompok antara 33 tanaman T. grandis Linn.

digambarkan dalam dendogram pada gambar 5 yang merupakan gambaran 

terhadap kedekatan dalam hubungan kekerabatan 11 provenan jati yang diteliti 

dan masing-masing jenis diukur dengan pengulangan sebanyak 3 individu. Hasil 

analisis klaster dengan metode Agglomerative Schedule memperlihatkan 

pengelompokan yang tegas antar 11 provenan jati. Pada dendogram ditunjukkan 

bahwa semakin kecil nilai kesamaan (yaitu skala 97,3 hingga 55,9) dari garis yang 

menghubungkan T. grandis Linn. satu dengan yang lain maka semakin besar 

perbedaan yang dimiliki antar tanaman T. grandis Linn. tersebut. Berdasarkan 

dendogram tersebut dapat diketahui bahwa masing-masing individu dari 11

provenan jati tersebut mengelompok pada tiap provenan.
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Gambar 5. Dendogram 33 tanaman jati (Tectona grandis Linn.)

Keterangan: Klon1.1 = T. grandis klon 1.1; Klon11.1 = T. grandis klon 11.1;
                      Klon1.2 = T. grandis klon 1.2; Klon11.2 = T. grandis klon 11.2;
                      Klon1.3 = T. grandis klon 1.3; Klon11.3 = T. grandis klon 11.3;
                      Klon2.1 = T. grandis klon 2.1; Klon12.1 = T. grandis klon 12.1;
                      Klon2.2 = T. grandis klon 2.2; Klon12.2 = T. grandis klon 12.2;
                      Klon2.3 = T. grandis klon 2.3; Klon12.3 = T. grandis klon 12.3;
                      Klon4.1 = T. grandis klon 4.1; Klon21.1 = T. grandis klon 21.1;
                      Klon4.2 = T. grandis klon 4.2; Klon21.2 = T. grandis klon 21.2;
                      Klon4.3 = T. grandis klon 4.3; Klon21.3 = T. grandis klon 21.3;
                      Klon6.1 = T. grandis klon 6.1; Klon96.1 = T. grandis klon 96.1;
                      Klon6.2 = T. grandis klon 6.2; Klon96.2 = T. grandis klon 96.2;
                      Klon6.3 = T. grandis klon 6.3; Klon96.3 = T. grandis klon 96.3;
                      Klon9.1 = T. grandis klon 9.1; Thai1 = T. grandis Thailand 1;
                      Klon9.2 = T. grandis klon 9.2; Thai2 = T. grandis Thailand  2;
                      Klon9.3 = T. grandis klon 9.3; Thai3 = T. grandis Thailand 3
                      Klon10.1 = T. grandis klon 10.1; No = nomor individu
                      Klon10.2 = T. grandis klon 10.2;
                      Klon10.3 = T. grandis klon 10.3;
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Pada Gambar 5 (dendogram) dapat dijelaskan bahwa pertama kali dari 11

provenan pohon jati terbentuk 2 kelompok besar, yaitu kelompok A (diwakili 

individu 1 dalam Tabel 4.2) meliputi T. grandis klon 9 hingga T. grandis

Thailand, dan kelompok B (diwakili individu 13 dalam Tabel 4.2) meliputi T. 

grandis klon 2 sampai T. grandis klon 1, kedua kelompok ini berkelompok pada 

nilai kesamaan 55,9. Cara membaca nilai kesamaan dendogram untuk seluruh 

kelompok, yaitu dengan melihat jenis kelompok pada Gambar 5 dan nomor 

individu pada Tabel 4.4.

Pada kelompok A terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok C (diwakili 

individu 13) meliputi T. grandis klon 9 hingga T. grandis klon 96, dan kelompok 

D (diwakili individu 19) meliputi T. grandis klon 11 dan T. grandis Thailand,

kedua kelompok ini berkelompok pada nilai kesamaan 62,9.

Pada kelompok C terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok E (diwakili 

individu 13) meliputi T. grandis klon 9 dan T. grandis klon 10, dan kelompok F 

(diwakili individu 25) meliputi T. grandis klon 21 hingga T. grandis klon 96, 

kedua kelompok ini berkelompok pada nilai kesamaan 72,8.

Pada kelompok D terdiri atas kelompok T. grandis klon 11 (diwakili 

individu 19) dan kelompok T. grandis Thailand (diwakili individu 31), kedua 

kelompok ini berkelompok pada nilai kesamaan 77.

Pada kelompok B terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok G (diwakili 

individu 4 dalam) meliputi T. grandis klon 2 dan T. grandis klon 4 sedangkan 

kelompok H (diwakili individu 1) meliputi T. grandis klon 12, T. grandis klon 6
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dan T. grandis klon 1, kedua kelompok ini berkelompok pada nilai kesamaan 

62,3. 

Kelompok G terdiri atas kelompok T. grandis klon 2 (diwakili individu 4) 

dan kelompok T. grandis klon 4 (diwakili individu 7), kedua kelompok ini 

berkelompok pada nilai kesamaan 75.

Kelompok H terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok T. grandis klon 12 

(diwakili individu 22) dan kelompok I (diwakili individu 1), kedua kelompok ini 

berkelompok pada nilai kesamaan 70.3.

Kelompok I terdiri atas kelompok T. grandis klon 6 (diwakili individu 10)

dan kelompok T. grandis klon 1 (diwakili individu 1), kedua kelompok ini 

berkelompok pada nilai kesamaan 75,2.

T. grandis klon 9 mengelompok dengan anggotanya pada nilai kesamaan 

92,3; T. grandis klon 10 mengelompok dengan anggotanya pada nilai kesamaan 

89,1; T. grandis klon 21 mengelompok dengan anggotanya pada nilai kesamaan 

90,7; T. grandis klon 96 mengelompok dengan anggotanya pada nilai kesamaan 

82,9; T. grandis klon 11 mengelompok dengan anggotanya pada nilai kesamaan 

90,6; T. grandis klon Thailand mengelompok dengan anggotanya pada nilai 

kesamaan 78; T. grandis klon 2 mengelompok dengan anggotanya pada nilai 

kesamaan 94,7; T. grandis klon 4 mengelompok dengan anggotanya pada nilai 

kesamaan 80,1; T. grandis klon 12 mengelompok dengan anggotanya pada nilai

kesamaan 82,2; T. grandis klon 6 mengelompok dengan anggotanya pada nilai 

kesamaan 92,5; T. grandis klon 1 mengelompok dengan anggotanya pada nilai 

kesamaan 82,6.
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Nilai kesamaan yang paling besar menunjukkan semakin dekat hubungan 

kekerabatan antar provenan pohon jati yaitu pada T. grandis klon 9.1 dengan T. 

grandis klon 9.3 dengan nilai kesamaan 97,3.

Selain menggunakan dendogram dalam mengetahui pengelompokan antar 

ke-33 tanaman T. grandis Linn., dapat digunakan kunci determinasi, berikut kunci 

buatan untuk mengadakan determinasi dari 11 provenan tanaman T. grandis Linn.

1. a. Warna batang pohon adalah wheat………....…........................T. grandis klon 6

b. Warna batang pohon bukan wheat…………………….......................................2

2. a. Tinggi bekas cabang pertama > 80 cm……...…….............…T. grandis klon 96

b. Tinggi bekas cabang pertama < 80 cm…………………………………..……..3

3 a. Jumlah lentisel < 22 per cm2……………….….......................T. grandis klon 10

b. Jumlah lentisel > 22 per cm2………………………...………………...………..4

4. a. Posisi daun pada ranting pohon antara 45-60°……..................T. grandis klon 9

b. Posisi daun pada ranting pohon antara 60-90°………….....................................5

5. a. Warna daun adalah olive drab………………...………..……T. grandis klon 12

b. Warna daun adalah dark olive green…………………........................................6

6. a. Bangun daun adalah bulat telur……………….........................T. grandis klon 2

b. Bangun daun adalah bulat telur terbalik……………….......................................7

7. a. Tepi daun adalah bergelombang...…………………….......................................8

b. Tepi daun adalah rata………….………………………......................................9

8 a. Panjang tangkai daun < 0,5 cm………………...…………..….T. grandis klon 1

b. Panjang tangkai daun > 0,5 cm..……………………………...………………...9

9. a. Keadaan permukaan daun adalah kasab………..……………………………...10
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b. Keadaan permukaan daun adalah sangat kasab…..…………...T. grandis klon 4

10. a. Panjang daun 50 - 55 cm……………………......................T. grandis Thailand

b. Panjang daun > 55 cm……………………........................................................11

11 a. Panjang daun 55 ≤ x ≤ 58 cm……………………..................T. grandis klon 21

b. Panjang daun > 58 cm……………..……………....................T. grandis klon 11

Pada penelitian ini juga menggunakan analisis komponen utama, yaitu 

Principal Component Analysis (PCA), yang digunakan untuk mengetahui 

karakter-karakter yang berperan dalam pengelompokan antar 11 tanaman jati.

Analisis PCA menghasilkan tabel yang berisi komponen-komponen yang 

menunjukkan nilai tiap karakter (Tabel 4.5). Karakter  yang digunakan sejumlah 

18, sisa karakter lainnya tidak dimasukkan ke dalam tabel karena karakter-

karakter tersebut sama untuk tiap provenan.
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Tabel 4.5 Nilai matriks komponen 18 karakter dari 6 komponen utama pada 33
tanaman jati (Tectona grandis Linn.)

Karakter
Komponen

1 2 3 4 5 6

Tinggi (cm) .734 -.316 -.127 .392 -.146 -.079

Kerapatan Daun .281 .325 -.442 -.517 -.017 -.087

Jumlah Percabangan .630 .518 -.214 .228 .351 -.187

Panjang Lingkar Batang .693 .083 -.156 -.341 .484 -.159

Warna Batang -.561 .369 -.297 .578 -.024 .106

Arah Pertumbuhan Cabang -.449 -.357 -.611 .299 .196 -.003

Tinggi Bekas Cabang Pertama (cm) -.435 -.650 .193 -.022 .097 -.066

Jumlah Lentisel Per cm2 .257 -.104 .588 .256 .251 -.272

Posisi Daun Pada Ranting .378 .387 .622 -.111 -.346 -.169

Rambut Pada Permukaan Bawah Daun .873 .261 -.063 .243 .014 .184

Warna Permukaan Atas -.350 .363 -.198 -.249 .407 -.550

Bangun Daun .082 -.331 .307 .028 .673 .469

Tepi Daun .695 -.465 .306 -.180 .065 .151

Panjang Daun (cm) -.653 .402 .232 -.287 .281 .149

Lebar Daun (cm) -.366 .603 .268 -.272 -.037 .419

Panjang Tangkai Daun (cm) -.400 -.540 .301 .027 .341 -.288

Jumlah Tulang Daun Sekunder .313 -.445 -.558 -.362 .105 .306

Keadaan Permukaan Daun .092 .612 .090 .388 .460 .184

Keterangan: yang dicetak tebal merupakan nilai karakter yang berpengaruh karena 
diskriminan > 0,5 (Zubair, 2004 dalam Maxisella dkk., 2008)

Pemisahan 33 tanaman T. grandis Linn. menjadi 11 kelompok, yaitu T. 

grandis klon 1, T. grandis klon 2, T. grandis klon 4, T. grandis klon 6, T. grandis

klon 9, T. grandis klon 10, T. grandis klon 11, T. grandis klon 12, T. grandis klon

21, T. grandis klon 96, dan T. grandis Thailand banyak dipengaruhi oleh karakter 

pada keenam komponen.

Komponen 1 merupakan komponen yang umumnya memiliki nilai 

karakter yang tinggi, sehingga karakter-karakter pada komponen 1 merupakan 

karakter yang paling berperan dalam pengelompokan dalam 33 tanaman jati, 

khususnya yang dicetak tebal seperti tinggi pohon, jumlah percabangan, panjang 
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lingkar batang, rambut pada permukaan bawah daun, tepi daun dan panjang daun. 

Semakin menuju ke komponen selanjutnya maka nilai karakter semakin kecil dan 

bermuatan negatif.

4.2 Pembahasan

Tanaman memiliki variasi karakter yang sangat banyak sehingga 

menyebabkan terjadinya pengelompokan yang melibatkan sifat morfologinya. 

Sifat morfologi ini umumnya memudahkan dalam mengamati perbedaan setiap 

tanaman. Perbedaan dan kesamaan sifat morfologi inilah yang mampu membantu 

dalam pengelompokan antar tanaman.

Pada 11 provenan tanaman jati yang diteliti, terdapat variasi karakter 

dalam tiap kelompoknya seperti tinggi pohon, kerapatan daun, jumlah 

percabangan, panjang lingkar batang, warna batang, arah pertumbuhan cabang, 

tinggi bekas cabang pertama, jumlah lentisel, posisi daun pada ranting, rambut 

pada permukaan daun bawah, warna daun permukaan atas, bangun daun, tepi 

daun, panjang daun, lebar daun, panjang tangkai daun, jumlah tulang daun 

sekunder, dan keadaan permukaan daun. 

Pada penelitian ini, 33 sampel tanaman diambil dan diamati pada 1 lokasi

yang sama, yaitu di daerah perkebunan pohon jati, Lamongan. Pohon-pohon jati 

di perkebunan tersebut merupakan hasil teknik klon dari pohon-pohon jati yang 

diambil di daerah kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara dan 1 klon berasal dari 

negara Thailand. Hutan di daerah kabupaten Muna merupakan hutan alam yang 

memiliki pohon-pohon jati dengan kualitas unggul. Kemudian beberapa bagian 

dari pohon-pohon tersebut diambil dan ditanam secara vegetatif, yaitu dengan cara 
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okulasi dan ditumbuhkan di perkebunan pohon jati Lamongan. Umur setiap pohon 

sama, karena ditanam secara bersamaan yaitu ± 5 tahun. Provenan tanaman 

menggunakan nama yang diberikan dari pihak perkebunan tersebut, karena belum 

ada penetapan nama yang benar dan jelas, yaitu penambahan kata klon dan nama 

daerah asal dibelakang nama spesies, yaitu T. grandis klon 1, T. grandis klon 2, T. 

grandis klon 4, T. grandis klon 6, T. grandis klon 9, T. grandis klon 10, T. 

grandis klon 11, T. grandis klon 12, T. grandis klon 21, T. grandis klon 96, dan T. 

grandis Thailand. 

Setiap provenan tanaman jati, yaitu mulai T. grandis klon 1 hingga T. 

grandis Thailand ditanam pada plot yang berbeda, namun dalam satu lahan yang 

sama. Tiap provenan tanaman Tectona dikelilingi oleh tanaman perdu setinggi ± 1 

m sebagai pagar tanaman agar dapat diketahui letak tiap provenan tanaman 

Tectona, yaitu mulai T. grandis klon 1 hingga T. grandis klon 96. Sedangkan T. 

grandis Thailand ditanam diluar pagar tanaman dengan jumlah lebih banyak dari 

tanaman T. grandis Linn. lainnya.

Pada penelitian Chasani (2005) dapat diketahui bahwa terdapat banyak

provenan dan nama daerah dari pohon jati di beberapa wilayah di Indonesia,

sehingga kemungkinan masih banyak provenan tanaman jati lain yang tersebar di 

wilayah Indonesia yang lain juga. Istilah provenan tidak mengacu kepada 

kelompok takson tertentu karena hanya menunjukkan populasi yang berbeda 

karena faktor geografis ataupun asal-usul yang berbeda. oleh karena itu,

penamaan daerah yang berbeda dari tanaman jati ini memberi sedikit informasi 

dan gambaran bahwa tanaman jati memiliki beberapa perbedaan antara satu jenis 
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tanaman jati dengan tanaman yang lain yang dapat diketahui dari karakter 

morfologi masing-masing, namun dapat pula dikatakan bahwa beberapa provenan

tanaman jati tersebut masih dalam satu spesies jika terbukti memiliki hubungan

kekerabatan yang sangat dekat.

Variasi karakter pada tiap provenan tanaman T. grandis Linn. ini 

memperlihatkan perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing provenan tanaman 

T. grandis Linn. T. grandis klon 2 dan T. grandis Thailand memiliki bentuk daun 

bulat telur, T. grandis klon 4 memiliki permukaan atas daun yang sangat kasab, T. 

grandis klon 6 memiliki warna batang wheat dan jumlah tulang daun sekunder 

terbanyak, yaitu 23, T. grandis klon 9 memiliki posisi daun pada ranting yang 

membentuk sudut 45-60°, dan T. grandis klon 12 memiliki warna daun olive drab

yang menjadi karakter pembeda diantara kesepuluh provenan tanaman Tectona 

lainnya. Perbedaan karakter morfologi ini yang membantu dalam pengelompokan 

11 provenan tanaman T. grandis Linn. dengan jumlah 33 sampel.

Pada penelitian ini, 11 provenan tanaman jati yang diteliti memperlihatkan 

kedekatan hubungan kekerabatan yang dapat dilihat dari indeks kesamaan dan 

dendogram. Pada indeks kesamaan menunjukkan bahwa Klon6.1 (T. grandis klon

6.1) dan Klon11.2 (T. grandis klon 11.2) memiliki indeks kesamaan terkecil yaitu 

0,229. Nilai ini menunjukkan bahwa kedua provenan ini memiliki kesamaan yang 

paling sedikit, jika dicocokkan dengan dendogram, kedua provenan ini berbeda 

jauh dalam pengelompokan juga. Semakin kecil indeks kesamaan yang dimiliki 

maka semakin sedikit kesamaan antara provenan 1 dengan yang lainnya, begitu 

juga sebaliknya.
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Pada dendogram menunjukkan bahwa 11 provenan tanaman jati terbagi 

menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A yang meliputi T. grandis klon 9, T. 

grandis klon 10, T. grandis klon 21, T. grandis klon 96, T. grandis klon 11, T. 

grandis Thailand, dan kelompok B yang meliputi T. grandis klon 2, T. grandis

klon 4, T. grandis klon 12, T. grandis klon 6, T. grandis klon 1. Hal ini 

menjelaskan bahwa terdapat sedikit sekali kesamaan antara kelompok A dan 

kelompok B dalam sifat fenotipnya (morfologi). Setiap kelompok tersebut 

mengelompok lagi menjadi beberapa kelompok kecil hingga mengelompok antar 

provenan tanaman jati sendiri. Hal ini membuktikan terdapat nilai kesamaan sifat 

fenotip (morfologi) yang cukup besar sehingga setiap tanaman jati mampu 

tergabung menjadi beberapa kelompok.

Nilai kesamaan yang paling besar menunjukkan semakin dekat hubungan 

kekerabatan antar provenan pohon yaitu pada T. grandis klon 9.1 dengan T. 

grandis klon 9.3 yaitu dengan nilai kesamaan 97,3. Nilai kesamaan ini benar 

karena memang antara T. grandis klon 9.1 dengan T. grandis klon 9.3 yang 

merupakan satu kelompok dalam T. grandis klon 9. Sedangkan T. grandis klon 21 

dan  T. grandis klon 96 yang mewakili 3 individu masing-masing dari klon 21 dan 

96 memiliki hubungan kekerabatan yang paling dekat diantara 9 provenan

tanaman jati lainnya, yaitu mengelompok pada nilai kesamaan 81, hal ini karena 

kedua provenan tersebut memiliki banyak kesamaan yang hampir sebagian besar 

dalam sifat morfologi. Karakter yang memiliki banyak kesamaan diantaranya, 

kerapatan daun, jumlah percabangan, panjang lingkar batang, warna batang, arah 

pertumbuhan cabang, posisi daun pada ranting, rambut pada permukaan bawah 
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daun, warna permukaan atas daun, bangun daun, panjang tangkai daun, jumlah 

tulang daun sekunder, dan keadaan permukaan daun. Kesamaan sifat ini bisa 

dikarenakan memiliki kekerabatan yang dekat atau karena perubahan sifat-sifat 

fenotip yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan.

Nilai kesamaan pengelompokan ini menjelaskan bahwa terdapat tingkatan 

hubungan kekerabatan antar kesebelas provenan tanaman T. grandis Linn. yang 

telah diamati. Jika diurutkan berdasarkan nilai kesamaan pengelompokan mulai 

yang terdekat antar provenan tanaman jati (T. grandis Linn.) disini, yaitu.

1. T. grandis klon 21 dan  T. grandis klon 96

2. T. grandis klon 9 dan T. grandis klon 10

3. T. grandis klon 11 dan T. grandis Thailand

4. T. grandis klon 6 dan T. grandis klon 1

5. T. grandis klon 2 dengan T. grandis klon 4

6. T. grandis klon 12 dengan 2 provenan tanaman Tectona, yaitu T. 

grandis klon 6, T. grandis klon 1.

T. grandis klon 9 dan T. grandis klon 10 mempunyai beberapa karakter 

yang hampir sama yaitu jumlah percabangan, warna batang, arah pertumbuhan 

cabang, rambut pada permukaan bawah daun, warna permukaan atas daun, 

bangun daun, tepi daun, panjang daun, lebar daun, dan keadaan permukaan daun.

T. grandis klon 11 dan T. grandis Thailand mempunyai beberapa karakter 

yang hampir sama yaitu jumlah percabangan, arah pertumbuhan cabang, posisi 

daun pada ranting, rambut pada permukaan bawah daun, warna permukaan atas 
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daun, tepi daun, lebar daun, panjang tangkai daun, jumlah tulang daun sekunder, 

dan keadaan permukaan daun.

T. grandis klon 6 dan T. grandis klon 1 mempunyai beberapa karakter 

yang hampir sama yaitu jumlah percabangan, arah pertumbuhan cabang, jumlah 

lentisel per cm2, posisi daun pada ranting, rambut pada permukaan bawah daun, 

warna permukaan atas daun, bangun daun, tepi daun, dan keadaan permukaan 

daun.

T. grandis klon 2 dengan T. grandis klon 4 mempunyai beberapa karakter 

yang hampir sama yaitu kerapatan daun, jumlah percabangan, panjang lingkar 

batang, warna batang, arah pertumbuhan cabang, posisi daun pada ranting, rambut 

pada permukaan bawah daun, warna permukaan atas daun, tepi daun, panjang 

tangkai daun, dan jumlah tulang daun sekunder.

T. grandis klon 12 dengan 2 provenan tanaman Tectona, yaitu T. grandis

klon 6, T. grandis klon 1 mempunyai beberapa karakter yang hampir sama yaitu

arah pertumbuhan cabang, jumlah lentisel per cm2, posisi daun pada ranting, 

rambut pada permukaan bawah daun, bangun daun, tepi daun, panjang tangkai 

daun, dan keadaan permukaan daun.

Selain itu, terdapat beberapa karakter yang menjadi pembeda pada masing-

masing provenan tanaman Tectona yang dapat dilihat secara langsung, yaitu pada

T. grandis klon 2 dan T. grandis Thailand memiliki bangun daun bulat telur, T. 

grandis klon 4 memiliki daun sangat kasab, T. grandis klon 6 memiliki warna 

batang wheat dan jumlah tulang daun sekunder paling banyak, T. grandis klon 9 

memiliki posisi daun pada ranting 45-60°, dan T. grandis klon 12 memiliki warna 
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daun olive drab. Karakter-karakter ini juga membantu dalam pengelompokan 11 

provenan tanaman Tectona.

Pada dendogram juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

garis fenon dan kedudukan takson tiap provenan, yaitu dengan prosentase nilai 

kesamaan. Stuessy (1990) menyatakan bahwa tingkatan dalam dendogram dapat 

berupa antara lain individual, populasi, spesies, marga dan suku. 

Varietas mempunyai kedudukan di bawah jenis (species), kesebelas 

provenan tanaman jati dapat dikatakan berada ditingkat varietas dikarenakan 

memiliki nilai kesamaan diatas 85%, yaitu di tingkat species, namun nilainya 

mendekati 100% yang dengan kata lain hampir sulit dibedakan karena memiliki 

banyak kesamaan dalam sifat morfologi. Keseluruhan satuan taksonomi 

operasional yang digunakan dapat berasal dari 1 spesies, sehingga masing-masing 

individu dapat merupakan varietas atau anak-spesies (Hardiyanto dkk., 2006).

Hasil penelitian ini ternyata mampu menunjukkan bahwa jati lokal dan jati 

dari luar Indonesia sudah mengalami proses-proses adaptasi morfologi dengan 

kondisi geografi di Indonesia sehingga karakter morfologi yang muncul sebagai 

bentuk ekspresi genetis sudah sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Hal ini 

dapat dilihat pada dendogram bahwa T. grandis Thailand yang merupakan jati 

dari luar Indonesia tidak mengelompok sendiri melainkan masuk ke dalam 

kelompok jati lokal (kelompok A). Padahal tanaman jati dari Thailand ini 

merupakan jati unggul dari luar negeri dimana karakter dari tanaman ini 

seharusnya memiliki banyak perbedaan dengan jati lokal. Hal ini bisa dikarenakan 
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proses adaptasi tanaman jati tersebut terhadap perubahan lingkungan tempatnya

tumbuh di Indonesia.     

Karakter-karakter yang berperan sebagai pemisah dalam pengelompokan 

tiap provenan dapat juga dianalisis menggunakan Principal Component Analysis

(PCA). Analisis PCA menunjukkan tingkatan nilai karakter yang berperan dalam 

memisahkan 33 tanaman T. grandis Linn., semakin besar nilai yang ditunjukkan 

maka semakin besar peranan karakter tersebut dalam pengelompokan provenan 

tanaman jati. Karakter yang digunakan berjumlah 18 dari jumlah awal yaitu 35, 

karena 17 karakter lainnya sama antar provenan tanaman T. grandis Linn. Pada 

analisis PCA menghasilkan 6 komponen yang menunjukkan pemisahan karakter.

Komponen ini adalah hasil dari ekstraksi 18 karakter melalui analisis PCA, 

melalui komponen ini dapat diketahui karakter mana yang berpengaruh dalam 

membedakan antar ke-33 tanaman T. grandis Linn. Untuk menentukan karakter 

mana yang lebih berpengaruh dalam pengelompokan tanaman T. grandis Linn., 

diambil nilai yang lebih dari 0,5 pada tabel komponen (Tabel 4.5). Keseluruhan 

hasil PCA dapat dilihat pada lampiran 6.

Pemisahan tanaman Tectona menjadi 2 kelompok besar (kelompok A dan 

B) dipengaruhi oleh komponen 1, karakter yang termasuk ke dalam komponen ini 

dan memiliki nilai tinggi adalah jumlah percabangan (0,63), panjang lingkar 

batang (0,693), rambut pada permukaan bawah daun (0,873), tepi daun (0,695)

dan panjang daun (-.653). Karakter tinggi pohon tidak digunakan dalam 

membedakan tiap provenan pohon jati karena kemungkinan nilainya tidak 

signifikan (dikaitkan dengan umur pohon) sehingga karakter ini dianggap tidak 
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ikut dalam menentukan pemisahan 33 tanaman jati menjadi 2 kelompok besar.

Nilai karakter tinggi dianggap sebagai karakter tambahan saja sehingga sengaja 

tetap dicantumkan dalam beberapa tabel dan lampiran. Karakter panjang daun 

memiliki nilai negatif, namun antara nilai negatif dan positif tidak ada perbedaan 

jauh, walaupun nilainya negatif, mampu menandakan dengan nilai kontribusi 

komponen yang tinggi sehingga memiliki pengaruh yang besar pada karakter 

komponen hasil dan karakter morfologi yang diamati (Maxisella dkk., 2008).

Tinggi bekas cabang pertama (-.650), lebar daun (0.603), panjang tangkai 

daun (-.540) dan keadaan permukaan daun (0.612) berkontribusi maksimum 

terhadap variasi pada komponen kedua. Pada komponen ketiga hingga keenam 

semakin banyak karakter yang memiliki pengaruh negatif sehingga nilai 

karakternya tidak menunjukkan kontribusi yang nyata terhadap variasi karakter 

yang diamati (Maxisella dkk., 2008). Sehingga dapat dijelaskan bahwa karakter 

tinggi pohon (m), jumlah percabangan, panjang lingkar batang (cm), warna 

batang, rambut pada permukaan bawah daun, tepi daun, dan panjang daun (cm).

merupakan karakter yang menyebabkan tiap provenan tanaman T. grandis Linn.

memisah dan mengelompok pertama kali.

Pada komponen pertama terdapat beberapa karakter yang memiliki 

diskriminan > 0,5 yang berarti memiliki pengaruh positif terhadap variasi genetik. 

Sedangkan untuk nilai komponen yang lain hanya memiliki sedikit karakter 

bernilai < 0,5 yang menandakan pengaruh terhadap variasinya juga sedikit, serta 

dilihat negatif tampak lebih banyak yang dapat mengurangi pengaruh karakter-

karakter tersebut terhadap hubungan kekerabatan (Maxisella dkk., 2008). Hasil 
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PCA karakter menunjukkan nilai positif lebih dominan dan mempengaruhi secara 

nyata, oleh karena itu hal ini menjadi sangat penting untuk pemeriksaan materi-

materi genetik selanjutnya (Zubair, 2004 dalam Maxisella dkk., 2008).

Hasil analisis PCA yang berupa nilai karakter pada komponen-

komponennya, kemudian dibandingkan dengan kunci determinasi buatan. 

Karakter-karakter seperti jumlah percabangan, panjang lingkar batang, rambut 

pada  bagian bawah daun, tepi daun, dan panjang daun pada komponen 1 hasil 

PCA merupakan karakter yang digunakan dalam pembuatan kunci determinasi. 

Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa karakter-karakter tersebut berperan 

besar dalam pengelompokan 11 provenan tanaman jati.

Analisis PCA membantu dalam menganalisis karakter mana yang menjadi 

karakter pembeda dalam pengelompokan sehingga dapat diketahui hubungan 

kekerabatan antar 33 tanaman T. grandis Linn. Proses pengolahan data tidak lepas 

dari bantuan program aplikasi komputer yang membantu mempercepat analisis 

data. Pengamatan melalui pendekatan morfologi pada tanaman T. grandis Linn.

membantu dalam mengetahui hubungan kekerabatan antar tanaman T. grandis

Linn. tersebut, sehingga sangat baik digunakan selama pengidentifikasian 

tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter morfologi sangat baik 

digunakan dalam mengidentifikasi dan menganalisis hubungan kekerabatan antara 

33 tanaman jati yang diteliti. Selain itu hasil penelitian sangat bermanfaat sebagai 

pengenalan provenan-provenan pohon jati dan dapat digunakan sebagai dasar 

untuk penelitian selanjutnya.
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