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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara mega biodiversitas (Retnoningsih, 

2003) yang mana memiliki kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alam 

hayati tertinggi di dunia, jauh lebih tinggi dari pada Amerika Latin dan Afrika 

Tropis. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki posisi geografi yang sangat 

strategis sehingga Indonesia memiliki banyak tipe habitat yang tersebar luas, 

dengan masing-masing tipe habitat memiliki kekhasan dalam hal komposisi serta 

kekayaan spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Ada sekitar 28.000 

jenis tumbuhan yang ditemukan di Indonesia, dari 230.000 jenis tumbuhan yang 

dikenal di dunia (Sastrapadja dkk., 1979) dan lebih dari 6000 tumbuhan dari 

28.000 jenis tumbuhan di dunia tumbuh di Indonesia dan telah diketahui 

potensinya dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari 

(Rifai, 1994). Tumbuhan sangat penting untuk kesejahteraan manusia, sebagai 

sumber pangan, obat-obatan, bahan bangunan, bahan sandang, dan layanan 

ekologi. Sebagai sumber obat, hingga 80 % dari penduduk di negara berkembang 

menggantungkan keperluan obat-obatannya  kepada tumbuhan (Farnsworth et al., 

1985).  

Meskipun Indonesia memiliki kekayaan alam yang tinggi, tapi kekayaan 

alam di Indonesia pun masih belum dipelajari dan dimanfaatkan dengan baik oleh 

bangsa Indonesia, hal ini dapat dilihat banyaknya referensi-referensi tentang 
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tumbuhan Indonesia (Asia) yang ditulis oleh penulis asing dan penelitian-

penelitian tumbuhan di daerah tropika termasuk Indonesia justru banyak 

dilakukan oleh peneliti-peneliti asing (Prihanta, 2004). 

Kurangnya pengenalan terhadap dunia tumbuhan maka kekayaan hayati 

di Indonesia tidak jarang banyak yang hilang sebelum teridentifikasi dengan baik, 

sehingga tidak pernah dapat terhitung kerugian kerusakan hutan di Indonesia dari 

jumlah kehilangan spesies tumbuhan yang dimiliki. Keanekaragaman tumbuhan 

di Indonesia kini telah menurun cepat sekali sebagai akibat dari eksploitasi 

ekosistem alami secara berlebihan, terutama ekosistem hutan untuk keuntungan 

ekonomi (Grifo dan Rosenthal, 1997). Derasnya pemanenan sumber daya hayati, 

khususnya penebangan ekosistem hutan dengan berbagai alasan, besar 

kemungkinan bahwa keanekaragaman hayati dalam ekosistem hutan ini tererosi 

dan bahkan mulai terancam punah (Kartawinata, 2010). Hal itu menyebabkan 

Indonesia dikategorikan sebagai wilayah Hot Spot, kaya dengan sumber daya 

hayati tetapi kondisinya mulai terancam punah dan masih lemahnya baseline data 

dalam keanekaragaman hayati. 

Apel (Malus sylvestris L.) merupakan tanaman buah tahunan yang 

berasal dari daerah Asia Barat dengan iklim sub tropis. Sampai saat ini belum 

banyak daerah di Indonesia yang mengembangkan tanaman ini. Salah satu daerah 

yang telah dikenal memiliki wilayah pengembangan cukup luas adalah kota Batu, 

Propinsi Jawa Timur (Triwiratno, 2008). Dari spesies Malus sylvestris L. ini, 

terdapat bermacam-macam varietas yang memiliki ciri atau kekhasan tersendiri. 

Beberapa varietas apel unggulan antara lain Rome Beauty, Manalagi, Anna, 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Biosistematika Varietas pada Apel (Malus sylvestris L.) di Kota Batu ... Adrianto, Hebert



 3

Princess Noble, dan Wanglin/Lali jiwo (Prayoga, 2008). Varietas pada apel yang 

telah beradaptasi dan dikenal di pasaran dari kota Batu saat ini jumlahnya hanya 3 

varietas, yaitu Rome Beauty, Manalagi, dan Anna (Triwiratno, 2008). Komoditas 

apel merupakan komoditas andalan bahkan sebagai simbol dari kota Batu. 

Agroklimat dataran tinggi beriklim kering yang dimiliki, menempatkan daerah 

wisata agro di Batu ini sebagai sentra produksi utama apel di Indonesia 

(Triwiratno, 2008). Menurut observasi dengan masyarakat di Batu pada bulan 

Februari 2011 (masa survey) Juni sampai Juli 2011 (masa penelitian), didapatkan 

informasi bahwa 3 varietas (Manalagi, Ana, dan Rome beauty) yang banyak 

dibudidayakan dan mudah didapatkan di pasaran, sedangkan apel varietas wanglin 

yang sulit didapatkan. 

Manfaat apel sangat banyak bagi kehidupan manusia. Buah apel 

mengandung serat yang tinggi dan banyak mineral (kalsium, magnesium, 

potasium, dan zat besi) (Damayanti dkk., 2010). Buah apel mengandung flavonoid 

yang merupakan antioksidan untuk melawan radikal bebas yang berasal dari 

polusi atau lingkungan sekitar. Sebuah apel mengandung beberapa vitamin, yaitu 

vitamin A, B1 (Tiamin), B2 (Riboflavin), dan C. Di Indonesia, jenis apel Rome 

Beauty atau lebih dikenal dengan sebutan apel Malang, memiliki kandungan 

vitamin dan mineral yang lebih banyak. Buah ini dapat digunakan untuk obat 

batuk, penghancur batu ginjal, dan melancarkan pencernaan. Apel memiliki 

manfaat penting untuk menjaga kesehatan saraf (Setiawan, 2010). Karena apel 

memiliki banyak manfaat yang baik, banyak apel yang dimanfaatkan manusia 

menjadi cuka, jeli, keripik, selai, sari apel, sirup, manisan, dan dodol apel.  
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Studi taksonomi dan biosistematika yang memperhitungkan posisi setiap 

spesies yang masing-masing memberikan kontribusi berbeda bagi 

keanekaragaman sangat dibutuhkan untuk menetapkan keanekaragaman hayati 

terutama yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan juga mendukung upaya-

upaya pelestarian (konservasi) di Indonesia, khususnya Jawa Timur (Kartawinata, 

2010). 

Penelitian yang telah dilakukan selama ini pada Malus adalah tentang 

molekuler antara lain oleh Forte et al. (2001) meneliti filogenetik M. fusca, M. 

angustifolia, M. coronaria, dan M. ioensis dengan analisis morfologi dan teknik 

molekuler Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD). Chunyu Zhang (2007) 

meneliti M. sieversii dengan RSK Marker. Muzher et al. (2007) dengan 

menggunakan RAPD, SSR dan AFLP. Penelitian varietas apel di batu dilakukan 

oleh Sugiyanto (2007), yaitu dengan sampel M. pumila yang dianalisis dengan 

intersimple sequence repeat polymerase chain reaction primers. Penelitian 

Maghfiroh (2007) tentang varietas apel di Batu dan Nongkojajar menggunakan 

RAPD. Hubungan kekerabatan genus Malus dengan menggunakan anatomi 

epidermis daun dilakukan Tsveta Ganeva dan Krassimira Uzunova (2009). 

Penelitian yang dilakukan oleh Bodor et al.  (2008) terhadap 18 varietas M. 

domestica yang ada di Hongaria dengan menggunakan morfologi. Penelusuran 

penelitian mengenai hubungan kekerabatan antar varietas Malus sylvestris L. di 

Indonesia berdasarkan morfologi masih jarang ditemukan, baik melalui pustaka 

maupun internet. Maka mengingat posisi daerah Malang yang menjadi tempat 
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sentral penghasil apel dan manfaat dari apel, dipandang perlu dilakukan 

penelitian.  

Penelitian akan hubungan fenetik di antara varietas pada Malus sylvestris 

L. dipandang perlu karena dari hubungan fenetik akan diperoleh informasi 

sederhana akan kedekatan hubungan di antara varietas pada Malus sylvestris L. 

berdasarkan persamaan yang dimiliki bersama. Selain itu, terkait dengan potensi 

kandungan kimia yang potensial untuk dunia industri yang dimiliki oleh Malus 

sylvestris L., tidak menutup kemungkinan bahwa hubungan fenetik akan 

mencerminkan senyawa kimia yang dihasilkan. Pramono (1988) menyatakan 

bahwa kemiripan morfologi tumbuhan yang berkerabat dekat, menimbulkan 

proses fisiologi yang mirip dan menghasilkan senyawa metabolit sekunder yang 

mirip pula. Diperkuat juga dari penelitian Hsiao (1973) terhadap genus Platanus 

berdasarkan pendekatan morfologi dan karakter fenoliknya dimana penelitian 

tersebut disimpulkan bahwa taksa yang berhubungan dekat dalam hal morfologi, 

juga mempunyai kemiripan dalam hal biokimianya.  

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji diversitas, karakteristik 

morfologi, dan hubungan kekerabatan varietas pada Malus sylvestris L. di kota 

Batu.  

 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diajukan 

adalah sebagai berikut. 

1.  Apakah ada keanekaragaman morfologi varietas pada Malus sylvestris L. ? 
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2.    Bagaimana hubungan kekerabatan antar varietas pada Malus sylvestris L.  

ditinjau dari karakter morfologi ? 

3.  Karakter morfologi apa sajakah yang mempengaruhi pengelompokan varietas 

pada  Malus sylvestris L. Tersebut ? 

 

1.3. Asumsi Penelitian 

Dua taksa atau lebih yang memiliki penampakan sama, semakin cenderung 

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

Berdasarkan landasan teori tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa semakin 

banyak karakter varietas apel (Malus sylvestris L.) yang dimiliki bersama, 

maka memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat.  

 

1.4. Hipotesis Penelitian 

1. Jika variasi karakter pada varietas Malus sylvestris L. banyak, maka 

keanekaragamannya semakin tinggi, 

2. Hubungan kekerabatan antara varietas pada apel Malus sylvestris L. dapat 

dijelaskan melalui karakter morfologi. 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui keanekaragaman morfologi varietas pada Malus sylvestris L, 

2. Mengetahui hubungan kekerabatan antara Malus sylvestris L.ditinjau dari 

karakter morfologi, 
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3. Mengetahui karakter morfologi yang mempengaruhi pengelompokan 

varietas pada Malus sylvestris L. tersebut. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan hasil penelitian dapat 

digunakan untuk : 

(1) menjelaskan variasi karakter fenotip (morfologi) yang menyebabkan 

keanekaragaman varietas pada Malus sylvestris L.; 

(2) menjelaskan hubungan kekerabatan antar varietas pada Malus sylvestris 

L. ditinjau dari karakter morfologi dan karakter-karakter yang 

mempengaruhi pengelompokan varietas Malus sylvestris L. tersebut; 

(3) sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya di bidang taksonomi; 

(4) sebagai dasar referensi dalam pengenalan varietas pada Malus sylvestris 

L. untuk kepentingan konservasi; 

(5) mengetahui kesamaan yang dimiliki di antara varietas pada Malus 

sylvestris L. untuk keefektifan dan keefesienan kepentingan produksi 

(industri). 

 

1.7. Batasan Penelitian 

1. Morfologi apel (Malus sylvestris L.) yang diamati adalah kebiasaan 

tumbuh, batang, daun, bunga, buah, dan biji. 

2. Dendrogram biosistematika yang akan dihasilkan dari hasil penelitian ini 

adalah fenogram.  
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