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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Biosistematika 

2.1.1. Tinjauan umum diversitas atau keanekaragaman 

Keanekaragaman hayati, yang dalam Bahasa Inggris dikenal 

dengan nama Biodiversity (Biological Diversity) ialah keanekaragaman 

yang merujuk pada hubungan gen, spesies, dan ekosistem dalam 

hubungannya dengan tiga level hierarki fundamental dari organisasai 

biologi. Keanekaragaman terbagi dalam tiga tingkatan pengertian yang 

berbeda, yaitu keanekaragaman genetik, keanekaragaman spesies, dan 

keanekaragaman ekosistem (Harper dan Hawksworth, 1994). 

Keanekaragaman genetik merupakan konsep variabilitas di dalam suatu 

spesies yang diukur oleh variasi genetika di dalam spesies, varietas, 

subspesies atau keturunan tertentu. Keanekaragaman spesies adalah konsep 

variabilitas makhluk hidup di bumi, dan diukur dengan jumlah seluruh 

spesies di bumi, atau di kawasan tertentu. Keanekaragaman ekosistem 

berkaitan dengan keanekaragaman dan kompleks-kompleks yang berkaitan 

dengan tempat spesies berada (Krishnamurthy, 2003). 

2.1.2. Tinjauan biosistematika atau sistematik 

Biosistematika atau sistematik adalah telaah (studi) tentang 

keanekaragaman organisme dan hubungan kekerabatan antar organisme-  

organisme tersebut (Simpson, 2006). Pengertian sistematik berbeda dengan 
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klasifikasi dan taksonomi. Taksonomi adalah teori dan praktek 

mengklasifikasikan organisme, dan klasifikasi memiliki dua arti yang 

berbeda, yaitu sebutan untuk aktivitas taksonomi dan sebutan untuk produk 

(hasil) dari aktivitas itu sendiri. Produk ini berupa hasil penempatan suatu 

organisme ke dalam suatu hierarki kelompok yang eksklusif mulai dari 

species (jenis), genus (marga), familia (keluarga), ordo (bangsa), classis 

(kelas), dan phylum (filum) (Tjitrosoepomo, 2009). 

Fungsi penting dari sistematik meliputi pengenalan taksa 

(diferensiasi), diagnosis universal taksa (identifikasi), memberikan/ 

menetapkan nama taksa yang diterima secara universal (nomenklatur), 

analisis hubungan (relationships) antar taksa (perbandingan), dan 

mengelompokkan taksa berdasarkan hubungannya tersebut (klasifikasi) 

(Vane-Wright, 1992). Hubungan kekerabatan didapatkan dengan dua jalan, 

yaitu menggunakan metode fenetik dan filogenetik atau kladistik (Singh, 

1999). Dalam metode fenetik hasil analisis hubungan kekerabatan dapat 

divisualisasikan dengan suatu dendrogram yang disebut fenogram, 

sedangkan dalam metode kladistik memiliki dendrogram yang disebut 

kladogram (Tjitrosoepomo, 2009). 

2.1.3. Fenetik dan fenogram 

Analisis fenetik merupakan salah satu pendekatan yang dapat 

digunakan untuk menentukan kekerabatan suatu tumbuhan yang didasarkan 

pada kesamaan karakter atau ciri morfologi (Tjitrosoepomo, 1994). Dalam 

Singh (1999), fenetik atau taksonomi numerik memiliki beberapa sebutan, 
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yaitu taksonomi matematik, taksometrik, taksimetrik, dan morfometrik. 

Sebagian besar klasifikasi yang ada saat ini menggunakan analisis fenetik 

ini (Simpson, 2006 dan Tjitrosoepomo, 2009). 

Menurut Cain dan Harrison (1960), fenetik dijabarkan sebagai 

hubungan yang disusun oleh seluruh similaritas (kesamaan), berdasarkan 

pada seluruh karakter yang ada. Ahli taksonomi menggolongkan tumbuhan 

berdasarkan beberapa karakter tumbuhan, yaitu morfologi, anatomi, 

kimiawi, fisiologi, dan ekologi. Para pengikut aliran fenetik ini berpendapat 

bahwa semakin besar kesamaan yang dimiliki, maka makin dekat hubungan 

kekerabatannya (Tjitrosoepomo, 2009). Hubungan fenetik direpresentasi 

oleh dendrogram yang lebih lazim disebut fenogram. 

 

 

Gambar 1 Contoh bentuk fenogram (Sumber : Simpson, 2006) 
 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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



11 
 

2.2. Karakter Morfologi  Sebagai Bukti Taksonomi 

Bukti taksonomi terdiri dari karakter yang digunakan dalam 

analisis yang menjadi dasar dalam klasifikasi tanaman. Karakter 

didefinisikan sebagai atribut yang mengarah pada bentuk, struktur, dan 

tingkah laku (behaviour) dari seluruh organisme, yang dipisahkan oleh 

taksonomis dengan tujuan khusus seperti perbandingan. Bukti taksonomi 

dapat dikumpulkan dari variasi sumber yang luas, yaitu seluruh bagian 

tanaman, pada semua tahap perkembangannya (Judd et al., 1999). Bukti 

taksonomi tersebut meliputi morfologi, anatomi, embriologi, palinologi, 

kromosom, dan kemotaksonomi (Singh, 1999). 

Karakter morfologi merupakan ciri dari bentuk eksternal atau 

penampakan luar. Selama berabad – abad karakter morfologi telah menjadi 

kriteria mayor untuk klasifikasi jauh sebelum bukti taksonomi lainnya 

digunakan, dan merupakan sumber utama bukti taksonomi yang mengawali 

sistematik tanaman. Karakter morfologi mudah diobservasi dan secara 

utama digunakan dalam kunci identifikasi serta deskripsi. Data morfologi 

yang dapat digunakan adalah semua bagian tubuh tumbuhan yang meliputi 

habitus, akar, batang, daun, bunga, dan buah, dan biji (Judd et al., 1999). 

 

2.3. Tinjauan Tentang Apel 

Kedudukan tanaman apel dalam klasifikasi taksonomi adalah sebagai 

berikut. 
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Kingdom : Plantae 

Divisio : Magnoliophyta 

Classis : Magnoliopsida 

Ordo : Rosales 

Familia : Rosaceae 

Genus : Malus 

Species : Malus sylvestris L. (Simpson, 2006)  

 
Gambar 2 Morfologi apel (Malus sylvestris L.) A. Benang sari (organ 

reproduksi jantan) dari bunga apel; B. Bunga apel dengan organ 
reproduksi jantan dan betina; C. Bunga apel; D. Buah apel 
dipotong membujur; E. Biji apel; F. Buah apel tampak 
keseluruhan; G. Buah apel dipotong melintang  

 (Sumber : Anonimus, 2011a) 
 

 

 

 

A 

C 

E 
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B 
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Dari spesies Malus sylvestris L. terdapat bermacam-macam varietas 

yang memiliki ciri-ciri atau kekhasan sendiri. Beberapa varietas apel yang 

memiliki keunggulan antara lain Rome beauty, Manalagi, Anna, Princess 

Noble, Red Delicious, Royal Gala, Wanglin atau Lali jiwo, dan lain-lain. Di 

Amerika terdapat lebih dari 25 varietas apel. Jumlah ini belum ditambah 

dengan jenis apel yang berasal dari Asia. Departemen Pertanian Amerika 

menuliskan bahwa varietas apel yang tumbuh di seluruh dunia ada sekitar 

7000 jenis, baik hasil silangan maupun jenis yang masih liar di hutan 

(Sufrida dkk., 2006).  

Tumbuhan apel dikatagorikan sebagai salah satu anggota keluarga 

mawar-mawaran (Rosaceae). Apel memiliki habitus yang berupa pohon, 

akar berupa akar tunggang, berwarna putih kecoklatan. Memiliki batang 

yang berbentuk bulat, arah tumbuh tegak, berkayu, permukaan batang kasar, 

dan batang berwarna coklat. 

Apel memiliki daun yang sangat mirip dengan daun tumbuhan 

bunga mawar. Tipe daun tunggal, duduk daun tersebar, bentuk daun 

lonjong/ oval, tepi daun bergerigi teratur, ujung daun meruncing, pangkal 

daun tumpul, daging daun agak tebal, kaku, mengkilat, pertulangan daun 

menyirip, panjang 9 – 14 cm, lebar 3 – 5 cm, berwarna hijau. 

Bunga apel merupakan bunga bertangkai pendek, bertandan dan 

pada tiap tandan terdapat 7 – 9 bunga, bunga apel tumbuh pada ketiak daun, 

mahkota bunga berwarna putih sampai merah jambu (Anonimus, 2009).  
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Buah apel mempunyai bentuk bulat sampai lonjong, bagian pucuk 

buah berlekuk dangkal, kulit agak kasar dan tebal, pori-pori buah kasar dan 

renggang, buni, mengkilat, buah apel biasanya merah di luar saat masak 

(siap dimakan), ada juga yang berwarna hijau kemerahan, hijau kekuningan, 

hijau berbintik dan sebagainya sesuai dengan varietas  

Biji apel berbentuk pipih, panjang sekitar 1 cm, berkeping dua, 

ketika masih muda berwarna putih, setelah tua hitam (Soelarso, 1998). 

 

Gambar 3 Buah varietas apel (Malus sylvestris L.). Dari kiri ke kanan A. 
Apel Varietas Anna, B. Varietas Wanglin, C. Varietas Rome 
beauty, D. Varietas Manalagi (Sumber : dokumentasi pribadi) 

 

Perbanyakan tanaman apel dilakukan secara vegetatif dan generatif. 

Perbanyakan yang baik dan umum dilakukan adalah perbanyakan vegetatif, 

sebab perbanyakan generatif memakan waktu lama dan sering menghasikan  

bibit yang menyimpang dari induknya. Teknik perbanyakan generatif 

dilakukan dengan biji, sedangkan perbanyakan vegetatif dilakukan dengan 

okulasi atau penempelan (budding), sambungan (grafting), dan stek 

(Kusumo, 1986). 

 

A B C D 
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2.3.1.   Jenis – jenis varietas pada apel 

2.3.1.1. Apel Rome Beauty 

Jenis apel ini menguasai pasaran sampai sekarang. Batangnya 

berbintik, waktu muda berwarna coklat, sesudah tua berwarna hijau 

kekuningan. Bentuk daunnya panjang, ujungnya runcing, dasarnya 

tumpul, tepi daun bergerigi runcing, warna muka atas daun hijau tua, 

tulang daun hijau muda, tangkai daun hijau kelabu, anak daun pada 

pangkal tangkai daun panjang tidak menyolok, bunga berwarna merah 

jambu muda lama-lama akan keputih-putihan, benang sari di atas putik, 

mahkota bunga ada 5, kelopak bunga 5 panjang dan lancip. Buahnya 

bulat sampai jorong, berwarna hijau merah, pucuk buah berlekuk dangkal 

sampai agak dalam, bersekat 5 tidak nyata, bekas kelopak bunga terbuka, 

pangkal buah berlekuk dangkal sampai dalam, pori kulit buah nyata agak 

kasar dan agak renggang, kulit buah agak kasar dan tebal, umur dari 

bunga sampai masak rata-rata 4,5 bulan, aroma buah lemah, daging 

buahnya keras dan agak kasar berwarna putih kekuningan, tangkai buah 

agak panjang, biji panjang berwarna coklat tua (Kusumo, 1986). 

 
Gambar 4 Apel Rome Beauty  

(Sumber : dokumentasi pribadi) 
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2.3.1.3  Apel Jonathan/ Apel Anna 

Bentuk dan warnanya mirip seperti apel impor. Oleh karena itu, 

pedagang sering memperlakukannya sebagai apel impor yang harganya 

mahal. Jenis ini, rasa dan aromanya kuat dan menarik. Asal apel ini dari 

Thailand. Pohonnya cenderung kerdil, bercabang banyak, berdaun lebat, 

berbuah jarang. Batangnya kasar berwarna hijau kelabu, daunnya 

berwarna hijau kelabu, lebar, panjang, tebal, kaku, dan agak melipat, 

ujung daunnya runcing, dasar daun tumpul, tepi daun bergerigi kasar, 

runcing, berlekuk dalam, anak daun di pangkal tangkai daun panjang dan 

menyolok. Bunganya berwarna putih kemerahan, putik lebih pendek dari 

pada benang sari, mahkota bunga 5, kelopak bunga 5, pendek dan 

tumpul. Buahnya lonjong seperti trapesium terbalik (Widyastuti, 1993), 

pucuk buah berlekuk dalam, bersekat lima, bekas kelopak bunga agak 

menutup, pangkal daun berlekuk dalam, berkerak kuning, pori kulit buah 

tidak nyata, halus, dan renggang. Kulit buah halus, tipis, berwarna merah 

tua agak merata, umur dari bunga sampai masak 5 bulan, rasanya segar 

agak masam, bentuk buah sama, besarnya tergantung kesuburan pohon, 

daging buah agak kesat, tidak berair banyak, warnanya kuning, tangkai 

buahnya pendek, bijinya kecil panjang (Kusumo, 1986). Pada umur tujuh 

tahun apel ini mampu menghasilkan buah antara 15 – 20 kg per pohon 

per tahun (Widyastuti, 1993).  
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Gambar 5 Apel Jonathan/ Apel Anna  
(Sumber : dokumentasi pribadi) 

 
2.3.1.4   Apel Manalagi 

Jenis apel ini disukai karena rasa daging buahnya manis meskipun 

belum matang. Asal apel jenis manalagi ini dari desa Gandon, Batu. 

Warna buahnya hijau muda kekuningan, pori kulit buahnya putih, jarang, 

aromanya sedap, keistimewaan apel ini rasanya hanya manis, tidak ada 

masamnya, daging buahnya agak liat, kurang berair, warnanya putih 

kekuningan, bentuk buahnya bulat yang merupakan juga ciri khas 

utamanya. pohonnya tidak banyak bercabang dan berbuah jarang, 

batangnya hijau kekuningan, daunnya lebar berwarna hijau kelabu muda 

(Kusumo, 1986). Diameter buah antara 4 – 7 cm dan berat 75 – 160 g per 

buah. Produksi rata-rata per pohon 7,5 kg (Widyastuti, 1993). 
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Gambar 6 Apel Manalagi  
(Sumber : dokumentasi pribadi) 

 
2.3.1.5  Apel Wanglin 

Apel ini berasal dari Jepang dan dapat dijumpai di Batu, Malang. 

Bentuknya mirip seperti apel Princess noble dan warna kulit buahnya 

mirip seperti apel Granny smith berwarna hijau kekuningan berbintik 

kecil. Daging buahnya empuk dan renyah. Daging buah yang tua 

berwarna putih dengan rasa empuk, manis, dan aroma kurang tajam. 

Daging buah akan berubah warna menjadi krem dan rasanya menjadi 

manis segar dengan aroma tajam setelah diperam selama 2 – 3 minggu. 

Produksinya tidak sebanyak apel jenis lainnya. Setelah berumur enam 

tahun total produksinya hanya 6 kg per pohon per tahun. Apel ini hanya 

dapat tumbuh dan berbuah di daerah dataran tinggi antara 700 – 2.000 m 

dpl yang iklimnya kering. Di daerah yang beriklim basah, pertumbuhan 

tanaman mengalami banyak kendala dan rasa buah kurang manis. 

Tanaman ini sebaiknya ditanam di tempat terbuka. Di dataran rendah, 

tanaman tidak mampu berbunga. 
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Gambar 7 Apel Wanglin  

(Sumber : dokumentasi pribadi) 
 

2.3.2 Tinjauan ekologi pada apel 

Di Indonesia, apel dapat tumbuh dan berbuah baik di daerah 

dataran tinggi. Sentra produksi apel di daerah Batu, Poncokusumo, dan 

Pasuruan (Nongkojajar), Jawa Timur. Tanaman apel dapat menghasilkan 

buah yang baik pada tempat-tempat yang berhawa sejuk dengan ketinggian 

optimal 1000 – 1200 m dpl (Prayoga, 2008) walaupun sudah ada yang 

menanam di luar batas tersebut dengan pertumbuhan yang subur tetapi 

pembuahannya belum didapat data yang meyakinkan (Kusumo, 1986). 

Dalam setahun banyaknya bulan basah adalah 6 – 7 bulan dan 2 – 4  

bulan kering, pertanaman di tempat yang banyak hujannya perlu mendapat 

perhatian dalam ha pembungaannya. Bunga dapat gagal menjadi buah bila 

terkena hujan. Suhu yang baik untuk apel maksimum di sekitar 27° C dan 

suhu minimum adalah 16° C. kelembaban udara di antara 75 – 85%. 

Tanaman apel membutuhkan cahaya matahari yang cukup antara 50 – 60% 

setiap harinya, terutama pada saat pembungaan (Kusumo, 1986). 
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2.3.3. Tinjauan umum kandungan apel 

Kandungan yang ada di dalam buah apel, yaitu vitamin A 2%, 

vitamin C 11,42 mg/ 100 gram, besi 2%, air 83,39%, dan karbohidrat 7% 

(Soelarso, 1998). Telah banyak penelitian mengungkapkan bahwa apel, 

seperti buah – buahan lain, kaya akan serat, fitokimia, dan flavonoid. 

Menurut Institut Kanker Nasional Amerika Serikat, apel paling banyak 

mengandung flavonoid dibandingkan dengan buah-buahan lain. Zat 

flavonoid tersebut mampu menurunkan risiko kena penyakit kanker paru-

paru sampai 50%. Hasil penelitian Mayo Clinic di Amerika Serikat pada 

tahun 2001 membuktikan bahwa quacertin, sejenis flavonoid yang 

terkandung dalam apel, dapat membantu mencegah pertumbuhan sel kanker 

prostat. Fitokimia di dalam apel akan berfungsi sebagal antioksidan yang 

melawan kolesterol jahat (LDL, Low Density Lipoprotein) yang potensial 

menyumbat pembuluh darah. Antioksidan akan mencegah kerusakan sel – 

sel atau jaringan pembuluh darah. Pada saat bersamaan, antioksidan akan 

meningkatkan kolesterol baik (HDL, High Density Lipoprotein), yang 

bermanfaat untuk mencegah penyakit jantung dan pembuluh darah. 

Zat fitokimia yang terdapat pada kulit apel, menurut sebuah 

penelitian di Cornell University Amerika Serikat, bermanfaat menghambat 

pertumbuhan sel kanker usus sebesar 43 persen. Fitokimia dan flavonoid 

dilaporkan juga menurunkan jumlah kejadian kanker paru-paru. Sementara 

itu, penelitian di Welsh, Inggris, menunjukkan bahwa konsumsi buah apel 

secara teratur akan membuat paru-paru berfungsi lebih baik. Hasil penelitian 
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menunjukkan fungsi pernapasan akan lebih baik karena kandungan 

fitokimia di dalam apel meredam efek negatif oksidan yang merusak organ 

tubuh (Anonimus, 2011 b, Sufrida dkk., 2006). 

Manfaat dari apel ini selain sebagai buah segar untuk buah meja, 

apel ini juga mempunyai nilai tinggi sebagai minuman. Fungsi buah apel 

dapat mencegah penyakit sariawan gusi. Buahnya dapat dibuat cuka melalui 

fermentasi. Buah apel dapat memperkuat daya tahan tubuh terhadap 

penyakit gangguan lambung dan tumor dalam jangka panjang. Kayunya 

kurang baik untuk bangunan, tetapi baik untuk kayu bakar. Karena banyak 

manfaat itulah banyak apel yang dimanfaatkan manusia menjadi pie, cuka, 

jeli, keripik, selai, sari apel, sirup, manisan, dan dodol apel. 

 

2.4.  Analisis Fenetik 

Fenetik hanya mempertimbangkan persamaan dan perbedaan, tanpa 

memandang bagian evolusioner yang direfleksikan karakter dan bukan 

merupakan bukti kekerabatan secara evolusioner (Futuyma, 1998). 

Dalam hubungan fenetik, taksa digolongkan berdasarkan 

keseluruhan persamaan dan ketidaksamaan yang dimiliki terhadap individu- 

individu yang lain. Semakin banyak dua taksa berbagi penampakan yang 

sama, semakin cenderung keduanya akan ditempatkan pada kelompok yang 

sama (Saupe, 2005). Ahli taksonomi menggolongkan tumbuhan berdasarkan 

beberapa karakter tumbuhan, yaitu morfologi, anatomi, kimiawi, fisiologi, 

dan ekologi (Saupe, 2005). 
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Metode fenetik muncul pada tahun 1950, diperkenalkan sebagai 

taksonomi numerik oleh Charles Michener dan Robet Sokal. Keduanya 

berpendapat bahwa klasifikasi akan lebih kuat bila dalam pengklasifikasian 

tidak hanya didasari oleh beberapa karakter saja, yang secara subyektif 

mempunyai nilai penting bagi ahli taksonomi, tetapi lebih kepada derajat 

persamaan secara keseluruhan dari spesies berdasarkan sebanyak mungkin 

bentuk. Hasil dari metode fenetik ini adalah diagram yang dinamakan 

fenogram (Futuyma, 1998). Langkah-langkah yang perlu diambil dalam 

taksonomi numerik adalah meliputi, 

1. Pemilihan obyek studi; 

Obyek studi dapat berupa individu, galur, varietas,  spesies, dan seterusnya. 

Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa unit-unit yang 

diperhatikan adalah bahwa unit-unit yang dijadikan obyek studi harus benar 

mewakili golongan organisme yang dikerjakan. Unit terkecil sebagai obyek 

studi disebut unit taksonomi operasional (OUT – Operational Taxonomic 

Unit) 

2. Pemilihan ciri – ciri atau karakter yang diberi angka (score); 

Definisi karakter menurut Michener dan Sokal (1997) dalam Singh (1999) 

adalah bentuk atau tampilan yang bervariasi dari satu organisme dengan 

organisme yang lain. Contoh dari karakter adalah warna bunga. Sedangkan 

pernyataan karakter adalah bunga merah dan bunga putih. Contoh karakter 

lain adalah akar. Pernyataan karakter adalah sudah memiliki akar 

sesungguhnya dan belum memiliki akar sesungguhnya (masih rhizoid). 
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Karakter yang dimiliki kemudian diberi dua macam pernyataan, yaitu ada 

dan tidak ada. Tetapi, semua karakter tidak hanya terdiri dua pernyataan. 

Contohnya adalah pernyataan bunga berwarna merah, putih, dan biru. 

Sehingga perlunya pengkodean kembali menjadi dua pernyataan. Data yang 

dikode kemudian dimasukkan dalam suatu bentuk matriks dengan t sebagai 

baris (OTU) dan n sebagai kolom (karakter) dengan dimensi matriks 

menjadi t x n (Singh, 1999).   

Jumlah ciri yang dipilih untuk pemberian angka harus cukup banyak, paling 

tidak berjumlah 60 karakter sebagai jumlah ideal, atau sekurang-kurangnya 

lebih dari 40 karakter (Sokal dan Sneah, 1963). Ciri atau karakter yang 

dipilih ini, masing-masing diberi kode, selanjutnya disusun dalam bentuk 

tabel atau matriks (Tjitrosoepomo, 2009). 

3. Pengukuran kemiripan; 

Setelah data dikode dan dimasukkan dalam bentuk matriks, langkah 

selanjutnya adalah mengkalkulasi derajat persamaan antara tiap pasang dari 

OTU.  

4. Analisis kelompok 

Unit-unit taksonomi operasional yang mempunyai kemiripan bersama yang 

paling tinggi dapat dikumpulkan menjadi satu. Kelompok-kelompok itu 

disebut fenon dan dapat ditata secara hierarki dalam suatu diagram yang 

disebut dendrogram atau fenogram (Tjitrosoepomo, 2009). 
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