
31 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Hasil Penelitian 

4.1.1 Pengamatan faktor lingkungan 

Pada penelitian ini, peneliti mengamati faktor lingkungan di kota Batu 

tempat tumbuhnya apel. Faktor lingkungan yang diukur adalah suhu udara, 

kelembaban udara, dan pH tanah. Pengukuran ini berguna sebagai data tambahan 

dan wawasan bahwa pada kondisi (suhu, kelembaban, dan pH tanah) tersebut 

tanaman apel (Malus sylvestris L.) dapat tumbuh (Tabel 4.1.) 

Tabel 4.1. Data pengukuran faktor fisik lingkungan kota Batu 

Jenis faktor fisik lingkungan Rerata hasil pengukuran 

Suhu udara 25,3  0,9 ° C 

Kelembaban udara 80,3  0,6 % 

pH tanah 6,7  0,3 

 
4.1.2  Kajian variasi karakteristik fenotip apel (Malus sylvestris L.) 

berdasarkan karakter morfologi dengan deskripsi 

 Tanaman apel (Malus sylvestris L.) yang dijumpai di kota Batu ada empat 

macam, yaitu apel varietas Manalagi, apel varietas Anna, apel varietas Wanglin, 

dan apel varietas Rome beauty atau apel Malang. Empat macam varietas ini 

kemudian dijadikan sampel dalam penelitian ini. Dari ke empat varietas apel 

tersebut, hasil karakterisasi variasi karakteristik morfologi eksternal dan internal 
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sampel dapat dilihat pada Lampiran 2. Sementara pada gambar karakteristik 

masing-masing varietas untuk morfologi eksternal tercantum pada Lampiran ke 5 

sampai 8. Morfologi internal, yaitu bentuk polen dari benang sari (stamen) pada 

Lampiran 9. Dari hasil karakterisasi variasi karakteristik empat varietas pada apel 

(Malus sylvestris L.) dapat disusun deskripsi analitik dan deskripsi diagnosis 

differensial masing-masing sebagai berikut. 

4.1.2.1. Deskripsi apel (Malus sylvestris L.) varietas Manalagi 

A. Deskripsi analitik apel (Malus sylvestris L.) varietas Manalagi 

Perawakan: Apel varietas Manalagi memiliki memiliki habitus yang 

berupa pohon, memiliki kepadatan daun yang sedang, tinggi tanaman 310 – 500 

cm, batang: memiliki batang berwarna hijau kekuningan, permukaan batang yang 

kasar, arah pertumbuhan batang tegak, arah pertumbuhan cabang condong, daun: 

memiliki duduk daun tersebar, sudut posisi daun terhadap ranting 20° – 30°, 

memiliki rambut pada daun dengan kepadatan rambut daunnya jarang atau 

sedang, warna permukaan atas daun hijau tua, warna permukaan bawah daun hijau 

muda transparan, keadaan permukaan daun berkerut, bangun daunnya berbentuk 

bulat telur, tepi daunnya bergerigi, memiliki ujung daun meruncing, pangkal 

daunnya runcing, panjang daun 7 – 8,8 cm, lebar daun 3,4 – 5 cm, tebal daun 0,5 – 

0,7 mm, panjang tangkai daun 3 – 4 cm, jarak antar nodus 0,5 – 2 cm, tipe venasi 

atau pertulangan daunnya menyirip, keadaan tulang daunnya menonjol, daging 

daunnya tipis kertas, bunga: bentuk bunga aktinomof, bentuk kaliks berupa 

bintang, warna kaliks hijau muda, jumlah kaliks ada lima, bentuk korola 

berbentuk bintang, susunan korola lepas, warna korola putih dan ungu dalam satu 
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korola, warna ungu pada korola lebih sedikit, jumlah korola ada lima, tinggi 

korola 1,8 – 1,9 cm, lebar korola 1 – 1,6 cm, tebal korola 0,4 – 1,9 mm, panjang 

stamen 0,8 – 1,2 cm, bentuk polen tricolpat, warna pistillumnya hijau, jumlah 

ruang bakal buah ada lima, kedudukan bakal buahnya inferus, buah: tipe buahnya 

apel, jumlah warnanya ada satu, tinggi buah 4,2 – 4,8 cm, diameter buah 5,0 – 5,4 

cm, permukaan kulit buahnya halus, tidak terdapat bintik, rasa buahnya manis, 

bau buah tidak harum, volume air sari 54 – 63,63 ml yang dihasilkan dari 100 

gram, kecepatan oksidasi untuk menjadi coklat 1 menit 32 detik – 1 menit 44 

detik, biji: bentuk biji bulat telur, diameter biji 0,5 cm, panjang biji 0,8 – 0,9 cm, 

dan tebal biji 2,4 – 2,76 mm. 

B. Deskripsi diagnosis diferensial apel (Malus sylvestris L.) varietas 

Manalagi 

Apel varietas Manalagi dapat dibedakan dengan apel varietas Anna 

karena apel varietas Manalagi memiliki kepadatan daun yang sedang, warna 

batang hijau kekuningan, sudut posisi daun pada ranting 20° – 30°, memiliki 

rambut pada daun yang kepadatan rambutnya jarang atau sedang, warna 

permukaan atas daun hijau tua, keadaan permukaan daun berkerut, warna korola 

putih dan ungu dalam satu korolanya, warna pistillumnya hijau, jumlah warna 

pada apel ada satu, tinggi buah 4,2 – 4,8 cm, diameter buah 5,0 – 5,4 cm, daging 

buah renyah, rasa buahnya manis, bau tidak harum, kecepatan oksidasi untuk 

menjadi coklat 1 menit 32 detik – 1 menit 44 detik, dan bentuk biji bulat telur. 

Sedangkan pada apel varietas Anna memiliki kepadatan daun yang rimbun, warna 

batang hijau kelabu, sudut posisi daun pada ranting 40° – 70°, memiliki rambut 
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daun yang banyak pada daun, warna permukaan atas daun hijau muda medium, 

warna permukaan bawah daun hijau muda transparan, keadaan permukaan daun 

berkerut kasar sedang, warna korola putih dan merah muda dalam satu korolanya, 

tidak memiliki warna ungu pada korola, warna pistillumnya putih, jumlah warna 

pada buah apel ada dua, tinggi buah 5,1 – 5,4 cm, diameter buah 4,4 – 4,8 cm, 

rasa buahnya masam segar, bau harum tajam, kecepatan oksidasi untuk menjadi 

coklat 5 menit 10 detik – 5 menit 18 detik, dan bentuk bijinya lanset. 

Apel varietas Manalagi dapat dibedakan dari apel varietas Wanglin 

karena apel varietas Manalagi memiliki warna batang hijau kuning, memiliki 

duduk daun tersebar, sudut posisi daun pada ranting 20° – 30°, memiliki rambut 

pada daun, kepadatan rambut daunnya jarang atau sedang, bangun daunnya 

berbentuk bulat telur, tepi daunnya bergerigi, pangkal daunnya runcing, daging 

daunnya tipis kertas, warna korola putih dan ada ungu dalam satu korolanya, 

dimana warna ungu lebih sedikit, permukaan kulit buah halus, tidak berbintik, 

tidak harum, bentuk biji bulat telur. Sedangkan apel varietas Wanglin memiliki 

warna batang hijau kelabu, duduk daun berkarang, sudut posisi daun pada ranting 

40° – 70°, tidak memiliki rambut pada daun, bangun daunnya berbentuk jorong, 

tepi daunnya bergerigi rapat, pangkal daunnya meruncing, daging daunnya tipis 

lunak, warna korola putih dan ungu dalam satu korolanya, warna ungu pada 

korola banyak, permukaan kulit buah berbintik, bintik menonjol, keharuman 

buahnya tajam, dan bentuk biji oval gepeng. 

Apel varietas Manalagi dapat dibedakan dari apel varietas Rome beauty 

karena apel varietas Manalagi memiliki batang berwarna hijau kekuningan, 
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permukaan batang yang kasar, memiliki duduk daun tersebar, memiliki rambut 

pada daun, kepadatan rambutnya jarang atau sedang, warna permukaan atas daun 

hijau tua, warna permukaan bawah daun hijau muda transparan, bangun daunnya 

berbentuk bulat telur, tepi daunnya bergerigi, pangkal daunnya runcing, keadaan 

tulang daunnya menonjol, daging daunnya tipis kertas, warna korola putih dan 

ungu dalam satu korolanya, warna ungu lebih sedikit, jumlah warna pada kulit 

buah satu, permukaan kulit buah halus, rasa buahnya manis, daging buah renyah, 

tidak harum, dan kecepatan oksidasi menjadi coklat 1 menit 32 detik – 1 menit 44 

detik. Sedangkan pada apel varietas Rome beauty memiliki batang berwarna 

coklat, permukaan batang yang berbintik, memiliki duduk daun berkarang, tidak 

memiliki rambut pada daun, warna permukaan atas daun hijau, warna permukaan 

bawah daun hijau muda medium, bangun daunnya berbentuk jorong, tepi daunnya 

bergerigi rapat, pangkal daunnya meruncing, keadaan tulang daunnya tidak 

menonjol, daging daunnya tipis lunak, warna korola putih dan ungu dalam satu 

korola, warna ungu pada korola jarang atau sedang, jumlah warna pada kulit buah 

ada dua, permukaan kulit buah tebal kasar, rasa buahnya manis asam, keharuman 

buahnya lemah, dan kecepatan oksidasi 4 menit 76 detik – 5 menit 10 detik. 

 
4.1.2.2. Deskripsi apel (Malus sylvestris L.) varietas Anna 

A. Deskripsi analitik apel (Malus sylvestris L.) varietas Anna 

Perawakan: Apel varietas Anna memiliki habitus yang berupa pohon, 

memiliki kepadatan daun yang rimbun, ukuran tinggi tanaman 300 – 420 cm, 

batang: memiliki batang berwarna hijau kelabu, permukaan batang yang kasar, 

arah pertumbuhan batang tegak, arah pertumbuhan cabang condong, daun: 
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memiliki duduk daun tersebar, sudut posisi daun pada ranting 40° – 70°, memiliki 

rambut pada daun, kepadatan rambutnya banyak, warna permukaan atas daun 

hijau medium, warna permukaan bawah daun hijau muda transparan, keadaan 

permukaan daun berkerut kasar sedang, bangun daunnya berbentuk bulat telur, 

tepi daunnya bergerigi, memiliki ujung daun meruncing, pangkal daunnya 

runcing, panjang daun 7 – 11,2 cm, lebar daun 3,8 – 5,5 cm, tebal daun 1,64 – 1,9 

mm, panjang tangkai daun 2,5 – 3,6 cm, jarak antar nodus 1 – 2,7 cm, tipe venasi 

atau pertulangan daunnya menyirip, keadaan tulang daunnya menonjol, daging 

daunnya tipis kertas, bunga: bentuk bunga aktinomof, bentuk kaliks berupa 

bintang, warna kaliks hijau muda, jumlah kaliks ada lima, bentuk korola 

berbentuk bintang, susunan korolanya lepas, warna korola putih dan  merah muda 

dalam satu korola, jumlah korola ada lima, bentuk polen tricolpat, tinggi korola 

1,4 – 1,6 cm, lebar korola  0,9 – 1,3 cm, tebal korola  0,4 mm, panjang stamen 0,8 

– 1,3 cm, warna pistillum putih, jumlah ruang bakal buah ada lima, kedudukan 

bakal buahnya inferus, buah: tipe buahnya apel, jumlah warna pada kulit buah 

ada dua, tinggi buah 5,1 – 5,4 cm, diameter buah 4,4 – 4,8 cm, permukaan kulit 

buah tipis halus, ada bintik dan keberadaan bintik tidak menonjol, daging buah 

renyah, rasa buah masam segar, keharuman buah harum tajam, volume air sari per 

100 gram menghasilkan 54 – 72 ml, kecepatan oksidasi untuk menjadi coklat 5 

menit 10 detik – 5 menit 18 detik, biji: bentuk biji lanset, diameter biji 0,4 cm, 

panjang biji 0,9 – 1,1 cm, dan tebal biji 1,1 – 2,7 mm. 
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B. Deskripsi diagnosis diferensial apel (Malus sylvestris L.) varietas 

Anna 

Apel varietas Anna dapat dibedakan dari apel varietas Manalagi karena 

apel  varietas Anna memiliki kepadatan daun yang rimbun, warna batang hijau 

kelabu, sudut posisi daun pada ranting 40° – 70°, memiliki rambut daun yang 

banyak pada daun, warna permukaan atas daun hijau muda medium, keadaan 

permukaan daun berkerut kasar sedang, warna korola putih dan merah muda 

dalam satu korolanya, tidak memiliki warna ungu pada korola, warna pistillumnya 

putih, jumlah warna pada buah apel ada dua, tinggi buah 5,1 – 5,4 cm, diameter 

buah 4,4 – 4,8 cm, rasa buahnya masam segar, bau harum tajam, kecepatan 

oksidasi untuk menjadi coklat 5 menit 10 detik – 5 menit 18 detik, dan bentuk 

bijinya lanset. Sedangkan pada apel varietas Manalagi memiliki kepadatan daun 

yang sedang, warna batang hijau kekuningan, sudut posisi daun pada ranting 20° – 

30°, memiliki rambut pada daun yang kepadatan rambutnya jarang atau sedang, 

warna permukaan atas daun hijau tua, keadaan permukaan daun berkerut, warna 

korola putih dan ungu dalam satu korolanya, warna ungu pada korola sedikit, 

warna pistillumnya hijau, jumlah warna pada kulit buah apel ada satu, tinggi buah 

4,2 – 4,8 cm, diameter buah 5,0 – 5,4 cm, rasa buahnya manis, tidak harum, 

kecepatan oksidasi untuk menjadi coklat 1 menit 32 detik – 1 menit 44 detik, dan 

bentuk biji bulat telur.  

Apel varietas Anna dapat dibedakan dari apel varietas Wanglin karena 

pada apel varietas Anna kepadatan daun yang rimbun, memiliki duduk daun 

tersebar, memiliki rambut pada daun, kepadatan rambutnya banyak, warna 
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permukaan atas daun hijau muda medium, keadaan permukaan daun berkerut 

kasar sedang, bangun daunnya berbentuk bulat telur, tepi daun gerigi, pangkal 

daunnya runcing, daging daunnya tipis kertas, warna korola putih dan merah 

muda dalam satu korolanya, tidak memiliki warna ungu pada korola, warna 

pistillumnya putih, jumlah warna pada kulit buah ada dua, permukaan kulit buah 

halus, bintik tidak menonjol, rasa buahnya masam segar, kecepatan oksidasi untuk 

menjadi coklat 5 menit 10 detik – 5 menit 18 detik, dan bentuk biji lanset. 

Sedangkan pada apel varietas Wanglin memiliki kepadatan daun yang sedang, 

memiliki duduk daun berkarang, tidak memiliki rambut pada daun, warna 

permukaan atas daun hijau tua, keadaan permukaan daun berkerut, bangun 

daunnya berbentuk jorong, tepi daunnya bergerigi rapat, pangkal daunnya 

meruncing, daging daunnya tipis lunak, warna korola putih dan ada ungu dalam 

satu korolanya, warna ungu pada korola banyak, warna psitillum hijau, jumlah 

warna pada kulit buah ada satu, permukaan kulit buah berbintik, bintik menonjol, 

rasa buahnya manis segar, kecepatan oksidasi untuk menjadi coklat 5 menit 46 

detik – 1 menit 55 detik, dan bentuk biji oval gepeng. 

Apel varietas Anna dapat dibedakan dari apel varietas Rome beauty 

karena apel varietas Anna memiliki kepadatan daun yang rimbun, memiliki batang 

berwarna hijau kelabu, permukaan batang yang kasar, memiliki duduk daun 

tersebar, memiliki rambut pada daun, kepadatan rambutnya banyak, warna 

permukaan atas daun hijau medium, warna permukaan bawah daun hijau muda 

transparan, keadaan permukaan daun berkerut kasar sedang, bangun daunnya 

berbentuk bulat telur, tepi daunnya bergerigi, memiliki pangkal daunnya runcing, 
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keadaan tulang daunnya menonjol, daging daunnya tipis kertas, warna korola 

putih dan merah muda dalam satu korola, tidak memiliki warna ungu pada korola, 

warna pistillumnya putih, permukaan kulit buah halus, daging buah renyah, rasa 

buahnya masam segar, keharuman tajam, dan bentuk biji lanset.  Sedangkan pada 

apel varietas Rome beauty memiliki kepadatan daun yang sedang, memiliki batang 

berwarna coklat, permukaan batang yang berbintik, memiliki duduk daun 

berkarang, tidak memiliki rambut pada daun, warna permukaan atas daun hijau, 

warna permukaan bawah daun hijau muda medium, keadaan permukaan daun 

berkerut, bangun daunnya berbentuk jorong, tepi daunnya bergerigi rapat, pangkal 

daunnya meruncing, keadaan tulang daunnya tidak menonjol, daging daunnya 

tipis lunak, warna korola putih dan ada ungu dalam satu korola, warna ungu pada 

korola jarang, warna pistillumnya putih, permukaan kulit buah tebal dan kasar, 

daging keras, rasa buahnya manis kecut, keharuman buahnya lemah, dan bentuk 

biji bulat telur. 

 
4.1.2.3. Deskripsi apel (Malus sylvestris L.) varietas Wanglin 

A. Deskripsi analitik apel (Malus sylvestris L.) varietas Wanglin 

Perawakan: Apel varietas Wanglin memiliki habitus yang berupa 

pohon, memiliki kepadatan daun yang jarang, ukuran tinggi tanaman 320 – 334 

cm, batang: memiliki batang berwarna hijau kelabu, permukaan batang yang 

kasar, arah pertumbuhan batang tegak, arah pertumbuhan cabang condong, daun: 

memiliki duduk daun berkarang, sudut posisi daun pada ranting 40° – 70°, tidak 

memiliki rambut pada daun, warna permukaan atas daun hijau tua, warna 

permukaan bawah daun hijau muda transparan, keadaan permukaan daun 
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berkerut, bangun daunnya berbentuk jorong, tepi daunnya bergerigi rapat, 

memiliki ujung daun meruncing, pangkal daunnya meruncing, panjang daun 10,5 

– 10,9 cm, lebar daun 4,2 – 5,6 cm, tebal daun 1,1 – 1,38 mm, panjang tangkai 

daun 2,1 – 2,4 cm, jarak antar nodus 2 – 2,3 cm, tipe venasi atau pertulangan 

daunnya menyirip, keadaan tulang daunnya menonjol, daging daunnya tipis lunak, 

bunga: bentuk bunga aktinomof, bentuk kaliks berupa bintang, warna kaliks hijau 

muda, jumlah kaliks ada lima, bentuk korola berbentuk bintang, susunan korola 

lepas, warna korola putih dan ungu dalam satu korolanya, warna ungu pada korola 

banyak, jumlah korola ada lima, tinggi korola 1,4 – 1,9 cm, lebar korola 1 – 1,4 

cm, tebal korola 0,3 – 0,6 mm, panjang stamen 1,2 – 1,4 cm, bentuk polen 

tricolpat, warna pistillumnya hijau, jumlah ruang bakal buah ada lima, kedudukan 

bakal buahnya inferus, buah: tipe buah apel, jumlah warna satu, tinggi buah 4,7 – 

5,2 cm, diameter buah 5,5 – 5,7 cm, permukaan kulit berbintik, bintik menonjol, 

daging buah renyah, rasa buah manis segar, keharuman buah harum tajam, 

volume air sari per 100 gram menghasilkan 63 – 72 ml, kecepatan oksidasi untuk 

menjadi warna coklat 1 menit 46 detik sampai 1 menit 55 detik, biji: bentuk biji 

oval gepeng, panjang biji 0,8 – 1 cm, diameter biji 0,5 cm, tebal biji 2,4 – 3 mm. 

B. Deskripsi diagnosis diferensial apel (Malus sylvestris L.) varietas 

Wanglin 

Apel varietas Wanglin dapat dibedakan dari apel varietas Manalagi 

karena apel varietas Wanglin memiliki warna batang hijau kelabu, duduk daun 

berkarang, sudut posisi daun pada ranting 40° – 70°, tidak memiliki rambut pada 

daun, bangun daunnya berbentuk jorong, tepi daunnya bergerigi rapat, pangkal 
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daunnya meruncing, daging daunnya tipis lunak, warna korola putih dan ungu 

dalam satu korolanya, warna ungu pada korola banyak, permukaan kulit buah 

berbintik, bintik menonjol, keharuman buahnya tajam, dan bentuk biji oval 

gepeng. Sedangkan apel varietas Manalagi memiliki warna batang hijau kuning, 

memiliki duduk daun tersebar, sudut posisi daun pada ranting 20° – 30°, memiliki 

rambut pada daun, kepadatan rambutnya jarang atau sedang, bangun daunnya 

berbentuk bulat telur, tepi daunnya bergerigi, pangkal daunnya runcing, daging 

daunnya tipis kertas, warna korola putih dan ungu dalam satu korolanya, dimana 

warna ungu lebih sedikit, permukaan kulit buah halus, tidak berbintik, tidak 

harum, dan bentuk biji bulat telur. 

Apel varietas Wanglin dapat dibedakan dari apel varietas Anna karena 

pada apel varietas Wanglin memiliki kepadatan daun yang sedang, memiliki 

duduk daun berkarang, tidak memiliki rambut pada daun, warna permukaan atas 

daun hijau tua, keadaan permukaan daun berkerut, bangun daunnya berbentuk 

jorong, tepi daunnya bergerigi rapat, pangkal daunnya meruncing, daging daunnya 

tipis lunak, warna korola putih dan ada ungu dalam satu korolanya, warna ungu 

pada korola banyak, warna psitilum hijau, jumlah warna pada kulit buah ada satu, 

permukaan kulit buah berbintik, bintik menonjol, rasa buahnya manis segar, 

kecepatan oksidasi untuk menjadi coklat 5 menit 46 detik – 1 menit 55 detik, dan 

bentuk biji oval gepeng. Sedangkan apel varietas Anna memiliki kepadatan daun 

yang rimbun, memiliki duduk daun tersebar, memiliki rambut pada daun, 

kepadatan rambutnya banyak, warna permukaan atas daun hijau muda medium, 

keadaan permukaan daun berkerut kasar sedang, bangun daunnya berbentuk bulat 
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telur, tepi daun gerigi, pangkal daunnya runcing, daging daunnya tipis kertas, 

warna korola putih dan merah muda dalam satu korolanya, tidak memiliki warna 

ungu pada korola, warna psitilumnya putih, jumlah warna pada kulit buah ada 

dua, permukaan kulit buah halus, bintik tidak menonjol, rasa buahnya masam 

segar, kecepatan oksidasi untuk menjadi coklat 5 menit 10 detik – 5 menit 18 

detik, dan bentuk biji lanset. 

Apel varietas Wanglin dapat dibedakan dari apel varietas Rome beauty 

karena apel varietas Wanglin memiliki warna batang hijau kelabu, permukaan 

batang yang kasar, warna permukaan atas daun hijau tua, warna permukaan bawah 

daun hijau muda transparan, keadaan tulang daunnya menonjol, warna korola 

putih dan ungu dalam satu korolanya, warna ungu pada korola banyak, jumlah 

warna pada kulit buah ada satu, permukaan kulit buah berbintik, daging buah 

renyah, rasa buahnya manis segar, keharuman buahnya tajam, dan bentuk biji oval 

gepeng. Sedangkan pada apel varietas Rome beauty memiliki warna batang coklat, 

permukaan batang yang berbintik, warna permukaan atas daun hijau, warna 

permukaan bawah daun hijau muda medium, keadaan tulang daunnya tidak 

menonjol, warna korola putih dan ungu dalam satu korolanya, warna ungu pada 

korola jarang/ sedang, jumlah warna pada kulit buah ada dua, permukaan kulit 

buah tebal kasar, bintik tidak menonjol, daging buah keras, rasa buahnya manis 

asam, keharuman buahnya lemah, dan bentuk biji bulat telur. 
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4.1.2.4. Deskripsi apel (Malus sylvestris L.) varietas Rome beauty 

A. Deskripsi analitik apel (Malus sylvestris L.) varietas Rome beauty 

Perawakan: Apel varietas Rome beauty memiliki habitus yang berupa 

pohon, memiliki kepadatan daun yang jarang, ukuran tinggi tanaman 158 – 253 

cm, batang: memiliki batang berwarna coklat, permukaan batang yang berbintik, 

arah pertumbuhan batang tegak, arah pertumbuhan cabang condong, daun: 

memiliki duduk daun berkarang, sudut posisi daun pada ranting 30° – 60°, tidak 

memiliki rambut pada daun, warna permukaan atas daun hijau, warna permukaan 

bawah daun hijau muda medium, keadaan permukaan daun berkerut, bangun 

daunnya berbentuk jorong, tepi daunnya bergerigi rapat, memiliki ujung daun 

meruncing, pangkal daunnya meruncing, panjang daun 8,9 – 9,8 cm, lebar daun 4 

– 4,2 cm, tebal daun 1,2 – 1,9 mm, panjang tangkai daun 3,6 – 4,3 cm, jarak antar 

nodus 0,8 – 1,8 cm, tipe venasi atau pertulangan daunnya menyirip, keadaan 

tulang daunnya tidak menonjol, daging daunnya tipis lunak, bunga: bentuk bunga 

aktinomof, bentuk kaliks berupa bintang, warna kaliks hijau muda, jumlah kaliks 

ada lima, bentuk korola berbentuk bintang, susunan korola lepas, warna korola 

putih dan ungu dalam satu korola, warna ungu pada korola jarang, jumlah korola 

ada lima, tinggi korola 1,5 – 1,9 cm, lebar korola 1,1 – 2 cm, tebal korola 0,4 – 0,5 

mm, panjang stamen 1,1 – 1,3 cm, bentuk polen tricolpat, warna pistillum hijau, 

jumlah ruang bakal buah 5 cm, keudukan bakal buah inferus, buah: tipe buah 

adalah apel, jumlah warna ada dua, tinggi buah 3,9 – 4,1 cm, diameter buah 4,5 – 

4,9 cm, permukaan kulit buah tebal kasar, keberadaan bintik tidak ada, daging 

buah renyah, rasa buah manis asam, keharuman buah lemah, volume air sari yang 
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dihasilkan dari 100 gram apel 63 – 72 ml, kecepatan oksidasi untuk berubah 

menjadi coklat 4 menit 76 detik sampai 5 menit 06 detik, biji: bentuk biji bulat 

telur, panjang biji 0,8 – 1,1 cm, diameter biji 0,4 – 0,5 cm, dan tebal biji 2,9 – 

3,24 mm.   

B. Deskripsi diagnosis diferensial apel (Malus sylvestris) varietas Rome 

beauty 

Apel varietas Rome beauty dapat dibedakan dari apel varietas Manalagi 

karena pada apel varietas Rome beauty memiliki batang berwarna coklat, 

permukaan batang yang berbintik, memiliki duduk daun berkarang, tidak memiliki 

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

daun hijau muda medium, bangun daunnya berbentuk jorong, tepi daunnya 

bergerigi rapat, pangkal daunnya meruncing, keadaan tulang daunnya tidak 

menonjol, daging daunnya tipis lunak, warna korola putih dan ungu dalam satu 

korola, warna ungu pada korola sedang, jumlah warna pada kulit buah ada dua, 

permukaan kulit buah tebal kasar, rasa buahnya manis asam, keharuman buahnya 

lemah, dan kecepatan oksidasi 4 menit 76 detik – 5 menit 10 detik. Sedangkan 

apel varietas Manalagi memiliki batang berwarna hijau kekuningan, permukaan 

batang yang kasar, memiliki duduk daun tersebar, memiliki rambut pada daun, 

kepadatan rambutnya jarang atau sedang, warna permukaan atas daun hijau tua, 

warna permukaan bawah daun hijau muda transparan, bangun daunnya berbentuk 

bulat telur, tepi daunnya bergerigi, pangkal daunnya runcing, keadaan tulang 

daunnya menonjol, daging daunnya tipis kertas, warna korola putih dan ungu 

dalam satu korolanya, warna ungu lebih sedikit, jumlah warna pada kulit buah 
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satu, permukaan kulit buah halus, rasa buahnya manis, daging buah renyah, tidak 

harum, dan kecepatan oksidasi menjadi coklat 1 menit 32 detik – 1 menit 44 detik. 

Apel varietas Rome beauty dapat dibedakan dari apel varietas Anna 

karena pada apel varietas Rome beauty memiliki kepadatan daun yang sedang, 

memiliki batang berwarna coklat, permukaan batang yang berbintik, memiliki 

duduk daun berkarang, tidak memiliki rambut pada daun, warna permukaan atas 

daun hijau, warna permukaan bawah daun hijau muda medium, keadaan 

permukaan daun berkerut, bangun daunnya berbentuk jorong, tepi daunnya 

bergerigi rapat, pangkal daunnya meruncing, keadaan tulang daunnya tidak 

menonjol, daging daunnya tipis lunak, warna korola putih dan ungu dalam satu 

korolanya, warna ungu pada korola jarang/ sedang, warna pistillum putih, 

permukaan kulit buah tebal kasar, daging keras, rasa buahnya manis kecut, 

keharuman buahnya lemah, dan bentuk biji bulat telur. Sedangkan apel varietas 

Anna memiliki kepadatan daun yang rimbun, memiliki batang berwarna hijau 

kelabu, permukaan batang yang kasar, memiliki duduk daun tersebar, memiliki 

rambut pada daun, kepadatan rambutnya banyak, warna permukaan atas daun 

hijau medium, warna permukaan bawah daun hijau muda transparan, keadaan 

permukaan daun berkerut kasar sedang, bangun daunnya berbentuk bulat telur, 

tepi daunnya bergerigi, memiliki pangkal daunnya runcing, keadaan tulang 

daunnya menonjol, daging daunnya tipis kertas, warna korola putih dan merah 

muda dalam satu korolanya, tidak memiliki warna ungu pada korola, warna 

pistillum putih, permukaan kulit buah halus, daging buah renyah, rasa buahnya 

masam segar, keharuman tajam, dan bentuk biji lanset.   
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Apel varietas Rome beauty dapat dibedakan dari apel varietas Wanglin 

karena Apel varietas Rome beauty memiliki warna batang coklat, permukaan 

batang yang berbintik, warna permukaan atas daun hijau, warna permukaan 

bawah daun hijau muda medium, keadaan tulang daunnya tidak menonjol, warna 

korola putih dan ada ungu dalam satu korola nya, warna ungu pada korola sedang, 

jumlah warna pada kulit buah ada dua, permukaan kulit buah tebal kasar, bintik 

tidak menonjol, daging buah keras, rasa buahnya manis asam, keharuman buahnya 

lemah, dan bentuk biji bulat telur. Sedangkan apel varietas Wanglin memiliki 

warna batang hijau kelabu, permukaan batang yang kasar, warna permukaan atas 

daun hijau tua, warna permukaan bawah daun hijau muda transparan, keadaan 

tulang daunnya menonjol, warna korola putih dan ungu dalam satu korolanya, 

warna ungu pada korola banyak, jumlah warna pada kulit buah ada satu, 

permukaan kulit buah berbintik, daging buah renyah, rasa buahnya manis segar, 

keharuman buahnya tajam, dan bentuk biji oval gepeng.  

4.1.3.  Pengenalan varietas apel (Malus sylvestris L.) dengan kunci 

identifikasi 

  Menurut Vane-Wright (1992) salah satu fungsi dari biosistematika 

pengenalan taksa dan diagnosis universal taksa (identifikasi). Morfologi yang 

telah didapatkan setelah mengamati spesimen varietas apel (Malus sylvestris L.) 

ini selain dapat dibuat deskripsi dengan bahasa secara lengkap dapat dibuat kunci 

identifikasi yang praktis yang berguna untuk mengungkapkan identitas (jati diri) 

suatu tumbuhan (Hamidah, 2009). Kunci identifikasi merupakan serentetan 

pertanyaan yang jawabnya harus ditemukan pada spesimen yang akan 
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diidentifikasi. Kunci identifkasi memiliki sepasang pertanyaan yang saling 

bertentangan (kuplet) dan masing-masing setiap pertanyaan (bait/ lead). Jika 

menemukan suatu nama spesies berarti nama spesimen itu adalah nama spesies 

yang telah ditemukan. Apabila masih dalam berangka nomor, maka masih dalam 

identifikasi selanjutnya hingga menemukan nama spesies. Untuk varietas apel 

(Malus sylvestris L.)  yang diteliti dapat dibuat suatu kunci identifikasi. 

Kunci identifikasi varietas apel (Malus sylvestris L.)  di kota Batu 

1. a. keadaan tulang daun tidak menonjol, daging buah keras………Rome beauty 

 b. keadaan tulang menonjol, daging buah renyah ……………………………..2 

2. a.  duduk daun tersebar, memiliki rambut daun, bangun daun bulat telur, tepi 

daun gerigi, pangkal daun runcing, daging daun tipis kertas, tidak memiliki 

bintik/ bintik tidak kasar dan menonjol……………………..………………3 

 b. duduk daun berkarang, tidak memiliki rambut daun, bangun daun jorong, 

tepi daun gerigi rapat, pangkal daun meruncing, daging lunak tipis lunak, 

memiliki bintik kasar menonjol………..…………...………...…….Wanglin 

3. a.  kepadatan daun rimbun, jumlah warna ada dua, keharuman tajam, bentuk 

biji lanset………………………………...……………………………..Anna 

 b. kepadatan daun jarang, jumlah warna ada satu, tidak harum, biji berbentuk 

bulat telur……………………………………...…………………...Manalagi 
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4.1.4. Kajian hubungan kesamaan karakteristik varietas apel (Malus 

sylvestris L.)  menggunakan fenogram 

 Analisis untuk mengetahui pengelompokan hubungan kesamaaan pada 

varietas apel (Malus sylvestris L.)  berdasarkan 57 macam karakter, yaitu 

menggunakan program SPSS 16.0. Kelima puluh tujuh macam karakter yang 

digunakan sebagai dasar pengelompokan terdiri atas 3 karakter perawakan, 4 

karakter batang, 19 karakter daun, 17 karakter bunga, 10 karakter buah, dan 4 

karakter buah. Pengelompokan atas dasar kesamaan karakteristik yang dimiliki 

oleh empat varietas dari apel (Malus sylvestris L.) yang diteliti menggunakan 

analisis classify hierarachial cluster. Karakteristik morfologi yang dimiliki oleh 

varietas apel (Malus sylvestris L.) dilampirkan pada Lampiran 2. Analisis 

pengelompokan dilakukan terhadap sebaran karakteristik morfologi setiap sampel 

dari varietas apel (Malus sylvestris L.) ditransformasi dalam bentuk numerik 

seperti 0, 1, 2, 3 dan seterusnya kemudian disusun dalam Lampiran 3. Sedangkan 

nilai yang telah didapatkan dan ditetapkan dari setiap karakteristik tersebut 

dicantumkan dalam Lampiran 4. 

 Dari data karakteristik yang telah dinumerisasi dan diproses dengan 

program SPSS diperoleh nilai koefisien pengelompokan kesamaan karakteristik 

morfologi sampel dengan metode agglomerative (pendekatan penggabungan) 

menggunakan klaster average linkage dalam Tabel 4.2 berikut 
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Tabel 4.2 Pengelompokan karakteristik morfologi berdasarkan average linkage. 

Tahap 
Kombinasi Kelompok Koefisien 

kesamaan Kelompok 1 Kelompok 2 
1 10 11 .976 
2 9 12 .962 
3 5 6 .960 
4 9 10 .933 
5 5 7 .906 
6 3 4 .895 
7 5 8 .892 
8 13 14 .888 
9 13 16 .863 
10 2 3 .821 
11 13 15 .801 
12 1 2 .800 
13 9 13 .541 
14 1 5 .352 
15 1 9 .269 

 
Keterangan: 1)  Angka yang tertera pada kolom kelompok 1 dan kelompok 2  

 menunjukkan kode dari OTU yang dibandingkan, 
  2) Angka yang tertera pada kolom koefisien kesamaan menunjukkan 

 besarnya kesamaan fenetik dari dua kelompok OTU yang 
 dibandingkan serta menyebabkan ke 2 OTU yang dibandingkan 
 tersebut mengelompok. 
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* * ANALISIS PENGELOMPOKAN * * 
 

 
Dendrogram menggunakan Average Linkage  
 
 
C A S E          0.976    0,834    0,693     0,551     0,410     0,269 

Label       Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  W2        10   ─┬─┐                          e 
  W3        11   ─┘ ├───────────────────────────┐ 
  W1         9   ─┬─┘                           │ 
  W4        12   ─┘                             ├─────────────────┐ b 
  R1        13   ───────┬─┐                     │                 │ 
  R2        14   ───────┘ ├───┐                 │                 │ 
  R4        16   ─────────┘   ├─────────────────┘                 │ 
  R3        15   ─────────────┘                f                  │ 
  M1         5   ─┬───┐                                           │ 
  M2         6   ─┘   │                                       d   │ 
  M3         7   ─────┼───────────────────────────────────────┐   │ 
  M4         8   ─────┘                                       │   │ 
  A3         3   ─────┬─────┐                                 ├───┘ a 
  A4         4   ─────┘     ├─┐                               │ 
  A2         2   ───────────┘ ├───────────────────────────────┘c 
  A1         1   ─────────────┘ 
 

Gambar 11 Dendrogram hubungan fenetik antara empat varietas apel (Malus 
sylvestris L.) yang diteliti dengan analisis karakteristik morfologi 

  
 
Keterangan: 
W1 = Wanglin 1   W3 = Wanglin 3 
R1 = Rome beauty 1  R3 = Rome beauty 3 
M1 = Manalagi 1   M3 = Manalagi 3 
A1 = Anna 1   A3 = Anna 3 
W2 = Wanglin 2   W4 = Wanglin 4 
R2 = Rome beauty 2  R4 = Rome beauty 4 
M2 = Manalagi 2   M4 = Manalagi 4 
A2 = Anna 2   A2 = Anna 4 
 
 
 
Berdasarkan fenogram pada Gambar 11 di atas, dengan nilai similaritas 

(kesamaan) 26,9% didapatkan dua kelompok yang ditandai dengan huruf a dan b. 

kelompok pertama (a) beranggotakan apel varietas Manalagi dan apel varietas 

Anna, sementara kelompok kedua (b) beranggotakan apel varietas Wanglin dan 

apel varietas Rome beauty. Kemudian dengan nilai similaritas 35,2% kelompok a 
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memisah kembali menjadi kelompok c dan d. Kelompok c beranggotakan apel  

varietas Anna dan kelompok d beranggotakan apel varietas Manalagi. Sementara 

itu kelompok b memisah dengan dengan nilai similaritas 54,1 % menjadi 

kelompok e dan f. kelompok e beranggotakan apel varietas Wanglin dan 

kelompok f beranggotakan apel varietas Rome beauty. Setiap sampel dalam satu 

varietas tentunya akan memiliki nilai similaritas (kesamaan) yang paling tinggi. 

 Fenogram pada Gambar 11 memisahkan varietas apel (Malus sylvestris L.) 

berdasarkan kesamaan karakteristik morfologi yang dimiliki masing-masing  

sampel melalui beberapa tahap sampai didapatkan kelompok varietas yang benar-

benar memisah maupun mengelompok dengan kelompok varietas lainnya. 

Pemisahan ini menyebabkan terbentuknya kelompok-kelompok antara varietas 

yang ada sesuai dengan tingkat kesamaan atau kemiripan karakteristik morfologi 

yang dinyatakan dalam garis skala similaritas (kesamaan) atau nilai koefisien 

yang tercantum dalam Tabel 4.2. Koefisien similaritas menunjukkan rasio antara 

karakter yang dimiliki bersama dengan total karakter yang dibandingkan (Sokal 

dan Sneath, 1963). Dengan demikian, semakin banyak kesamaan yang dimiliki, 

semakin besar nilai skala similaritasnya. Makin besar kesamaannya makin dekat 

hubungan kekerabatannya. Asumsinya adalah hubungan kekerabatan ditunjukkan 

dengan banyak kesamaan yang dimiliki (Tjitrosoepomo, 2009). Kesamaan yang 

sangat dekat dalam hal morfologi akan mempunyai potensi yang sama seperti 

kandungan biokimia dan senyawa kimia yang dihasilkan (Hsiao, 1973). Karena 

itulah sangat jelas apabila kelompok yang terdiri berbagai varietas yang dibentuk 

pertama kali pada Gambar 11 yang membentuk dua cabang (kelompok a dan 
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kelompok b) mempunyai nilai similaritas terkecil sebesar 26,9%, sementara 

kelompok yang terbentuk pada kelompok dalam satu varietas tentu akan bernilai 

tinggi sebesar lebih dari 75,0% karena memiliki morfologi yang sama. 

 Setelah dilakukan analisis klasifikasi pengelompokan berhierarki (classify 

hierarchial cluster) kemudian dilanjutkan dengan analisis komponen utama 

(principal component analysis: PCA). Analisis PCA berguna untuk menjawab 

karakter morfologi apa yang memberi kontribusi besar dan membuat pemisahan 

OTU (Gil dan Cubero, 1993). Peran dari setiap karakter morfologi akan 

memisahkan 16 OTU dalam penelitian ini, oleh PCA dinyatakan dengan 

menampilkan sejumlah komponen-komponen pembeda utama beserta nilai dari 

setiap karakter pada komponennya. Analisis komponen utama penelitian ini 

menggunakan nilai Eigen (Eign value) sebesar 1 sehingga diperoleh komponen 

yang diekstrak dari 41 karakter pembeda dan dinyatakan dalam Tabel 4.3. Nilai 

yang digaris bawahi dalam kolom komponen pada Tabel 4.3 merupakan nilai 

karakter yang mempunyai pengaruh di atas 0,5 serta mempunyai pengaruh kuat 

dalam pengelompokan empat varietas apel (Malus sylvestris L.).   
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Tabel 4.3 Nilai matriks komponen setiap karakter pembeda 

 Komponen karakter yang membuat pengelompokan OTU 

 1 2 3 

Kepadatan    -.585 .605 .053 
Ukuran tinggi -.699 -.427 .463 
Warna batang .451 .649 -.147 
Permukaan batang .653 .243 -.709 
Duduk daun -.966 -.191 -.145 
Sudut daun .358 .448 .261 
Rambut  -.966 -.191 -.145 
Kepadatan rambut -.967 .234 -.077 
Daun atas -.298 -.603 .731 
Daun bawah .653 .243 -.709 
Keadaan permukaan -.735 .668 .019 
Bangun  -.966 -.191 -.145 
Tepi  .966 .191 .145 
Pangkal  .966 .191 .145 
Panjang daun .378 .470 .673 
Lebar daun .196 .033 .408 
Tebal daun .380 .889 .187 
Tangkai daun .188 -.218 -.754 
Jarak nodus .149 .170 .623 
Keadaan tulang -.653 -.243 .709 
Daging daun -.966 -.191 -.145 
Warna korola .735 -.668 -.019 
Warna ungu .896 -.182 .397 
Tinggi korola .113 -.442 -.079 
Lebar korola .390 -.125 -.232 
Tebal korola -.163 -.463 -.103 
Panjang stamen .731 -.067 .068 
Warna pistilum .735 -.668 -.019 
Jumlah warna -.071 .789 -.597 
Tinggi buah -.505 .299 .707 
Diameter buah .162 -.618 .660 
Kulit buah .824 .104 .545 
Bintik  .516 .531 .651 
Daging buah -.611 .452 .586 
Keharuman  .056 .802 .566 
Volume air .416 .496 .486 
Kecepatan oksidasi -.071 .789 -.597 
Bentuk bij .527 -.687 -.478 
Diameter bij .217 -.767 .435 
Panjang biji .013 .385 -.230 
Tebal biji .746 -.245 .068 
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 Pada Tabel 4.3 komponen matriks PCA terdapat 3 komponen utama, yaitu 

komponen 1, 2, dan 3. Karakter yang termasuk dalam komponen 1 merupakan 

karakter yang paling berperan utama dalam memisahkan kelompok varietas. 

karakter yang berpengaruh dalam komponen 1, yaitu kepadatan daun, ukuran 

tinggi tanaman, permukaan batang, duduk daun, keberadaan (ada atau tidaknya) 

rambut daun (trikoma), kepadatan rambut daun (trikoma),  warna permukaan 

bawah daun, keadaan permukaan daun, bangun daun, tepi daun, pangkal daun, 

keadaan tulang daun, daging daun, warna korola, warna ungu pada korola, 

panjang stamen, warna pistillum, tinggi buah, permukaan kulit buah, keberadaan 

bintik, daging buah, bentuk biji, dan tebal biji. Sementara karakter yang termasuk 

dalam kolom komponen 2 dan atau komponen 3 merupakan komponen 

pendukung pertama dan kedua dari komponen 1. Karakter yang termasuk dalam 

komponen 2, yaitu kepadatan daun, warna batang, warna permukaan atas daun, 

keadaan permukaan daun, tebal daun, warna korola, warna pistillum, jumlah 

warna pada kulit buah, diameter buah, keberadaan bintik, keharuman buah, 

kecepatan oksidasi, bentuk biji, dan diameter biji. Sementara karakter yang 

termasuk dalam komponen 3, yaitu: permukaan batang, warna permukaan atas 

daun, warna permukaan bawah daun, panjang daun, panjang tangkai daun, jarak 

antar nodus, keadaan tulang daun, tinggi buah, diameter buah, permukaan kulit 

buah, keberadaan bintik, daging buah, keharuman buah, dan kecepatan oksidasi 

untuk menjadi warna coklat. 
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4.2.  Pembahasan 

4.2.1. Keanekaragaman morfologi varietas pada apel (Malus sylvestris L.) 

 Keanekaragaman hayati merupakan akibat dari adanya variasi. Variasi 

meliputi kehidupan makhluk hidup dalam berbagai tingkat organisasi biologi. Di 

Indonesia khususnya kota Batu memiliki apel yang memiliki banyak varietas, 

yaitu seperti varietas Manalagi, varietas Anna, varietas Wanglin, dan varietas 

Rome beauty. Suatu varietas dapat muncul karena faktor lingkungan dan variasi 

genetis, misalnya akibat penyerbukan silang (Heywood, 1967). Banyaknya 

varietas akan menyebabkan kesulitan untuk membedakannya apalagi belum 

ditambah dengan varietas yang lain seperti varietas dari luar negeri, disebabkan 

oleh kurangnya informasi mengenai ciri varietas apel. Selama ini ciri yang paling 

sering digunakan sebagai pembeda varietas apel adalah karakter atau ciri buahnya. 

Kaum awam khususnya penjual apel dalam menyampaikan informasi juga tidak 

secara lengkap dan detail, sehingga ada kemungkinan terjadi kesalahpahaman. 

Contohnya pada apel varietas Manalagi dan varietas Wanglin memiliki kemiripan 

warna hijau dan rasa buah manis, tetapi jika diteliti lebih detail bahwa apel 

varietas Manalagi memiliki permukaan kulit buah halus, tidak memiliki bintik, 

daging buah renyah, rasa buah manis, dan buahnya tidak harum. Sedangkan apel 

varietas Wanglin memiliki permukaan kulit buah yang berbintik, daging buah 

renyah medium, rasa buah manis segar, dan keharumannya tajam. Dalam 

penjualan dan pembelian apel kepada konsumen juga akan mengalami kesalahan, 

seperti Apel varietas Manalagi memiliki warna hijau dan apel varietas Rome 

beauty memiliki warna hijau merah, pembeli yang kurang informasi dan sekedar 
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menjual dapat beranggapan bahwa apel varietas Manalagi waktu muda akan 

berwarna hijau, sedangkan matang akan berwarna merah hijau. Maka dari itulah 

penelitian terhadap karakter morfologi apel sangat perlu guna untuk mengenal 

keanekaragaman di antara varietas apel, yaitu dengan membuat deskripsi dan 

kunci identifikasi. Selain mengenal suatu organisme, dalam hal ini adalah varietas 

apel, perbedaan dan persamaan kemunculan morfologi luar spesies suatu tanaman 

dapat digunakan untuk mengetahui jauh dekatnya hubungan kekerabatan. 

 Hasil analisis menggunakan deskripsi menyatakan bahwa ada perbedaan dan 

kemiripan diantara varietas apel yang diteliti. Perbedaan dan kemiripan morfologi 

dapat dilihat di Lampiran 2. Kemiripan morfologi yang dimiliki suatu organisme 

memiliki nilai kesamaan yang relatif karena karakteristik yang dimiliki tidak 

mempunyai nilai kemiripan yang signifikan. Suatu organisme 1 dan organisme 2 

dapat memiliki kemiripan terhadap suatu karakter x, organisme 3 berbeda dengan 

organisme 1 dan 2 karena tidak memiliki kemiripan karakter x. tetapi perlu 

diketahui organisme 3 akan dapat mirip dengan organisme 1 dengan karakter y, 

sehingga itulah pentingnya suatu pengenalan terhadap organisme. Contohnya pada 

karakteristik apel varietas Anna dan Manalagi memiliki kemiripan berdasarkan 

duduk daun, yaitu tersebar, memiliki rambut daun, bangun daun  bulat telur, dan 

pangkal daun runcing. Namun jumlah warna pada kulit buah apel varietas 

Manalagi lebih mirip dengan apel varietas Wanglin. Sementara apel varietas 

Wanglin sendiri memiliki kemiripan dengan apel varietas Rome beauty pada 

karakter duduk daun yang berkarang, tidak memiliki rambut daun, bangun daun 

jorong, dan pangkal daun meruncing. 
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4.2.2. Hubungan kekerabatan antar varietas pada apel (Malus sylvestris L.) 

 Analisis karakteristik morfologi dengan deskripsi dari empat varietas apel 

(Malus sylvestris L.) diperkuat oleh analisis fenetik yang dipresentasikan dalam 

bentuk fenogram. Dengan adanya fenogram, maka kelompok varietas mana yang 

kemiripan banyak dan bernilai similaritas tinggi dapat diketahui. Hasil fenogram 

telah menunjukkan terbentuknya beberapa kelompok varietas Apel (Malus 

sylvestris L.). Kelompok apel varietas Manalagi dekat dengan kelompok apel 

varietas Anna dengan indeks similaritas 35,2%. Sementara kelompok apel varietas 

Wanglin dekat dengan kelompok apel varietas Rome beauty dengan indeks 

similaritas 54,1%. 

 Apel varietas Manalagi mengelompok dengan apel varietas Anna dengan 

indeks similaritas 35,2%. Kesamaan yang dimiliki ke dua varietas ada 29 karakter, 

yaitu dalam hal habitus, permukaan batang, arah batang, arah cabang, duduk daun, 

keberadaan rambut daun, warna permukaan bawah daun, bangun daun, tepi daun, 

ujung daun, pangkal daun,tipe venasi, keadaan tulang, daging buah, bentuk bunga, 

bentuk kaliks, warna kaliks, jumlah kaliks, bentuk korola, susunan korola, jumlah 

korola, tinggi korola, tebal korola, bentuk polen, jumlah ruang bakal buah, 

kedudukan bakal buah, tipe buah, permukaan kulit buah, dan panjang biji. Begitu 

juga dengan kelompok apel varietas Wanglin dekat dengan kelompok apel 

varietas Rome beauty dengan kesamaan 54,1% sebanyak 35 karakter. Sehingga 

hasil deskripsi sesuai dengan nilai indeks similaritas. Hasil penelitian ini diperkuat 

oleh penelitian dari Maghfiroh (2007) yang meneliti keragaman genetik apel di 

Batu dan Nongkojajar dengan teknik RAPD, yaitu Anna Batu, Manalagi Batu, dan 
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Manalagi Nongkojajar merupakan satu kelompok. Hubungan kekerabatan yang 

paling jauh adalah apel varietas Wanglin. 

4.2.3. Karakter morfologi yang mempengaruhi pengelompokan varietas pada 

apel (Malus sylvestris L.) 

 Hasil PCA menunjukkan suatu bobot nilai karakter pembeda dalam 

pemisahan OTU (Prayekti, 2007, Hamidah, 2009). Dari komponen yang 

dihasilkan, tiga komponen yang merupakan komponen paling besar pengaruhnya. 

Nilai yang paling besar terdapat pada karakter kepadatan rambut pada daun 

(trikoma) bernilai 0,967. Duduk daun, ada tidaknya rambut daun (trikoma), 

bangun daun, tepi daun, pangkal daun, daging daun, yaitu bernilai 0,966. Karakter 

kepadatan rambut pada daun (trikoma) yang bernilai 0,967 menjadi pembeda 

utama dalam pemisahan kelompok varietas apel (Malus sylvestris L.). Rambut 

daun (trikoma) tidak dimiliki oleh apel varietas Wanglin dan apel varietas Rome 

beauty. Rambut daun (trikoma) dimiliki oleh apel varietas Anna dan apel varietas 

Manalagi. Tapi keberadaan rambut daun (trikoma) pada apel varietas Anna dan 

apel varietas Manalagi masih dapat dibedakan, yaitu pada apel varietas Anna 

memiliki rambut daun yang banyak, sedangkan apel varietas Manalagi rambut 

daun dengan kepadatan yang jarang. Nilai komponen kepadatan rambut daun 

tinggi bukan karena memiliki karakteristik yang spesifik saja seperti “ada dan 

tidak ada”, karakter “ada” bercabang menjadi “banyak dan jarang”, melainkan 

juga melihat kestabilan dalam proses pengelompokan. Jika melihat peran nilai 

yang telah tersebar pada karakter morfologi akan terlihat bahwa apel varietas 

Anna selalu mengelompok dengan apel varietas Manalagi, sedangkan apel 
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varietas Wanglin dengan apel varietas Rome beauty. Peran karakter yang 

menyebabkan kestabilan pengelompokan selain kepadatan rambut daun adalah 

bangun daun, tepi daun,  pangkal daun, dan daging daun, tetapi karena rambut 

daun memiliki nilai banyak yang menunjukkan kespesifikan suatu karakter maka 

nilai kepadatan rambut daun bernilai tinggi. 

Nilai yang paling besar pada karakter rambut daun (trikoma) berarti 

memberikan pengaruh besar terhadap pengelompokan varietas apel (Malus 

sylvestris L.). Hal ini sesuai dengan penelitian Ganeva dan Uzunova (2010) bahwa 

karakter trikoma membantu pengelompokan pada lima genus Malus. Begitu juga 

penelitian oleh Fraust dan Jones (1973) dalam Singh (1999) bahwa rambut 

(trikoma) digunakan sebagai diagnosis karakter untuk spesies Vernonia. Karakter 

trikoma sangat membantu diagnosis Cruciferae, terutama pada genus Arabis dan 

Arabidopsis, selain itu juga membantu terhadap pengelompokan dari genus besar 

Astragalus yang mana lebih dari 2000 spesies (Singh, 1999). Ada tidaknya suatu 

trikoma dan perbedaan kepadatannya membantu memisahkan ke empat jenis 

Averrhoa di Kebun Raya Bogor (Sunarti dkk., 2008). Karakter trikoma 

merupakan salah satu karakter anatomi tumbuhan. Pada penelitian ini tidak 

dilakukan pengamatan bentuk trikoma, tetapi hanya sebatas pengamatan 

morfologi fisik, yaitu ada tidaknya trikoma dan kepadatan trikoma. 

Selain karakter rambut daun (trikoma), karakter morfologi yang memiliki 

nilai besar dalam memberi pengaruh terhadap pengelompokan tanaman apel 

adalah bangun daun, tepi daun, dan pangkal daun. Hal ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Irawan dan Wirahmawan (2006) karakter bangun daun, tepi 
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daun, dan pangkal daun dapat memberi peranan besar dalam pengelompokan 9 

kultivar durian di kabupaten Subang, Jawa Barat. 

Nilai komponen yang tinggi dan terbanyak dari hasil analisis PCA terdapat 

pada karakter daun. Seperti dilihat pada nilai komponen matriks di Tabel 4.3, di 

komponen pertama, nilai karakter daun yang bernilai ≥ 0,5 ada 10. Karakter 

perawakan hanya 2, batang ada 1, bunga ada 4, buah ada 4, dan biji ada 2. Tetapi 

komponen ke dua jumlah karakter daun yang bernilai ≥ 0,5 sedikit, yaitu 

berjumlah 3, sedangkan buah berjumlah 5 yang bernilai ≥ 0,5. Tetapi nilai daun 

komponen ke 2, yaitu tebal daun lebih tinggi (0,889). Begitu juga dengan 

komponen ke tiga, jumlah karakter yang bernilai ≥ 0,5 yang banyak terdapat pada 

buah, tapi yang bernilai besar yang memberi pengaruh terhadap pengelompokan 

tetap pada karakter daun, yaitu panjang tangkai daun (0,754). Dalam Singh (1999) 

disebutkan bahwa karakter daun sangat penting dalam identifikasi palem-paleman 

dan beberapa tanaman lain dari genus Azedirachata dengan Melia, Sorbus dengan 

Pyrus, dan lain-lain.  

 Apabila suatu karakter x yang memiliki banyak sifat karakter spesifik telah 

melakukan proses mengelompokkan suatu organisme, tetapi dalam proses 

pengelompokannya tidak stabil, yaitu dimana kelompok organisme setelah 

dikelompokkan oleh karakter x telah berubah karena ada banyak karakter lain 

yang sama-sama melakukan proses pengelompokan dengan arah yang sama tapi 

berbeda arah dari karakter x, maka karakter x tersebut tidak dapat menjadi 

karakter pembeda utama. Sementara bila suatu karakter yang memiliki banyak 

sifat karakter spesifik telah mengelompokkan suatu organisme, dalam proses 
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untuk mengelompokkannya stabil, yaitu dimana karakter-karakter lain juga 

mengelompokkan organismenya sama dengan karakter tersebut maka karakter 

tersebut dapat menjadi karakter pembeda utama. Dalam hal ini karakter dalam 

penelitian ini yang seperti karakter x adalah warna ungu pada korola, keberadaan 

bintik pada kulit buah, dan keharuman buah. Jika melihat dengan komponen 

matriks di Tabel 4.3 akan terlihat bahwa warna ungu pada korola tidak tinggi, 

keberadaan bintik pada kulit buah kecil, dan keharuman buah bernilai sangat 

kecil. 

 Pengelompokan yang diperoleh tidak bergantung kepada dugaan karakter 

yang umum dari masyarakat awam dan mencolok di mata seperti buah dan rasa 

(Irawan dan Wirahmawan, 2006). Sebagai contoh, apel varietas Anna tidak 

mengelompok dengan apel varietas Rome beauty meskipun sama-sama memiliki 

rasa masam ataupun sama-sama memiliki dua warna pada kulit buahnya. Apel 

varietas Manalagi tidak mengelompok dengan apel varietas Wanglin meskipun 

sama-sama kulit buahnya berwarna hijau dan memiliki rasa manis. Dalam kajian 

biosistematika, pengelompokan disebabkan karena adanya karakter morfologi 

yang dimiliki bersama (Saupe, 2005), hasil penelitian melalui fenogram 

menunjukkan bahwa apel varietas Wanglin mengelompok dengan apel varietas 

Rome beauty serta apel varietas Anna mengelompok dengan apel varietas 

Manalagi. 

  Menurut observasi dan informasi masyarakat di kota Batu, pada saat ini 

apel varietas Manalagi, apel varietas Anna, dan apel varietas Rome beauty sering 

ditemukan bila dibandingkan dengan jenis apel varietas Wanglin. Apel varietas 
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Manalagi, Anna, dan Rome beauty sering dijumpai karena banyak dibudidayakan 

untuk dimanfaatkan sebagai makanan dan minuman, sehingga membuat ke tiga 

varietas apel ini memiliki nilai jual tertinggi. Jika suatu tumbuhan memiliki nilai 

ekonomi tinggi, maka kemungkinan terjaganya kelestarian sumber plasma nutfah 

sangat tinggi karena dibudidaya masal dan dijadikan komoditas yang bernilai 

(Suskendriyati dkk., 2000). Tetapi apel varietas Wanglin mulai sulit dijumpai 

(langka) karena apel varietas Wanglin perawatannya sulit dan jumlah buahnya 

sedikit serta beberapa orang saja yang memelihara apel varietas Wanglin. Eko 

(2011) mengatakan di awal tahun 1970 tanaman apel mudah ditemui di pinggir 

jalan. Sekarang di pinggir jalan di Kota Batu hanya dijumpai hotel, vila, restoran 

dan toko cinderamata. Pengembangan Batu sebagai wilayah agrowisata pada awal 

1990  merusak suhu alami wilayah. Cuaca di Batu yang berubah ekstrim sejak 

tahun 2009 – 2010 telah membuat petani apel gagal panen (Zar, 2011), sehingga 

ini menjadi kemungkinan faktor lingkungan yang turut mempengaruhi keberadaan 

apel Wanglin. Karena memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah dan tidak 

mendapatkan perhatian khusus, kemungkinan punahnya apel varietas Wanglin 

dapat terjadi. 
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