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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Terdapat keanekaragaman morfologi varietas pada Malus sylvestris L., 

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

dan apel varietas Rome beauty atau apel Malang. 

2.  Hubungan kekerabatan antar varietas pada apel (Malus sylvestris L.) 

ditinjau dari karakter morfologi dan dendrogram menghasilkan dua 

kelompok utama, yaitu kelompok A yang beranggotakan apel varietas 

Manalagi dan apel varietas Anna pada nilai similaritas 35,2%. Kelompok 

B beranggotakan apel varietas Wanglin dan apel varietas Rome beauty 

pada nilai similaritas 54,1%. 

3. Karakter yang mempengaruhi pengelompokan varietas apel (Malus 

sylvestris L.) dibagi menjadi tiga komponen dimana komponen ini paling 

berpengaruh berturut-turut adalah komponen 1,2, dan 3. Karakter yang 

berpengaruh dalam komponen 1, yaitu kepadatan daun, ukuran tinggi 

tanaman, permukaan batang, duduk daun, keberadaan 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. Karakter dalam 

komponen 2, yaitu kepadatan daun, warna batang, warna permukaan  
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atas daun, keadaan permukaan daun, tebal daun, warna korola, warna 

pistillum, jumlah warna pada kulit buah, diameter buah, keberadaan bintik, 

keharuman buah, kecepatan oksidasi menjadi warna coklat, bentuk biji, 

dan diameter biji. Sementara karakter dalam komponenn 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 

menjadi warna coklat. 

 

5.2. Saran  

1. Perlu ditambahkan karakter anatomi khususnya anatomi trikoma sebagai 

pendukung dalam analisis biosistematika untuk varietas pada Malus 

sylvestris L. sehingga dapat memperkuat hubungan kekerabatannya. 

2. Perlu diteliti hubungan kekerabatan varietas apel (Malus sylvestris L.) yang 

ada di Malang (Lawang dan Poncokusumo) dan Pasuruan (Nongkojajar), 

Jawa Timur dengan apel yang ada di Batu. 

3. Perlu kajian, tindakan, dan pemanfaatan terhadap apel varietas Wanglin 

yang susah didapatkan di kota Batu guna meminimalisir kelangkaan 

bahkan kepunahan varietas tersebut.  
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