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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya keanekaragaman morfologi 

varietas dari jambu air (Syzygium aqueum Burm.f.Alston), melihat hubungan 

kekerabatan antar varietas pada jambu air ditinjau dari karakter morfologi, dan 

mengetahui karakter morfologi yang mempengaruhi pengelompokan varietas pada 

jambu air. Penelitian ini bersifat deskriptif. Lokasi pengambilan sampel terletak di 

Perkebunan dan Agrowisata Bhakti Alam Desa Ngembal Kecamatan Tutur 

Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur serta diperoleh empat macam varietas, yaitu 

varietas Camplong, Citra, Black Diamond, dan Pink Rose Apple. Bagian tanaman 

yang akan diteliti ada 55 karakter yang meliputi perawakan, batang, daun, bunga, 

buah, dan biji. Berdasarkan hasil analisis deskripsi diperoleh keanekaragaman 

karakteristik morfologi terutama pada keberadaan tinggi tanaman, tepi daun, 

tinggi corolla, dan lebar corolla. Ciri morfologi varietas jambu air dianalisis 

menggunakan program SPSS. Program SPSS dengan koefisien simple matching 

membentuk dendrogram. Hasil dendrogram menunjukkan dua kelompok utama, 

yaitu kelompok A dan kelompok B. kelompok A beranggotakan varietas Pink 

Rose Apple pada nilai similaritas 75,1%. Kelompok B beranggotakan varietas 

Black Diamond, Camplong, dan Citra pada nilai similaritas 47,4%. Pada analisis 

PCA (Principal Component Analysis), karakter yang mempengaruhi 

pengelompokan varietas apel antara lain kepadatan daun, tinggi tanaman, bangun 

daun, tepi daun, ujung daun, lebar daun, panjang daun, panjang tangkai daun, 

jarak antar nodus, jarak antar tulang daun, bentuk calyx, tinggi corolla, lebar 

corolla, tinggi buah, diameter buah, permukaan kulit buah, rasa buah, warna biji, 

tekstur biji, jumlah biji, bentuk biji, diameter biji, dan panjang biji. 
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