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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya keanekaragaman morfologi dari
varietas pisang (Musa paradisiaca L.), pengelompokkan antar varietas pada
pisang melalui pendekatan morfologi, dan karakter morfologi yang dapat
mempengaruhi pengelompokan pada varietas pisang. Lokasi pengambilan sampel
terletak di Agrowisata Bhakti Alam, Pasuruan, Jawa Timur dan kebun pisang di
Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Bagian tanaman yang diteliti berjumlah 64
karakter fenotip terdiri dari perawakan, batang semu, daun, bunga, dan buah.
Penelitian ini bersifat observasional, yang selanjutnya di analisis secara deskriptif
dan dengan metode fenetik. Berdasarkan analisis deskripsi, diperoleh
keanekaragaman karakter morfologi antar varietas pisang antara lain : Sobo Awu,
Kayu, Rojo Molo, Hijau dan outgroup Berlin. Berdasarkan analisis data dengan
metode fenetik menggunakan program komputer SPSS dihasilkan dendrogram
yang menunjukkan kelompok utama yaitu kelompok A dan kelompok B dengan
nilai similaritas 0,088. Kelompok A beranggotakan varietas Berlin. Kelompok B
beranggotakan kelompok C dan kelompok D dengan nilai similaritas 0,134.
Kelompok C beranggotakan varietas Hijau, sedangkan kelompok D
beranggotakan kelompok E dan kelompok F dengan nilai similaritas 0,420.
Kelompok F beranggotakan pisang varietas Sobo Awu, sedangkan kelompok E
beranggotakan pisang varietas Kayu dan Rojo Molo dengan nilai similaritas
0,497. Berdasarkan hasil PCA (Principal Component Analysis), karakter yang
berpengaruh besar dalam pengelompokan varietas pisang antara lain habitus,
tinggi tanaman, bentuk batang, warna batang semu, tiggi batang semu, lingkar
batang semu, tipe pertumbuhan daun, warna permukaan atas daun, warna
permukaan bawah daun, tebal daun, lebar daun, panjang pelepah daun, warna tepi
tangkai daun, tipe bentuk pangkal tangkai daun, panjang tangkai daun, bentuk
jantung, bentuk pangkal braktea, warna braktea bagian luar, lebar helai braktea,
posisi rakis, bentuk buah muda, bentuk buah matang, panjang buah, penampang
melintang buah matang, warna kulit buah muda, warna kulit buah matang, tebal
kulit buah, warna daging buah matang, jumlah buah satu sisir, jumlah sisir dalam
satu tandan, dan penampang melintang buah muda.

Kata Kunci : Dendrogram, morfologi, Musa paradisiaca L., Principal
Component Analysis, Statistical Product and Service Solutions.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA


