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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya keanekaragaman varietas, 

hubungan kekerabatan, karakter morfologi yang mempengaruhi pengelompokkan 

varietas kelapa (Cocos nucifera L.) di Kalipuro Banyuwangi. Berdasarkan karakter 

morfologi dan mengetahui karakter yang dapat mempengaruhi pengelompokkan 

antar varietas pada kelapa. Penelitian ini dilakukan di Kalipuro, Banyuwangi. 

Pada penelitian ini terdapat 6 varietas dari spesies Cocos nucifera L., yaitu, 

varietas Dalam Merah,  varietas Dalam Kuning, varietas Dalam Hijau, varietas 

Dalam Bol/Udang, varietas Genjah Salak, dan varietas Genjah Gading beserta 1 

outgroup yaitu kelapa sawit. Karakter tanaman yang digunakan berjumlah 55 

karakter, berupa karakter morfologi yang meliputi karakter habitus, batang, daun, 

bunga, buah, dan serabut. Penelitian ini bersifat observasional. Berdasarkan hasil 

analisis deskripsi diperoleh keanekaragaman karakteristik morfologi antar varietas 

kelapa. Berdasarkan analisis dengan metode fenetik menggunakan program SPSS 

dihasilkan dendrogram yang menunjukkan dua kelompok utama yaitu kelompok 

A dan B dengan nilai similaritas 0,422. Kelompok A beranggotakan kelapa sawit, 

dan kelompok B memisah kembali dengan kelompok C dengan nilai similaritas 

0,252. Kelompok C memisah dengan kelompok D dengan nilai similaritas 0,442. 

Kelompok D memisah dengan kelompok E dengan niilai similaritas 0,619. 

Kelompok E memisah dengan kelompok F dengan nilai similaritas 0,682, dan 

kelompok F memisah dengan nilai paling tinggi 0,743 beranggotakan varietas 

Dalam Merah dan varietas Dalam Kuning. Berdasarkan hasil PCA (Principal 

Component Analysis), karakter yang mempengaruhi pengelompokan varietas 

kelapa antara lain: warna batang, diameter batang 1 m dari pangkal, tepi pelepah 

daun, pangkal daun, panjang tangkai daun, bentuk bunga betina, warna tangkai 

bunga, jumlah bunga betina, berat buah, diameter buah, berat daging buah, berat 

serabut, warna atas serabut, warna dasar serabut, tebal serabut, tinggi nodus, 

percabangan bunga, warna kelopak betina, dan polaritas buah. 

Kata kunci: Cocos nucifera L., hubungan kekerabatan, morfologi, dendrogram, 

PCA 
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