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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah karakter morfologi pembeda, 
hubungan kekerabatan berdasarkan karakter morfologi, dan karakter morfologi 
yang berpengaruh sangat kuat terhadap pengelompokan beberapa varietas pisang 
edible (Musa spp.). Pada penelitian ini digunakan 6 varietas pisang edible, yaitu 
kepok kuning, kepok putih, kepok super, raja jambe, menthok, dan uter. Penelitian 
ini dilaksanakan di Desa Nglawak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, 
Jawa Timur. Karakter morfologi yang digunakan berjumlah 73, meliputi karakter 
perawakan, batang, daun, jantung, braktea, bunga, dan buah. Penelitian ini bersifat 
observasional. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, ditemukan 61 karakter 
pembeda yang mempengaruhi pengelompokan keenam varietas pisang edible 
tersebut. Analisis kekerabatan dengan metode fenetik menggunakan program 
SPSS menghasilkan fenogram yang menunjukkan dua kelompok utama, yaitu 
kelompok A dan B, dengan similaritas 33,1%. Kelompok A terdiri dari pisang 
uter. Kelompok B terdiri dari pisang kepok kuning, kepok putih, kepok super, raja 
jambe, dan menthok. Pada koefisien similaritas 38,0%, pisang raja jambe dan 
menthok memisah dari pisang kepok kuning, kepok putih, dan kepok super. 
Pisang kepok kuning dan kepok putih memiliki koefisien similaritas paling besar, 
yaitu 92,3%. Berdasarkan hasil PCA (Principal Component Analysis), karakter 
yang sangat kuat berpengaruh terhadap pengelompokan varietas pisang edible 
(Musa spp.) antara lain: tipe kanal tangkai daun, tepi tangkai daun, warna pinggir 
tepi tangkai daun, warna permukaan atas daun, titik insersi helaian daun pada 
tangkai daun, warna ventral tulang daun, panjang tangkai tandan, warna 
permukaan luar braktea, warna permukaan dalam braktea, kebiasaan braktea 
sebelum gugur, bentuk tenda bunga bebas, penampakan tenda bunga bebas, 
bentuk ovarium, posisi buah, potongan transversal buah, warna daging buah 
masak, ketegakan daun, pigmentasi pada batang semu dalam, bercak pada tangkai 
daun, pigmentasi tenda bunga majemuk, warna cuping tenda bunga majemuk, 
bentuk ujung tenda bunga bebas, warna anther, bentuk stilus, pigmentasi ovarium, 
adanya biji, permukaan biji, bentuk biji, warna batang semu, posisi rakis, bentuk 
jantung, bentuk braktea, warna umum tenda bunga majemuk, warna tenda bunga 
bebas, pigmentasi pada stilus. 
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