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ABSTRACT 

 

The aims of this study were to examine whether there is diversity of morphological from variety 

of rose apple (Syzygium aqueum Burm.f.Alston), analize their relationship and find out the 

characteristics that effects the classification of these rose apple. This study itself is using the 

descriptive approach. Sampling is taken at some sites Plantation Bhakti Alam Ngembal Village 

Tutur Subdistrict Pasuruan Regency, East Java. The result of the research finds four varieties 

Camplong, Citra, Black Diamond, and Pink Rose Apple. Parts of the plants to be studied are 55 

characters, including plant high, leaf side, corolla high, and corolla width. Morphological of 

variety of rose apple were analyzed by SPSS programme. This programme used simple matching 

coefficient that use to form dendrogram. The dendrogram resulted two main groups of rose apple 

group A and group B. Group A consisted of variety of Pink Rose Apple with 75,1% similarity 

value. In the PCA (Principal Component Analysis) analysis of characters that effect the grouping 

of variety of rose apple leaves thickly, high plants, leaf type, leaf edge, leaf point, leaf wide, leaf 

length, stalk leaf length, leaf distance accompany, diatance bone leaves, calyx shape, high 

corolla, corolla width, high fruit, fruit diameter, fruit skin surface, fruit flavor, seed color, 

number of seed, form of seed, diameter of seed, and long seed. 
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1. PENDAHULUAN 

Indonesia telah ditetapkan sebagai negara megadiversitas kedua terbesar di dunia 

(Mittermeier dan Mittermeier, 1997). Indonesia merupakan negara megadiversitas, termasuk 

dalam kekayaan flora (tumbuhan). Dalam keanekaragaman tumbuhan Indonesia memiliki 

antara 30.000–35.000 jenis tumbuhan (Wendra, 2012). Jambu airadalah tumbuhan dalam 

suku jambu-jambuan atau keluarga Myrtaceae yang berasal dari Asia Tenggara (Bambang, 

1993). Selain digunakan sebagai makanan, jambu air bisa digunakan sebagai obat. Jambu air 

merupakan tanaman yang mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi serta memiliki khasiat 

dalam penyembuhan berbagai macam penyakit karena mengandung nilai gizi dan 

mempunyai kadar vitamin C yang tinggi yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia 

(Dalimartha, 2008). Penelitian yang sering dilakukan pada jambu air terfokus pada 

kandungan kimia dan perkembangbiakan dalam bidang pertanian (Indriana, 2011), penelitian 

yang lain masih terfokus pada salah satu varietas yakni varietas Citra. Penelitian akan 

hubungan fenetik di antara varietas pada Syzygium aqueum dipandang perlu karena dari 

hubungan fenetik diperoleh informasi sederhana akan kedekatan hubungan di antara varietas 

pada Syzygium aqueum berdasarkan persamaan yang dimiliki bersama. Pramono, 1988 
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menyatakan bahwa kemiripan morfologi tumbuhan yang berkerabat dekat, menimbulkan 

proses fisiologis yang mirip dan menghasilkan senyawa metabolit sekunder yang mirip pula. 

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian varietas dari spesies Syzygium aqueum 

untuk mengetahui hubungan kekerabatan dari keempat varietas dengan cara menganalisis 

hubungan fenetik keempat varietas tersebut dengan menggunakan pendekatan yang relatif 

mudah dan tidak memerlukan biaya yang banyak untuk diaplikasikan, yaitu menggunakan 

pendekatan morfologi.  

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Agrowisata dan Perkebunan Bhakti Alam di Desa Ngembal 

Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Laboratorium Biosistematika 

Departemen Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga selama tiga bulan 

mulai bulan Juli–September 2014.  

Bahan yang digunakan adalah spesimen segar dari empat varietas tanaman jambu air 

(Syzygium aqueum), yaitu Camplong, Citra, Black Diamond, dan Pink Rose Apple.  

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi meteran, jangka sorong, 

gunting tanaman/pisau, kantong plastik berbagai ukuran, baki, penggaris, kamera digital, 

kertas label, dan alat tulis. 

Bagian yang diamati adalah karakter morfologi seperti perawakan, daun, batang, 

bunga, buah, dan biji.Penelitian yang dikerjakan merupakan penelitian deskriptif dan secara 

umum terbagi menjadi tahap persiapan penelitian, pengambilan dan pengumpulan spesimen, 

pendataan karakter, dan pengolahan data. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil deskripsi dari masing–masing varietas Syzygium aqueum dapat dibuat suatu kunci 

identifikasi sebagai berikut: 

1.a.Warna batang coklat keputihan dengan permukaan batang kasar. Ujung daun meruncing 

dan pangkal daun runcing…………...................................................................Camplong 

b. Warna batang coklat tua dengan permukaan batang halus. Ujung daun runcing dengan 

pangkal daun tumpul…………………………………………………………..…………2 

2.a.  Bentuk calyx corong panjang dengan warna calyx kuning. Warna buah 

merah…………………….…………………………………………………………..Citra 

b. Bentuk calyx corong pendek dengan warna calyx kuning. Warna buah merah 

kehitaman………………………………………………………………………………...3 

3.a. Rasa buah sepat dengan permukaan kulit buah kasar dan tidak memiliki 

biji…………………………………………………………………..........Black Diamond 

b. Rasa buah sepat manis dengan kulit buah kasar dan memiliki biji………………Pink 

Rose Apple 
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Setelah melakukan deskripsi dan membuat kunci identifikasi, maka dapat dilihat hubungan 

kekerabatan melalui pendekatan morfologi yang divisualisasikan dalam bentuk dendrogram pada 

Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Dendrogram hubungan kekerabatan antara varietas Camplong, Citra, Black 

Diamond, dan Pink Rose Apple dari spesies Syzygium aqueum  

Keterangan: 

CAM1 = Camplong 1     BLACK 1 = Black Diamond 1 

CAM2 = Camplong 2     BLACK 2 = Black Diamond 2 

CAM3 = Camplong 3     BLACK 3 = Black Diamond 3 

CIT1 = Citra 1     PINK 1     = Pink Rose Apple 1 

CIT2 = Citra 2     PINK 2     = Pink Rose Apple 2 

CIT3 = Citra 3     PINK 3     = Pink Rose Apple 3 
 

Pengelompokan pertama diawali oleh 2 kelompok utama, yaitu kelompok adan 

kelompok b. Kelompok a beranggotakan varietas Pink Rose Apple sementara  kelompok b 

beranggotakan varietas Black Diamond, Camplong, dan Citra. Kedua kelompok ini 

mempunyai nilai kesamaan sebesar 47,4. Kelompok a telah mampu memecah menjadi 

anggota masing-masing, yaitu varietas Pink Rose Apple itu sendiri dengan nilai kesamaan 

sebesar 75,1. Sedangkan kelompok b memecah menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok c dan 

kelompok d yang beranggotakan varietas Black Diamond, Camplong, dan Citra. Kelompok 

ini terpisah dengan nilai kesamaan sebesar 51,4. Kelompok d memisah menjadi kelompok e 

dan kelompok f yang beranggotakan varietas Camplong dan Citra. Kelompok ini terpisah 

dengan nilai kesamaan 65,1. Setelah dilakukan analisis klasifikasi pengelompokan hierarki 

(classify hierarchialcluster) kemudian dilanjutkan dengan analisis komponen utama (Principal 

Component Analysis: PCA). Analisis PCA berguna untuk menjawab karakter morfologi apa yang 

memberi kontribusi besar dan membuat pemisahan OTU. Peran dari setiap karakter morfologi 

akan memisahkan 12 OTU dalam penelitian ini, oleh PCA dinyatakan dengan menampilkan 

sejumlah komponen–komponen pembeda utama beserta nilai dari setiap karakter pada 

komponennya. Komponen karakter morfologi yang menyebabkan pengelompokan OTU 

disajikan dalam Tabel 1. 
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     Tabel 1. Nilai matriks komponen setiap karakter pembeda 

Karakter Komponen karakter  

1 2 3 

Kepadatan daun -.395 .810 -.423 

Tinggi tanaman  -.746 .565 -.345 

Warna batang -.510 .674 .534 

Permukaan batang -.510 .674 .534 

Bangun daun -.106 -.899 .411 

Tepi daun -.968 -.247 .012 

Ujung daun .533 .194 -.818 

Pangkal daun -.510 .674 .534 

Lebar daun .318 -.478 .784 

Panjang daun -.096 .427 .898 

Panjang tangkai daun -.054 -.242 .863 

Jarak antar nodus .397 .798 .452 

Jarak antar tulang daun -.657 -.702 .259 

Bentuk calyx .397 .798 .452 

Tinggi corolla .968 .247 -.012 

Lebar corolla .968 .247 -.012 

Panjang pistillum .510 -.674 -.534 

Warna buah .429 -.592 .675 

Tinggi buah .129 .776 .430 

Diameter buah .802 -.318 .239 

Permukaan kulit buah .746 -.565 .345 

Rasa buah .395 -.810 .423 

Warna biji .968 .247 -.012 

Tekstur biji .968 .247 -.012 

Jumlah biji .968 .247 -.012 

Bentuk biji .968 .247 -.012 

Diameter biji .927 .260 -.032 

Panjang biji .968 .247 -.012 

 

Karakter yang mempengaruhi pengelompokan varietas pada spesies Syzygium 

aqueum dibagi menjadi tiga komponen dimana komponen ini paling berpengaruh berturut-

turut adalah komponen 1, 2, dan 3. Karakter yang berpengaruh dalam komponen 1, yaitu 

tinggi tanaman, tepi daun, tinggi corolla, lebar corolla, diameter buah, permukaan kulit buah, 

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

dalam komponen 2, yaitu kepadatan daun, bangun daun, jarak antar nodus, jarak antar tulang 

daun, bentuk calyx, tinggi buah, dan rasa buah.Karakter dalam komponen 3, yaitu ujung 

daun, lebar daun, panjang daun, dan panjang tangkai daun. 

Pada kelompok b membentuk 2 kelompok, yakni kelompok c dan kelompok dyakni 

varietas Camplong, Citra, dan Black Diamond dengan nilai koefisien agglomerative 51,4. 

Kelompok d memisah menjadi kelompok e dan kelompok f yang terdiri atas varietas 

Camplong dan Citra mempunyai nilai kesamaan sebesar 65,1. Hal ini karena memiliki 

karakter yang berbeda yakni warna batang, permukaan batang, ujung daun, pangkal daun, 
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lebar daun, panjang daun, panjang tangkai daun, jarak antar nodus, bentuk calyx, panjang 

pistillum, warna buah, dan tinggi buah. Semakin sedikit nilai indeks kesamaan yang dimiliki 

akan menentukan posisi OTU dalam dendrogram dan membuktikan adanya hubungan 

kekerabatan tiap OTU pada tingkat varietas dan antar varietas. Sedangkan hubungan 

kekerabatan yang didasarkan pada besar nilai kesamaan ini mencerminkan bahwa tiap 

kelompok tanaman tersebut mempunyai nilai kesamaan sifat fenotip yang cukup besar. Hal 

ini tampak pada posisi varietas Pink Rose Apple yang memisah dengan varietas Camplong, 

Citra, dan Black Diamond. Posisi tersebut menunjukkan bahwa varietas Pink Rose Apple 

memiliki lebih banyak perbedaan dengan varietas Camplong, Citra, dan Black Diamond. 

Perbedaan sifat tersebut ada pada karakter kepadatan daun, tinggi tanaman, warna batang, 

permukaan batang, bangun daun, tepi daun, ujung daun, pangkal daun, lebar daun, panjang 

daun, panjang tangkai daun, jarak antar nodus, jarak antar tulang daun, tinggi corolla, lebar 

corolla, panjang pistillum, warna buah, tinggi buah, diameter buah, permukaan kulit buah, 

rasa buah, warna biji, testur biji, jumlah biji, bentuk biji, diameter biji, dan panjang biji. 

Sedangkan pada varietas Camplong, Citra, dan Black Diamond memiliki persamaan yang 

banyak sehingga bisa dikatakan memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. 

Karakter-karakter yang berperan sebagai pemisah dalam pengelompokan tiap OTU 

dapat juga dianalisis menggunakan Principal Component Analysis (PCA). Analisis PCA 

menunjukkan tingkatan nilai karakter yang berperan dalam memisahkan 12 tanaman OTU 

pada 4 varietas dalam spesies Syzygium aqueum. Semakin besar nilai yang ditunjukkan maka 

semakin besar peranan karakter tersebut dalam pengelompokkan tiap varietas. Karakter yang 

digunakan sebanyak 28 meliputi karakter dasar dan karakter tambahan dari jumlah awal 

sebanyak 55 karakter, adanya 28 karakter tersebut menyebabkan adanya keanekaragaman 

antar varietas dan dijadikan sebagai karakter yang dapat mengelompokkan OTU pada 

kelompok yang sama. 

Karakter-karakter tersebut dianalisis dengan PCA dan menunjukkan bahwa nilai 

komponen karakter yang tinggi dan terbanyak pada karakter daun. Dari tabel dapat diketahui 

bahwa karakter pada komponen I, yaitu karakter yang paling berperan utama dalam 

memisahkan kelompok antar varietas dan yang mempunyai nilai ≥ 0,70 sebanyak 12 karakter 

yang terdiri atas tinggi tanaman, tepi daun, tinggi corolla, lebar corolla, diameter buah, 

permukaan kulit buah, warna biji, tekstur biji, jumlah biji, bentuk biji, diameter biji, dan 

panjang biji. Sedangkan pada komponen II, sebagai karakter pendukung karakter utama 

dengan nilai ≥ 0,70 adalah kepadatan daun, bangun daun, jarak antar nodus, jarak antar 

tulang daun, bentuk calyx, tinggi buah, dan rasa buah. Karakter-karakter tersebut juga 

digunakan sebagai pembeda dalam pembuatan kunci determinasi sehingga dapat 

mengelompokkan OTU dalam tiap kelompok taksa sehingga dapat diketahui dalam tiap 

kelompok varietas yang sama memiliki karakteristik yang khas. Pada hasil PCA (tabel 4.5) 

dapat dilihat nilai tiap karakter yang berperan penting dalam pengelompokkan OTU dengan 

nilai ≥ 0,70, yakni pada karakter tinggi tanaman (-746), tepi daun (-968), tinggi corolla(968), 

lebar corolla (968), diameter buah (802), permukaan kulit buah (746), warna biji (968), 

tekstur biji (968), jumlah biji (968), bentuk biji (968), diameter biji (927), dan oanjang biji 

(968). Namun ada beberapa karakter yang mempunyai nilai kesamaan yang kecil dari 

komponen I sampai III dengan nilai ≤ 0,70, yakni warna batang, permukaan batang, pangkal 

daun dan panjang pistillum. Beberapa karakter ini memiliki nilai rendah karena pada warna 

batang, permukaan batang dapat berubah karena menyesuaikan umur tanaman 

tersebut.Semakin tua umur tanaman maka warna batang semakin berwarna coklat tua dan 



6 
 

permukaannnya semakin kasar. Sedangkan pada pangkal daun dan panjang pistillum dapat 

berubah karena pengaruh lingkungan. Karena itulah karakter ini tidak dapat digunakan untuk 

mengelompokkan tanaman. 

Dua metode di atas adalah metode standar yang digunakan untuk menganalisa, yaitu 

(1) analisis kluster (Cluster Analysis) yang mana cara ini mengukur persamaan melalui jarak 

euklid dan pengelompokkan yang menggunakan sentroid pada tiap OTU dan (2) prinsip 

analisis komponen (PCA) yang menggunakan program dimana diciptakan oleh R/G. Davies 

untuk ordinasi OTU menggunakan teknik tipe-R (Alvin et al., 2013). Kerjasama kedua cara 

tersebut yang nantinya akan menunjukkan dendrogram dan indeks kesamaan yang dapat 

memperlihatkan hubungan pada tiap OTU dan kelompok OTU berdasakan pada karakter 

terpilih. Alvin  et al (2013) menambahkan bahwa dendrogram lebih dapat dipercaya dalam 

menyatakan kesamaan terhadap akhir dari dendrogram sedangkan PCA lebih berfungsi 

terhadap mendeteksi kelompok utama dan gradien pada kelompok data, sehingga kedua 

teknik ini digunakan dalam cara komplementer pada kelompok data yang sama. 
 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

1 Terdapat keanekaragaman morfologi varietas pada Syzygium aqueum, yaitu varietas 

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

2. Hubungan kekerabatan antar varietas pada spesies Syzygium aqueum ditinjau dari 

karakter morfologi dan dendrogram menghasilkan dua kelompok utama, yaitu 

kelompok a yang beranggotakan varietas Pink rose apple dengan nilai kesamaan 

sebesar 75,1 dan kelompok b beranggotakan varietas Camplong, Citra, dan Black 

diamond dengan nilai kesamaan sebesar 4,74. 

3. Karakter yang mempengaruhi pengelompokan varietas pada spesies Syzygium 

aqueum dibagi menjadi tiga komponen dimana komponen ini paling berpengaruh 

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

komponen 1, yaitu tinggi tanaman, tepi daun, tinggi corolla, lebar corolla, diameter 

buah, permukaan kulit buah, warna biji, tekstur biji, jumlah biji, bentuk biji, diameter 

biji, dan panjang biji. Karakter dalam komponen 2, yaitu kepadatan daun, bangun 

daun, jarak antar nodus, jarak antar tulang daun, bentuk calyx, tinggi buah, dan rasa 

buah. Karakter dalam komponen 3, yaitu ujung daun, lebar daun, panjang daun, dan 

panjang tangkai daun.  

4.2Saran 
Dalam hal pemanfaatan jambu air (terutama varietas Citra) sebagai tanaman 

popular di masyarakat, dibutuhkan penelitian terhadap kandungan zat-zat fitokimia 

yang terdapat pada varietas Black Diamond. Hal ini perlu dilakukan, sebab menurut 

hasil penelitian ini varietas Black Diamond memiliki hubungan kekerabatan yang 

dekat dengan varietas Citra, sehingga memungkinkan memiliki potensi khasiat yang 

sama. Selain itu, masih diperlukan penelitian terhadap berbagai varietas jambu air 

selain yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini melalui berbagai 

pendekatan untuk mengetahui dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh 

berbagai varietas jambu air lainnya. 
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