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ABSTRACT 

The objective of this research are to know the diversity or morphological, to know fenetic 

relationship among members of variety Psidium guajava L. based on morphological approach 

characters and morphological character that affects the classification of these guava. This 

research was run in Agrowisata Bhakti Alam Nongkojajar, Pasuruan. In this research, there were 

6 varieties from species Psidium guajava L., those were variety of Getas Merah, Kristal, Lokal, 

Sukun Farang, Pear, and Sukun Merah. Parts of the plants to be studied are 60 characters of 

morphological plant, including stature, stem, leaves, flower, and fruit. This was an observational 

research. According to the result of description analysis there were obtained diversity of 

characteristic morphological from guava. According to the analysis used phenetic method by 

SPSS program there were a dendrogram that resulted two groups of guava: group A and group B 

with 28,3% similarity value. Group A consisted variety of Sukun Farang, and group B consisted 

of group C and group D with 32,2% similarity value. Group C with 47,2% consisted variety of 

Getas Merah and Pear. Group D consisted variety of Sukun Merah with 33,2% similarity value 

and group E consisted variety of Kristal and Lokal with 50,2% similarity value. According to the 

result of PCA (Principal Component Analysis), characters that affect the grouping of variety of 

guava such as: stem shape, the color of the bottom surface of flower petals, the average width of 

petals, color stamens (stalk), long stamens, color pistil (stigma), long pistil, the distance between 

the veins, distance between nodes, the color of the upper surface of flower petals, color pistil 

(stigma stalk), leaf density, diameter stem, peeling-crust, shape leaf, wide petals, surface of fruit, 

the color of the fruit surface. 
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I. PENDAHULUAN 

Keanekaragaman hayati di bumi terpusat pada daerah tropis. Indonesia berada pada 

wilayah tropis yang dilewati oleh garis equator sehingga memiliki kekayaan alam lautan maupun 

daratan.Salah satu spesies yang banyak dijumpai di Indonesia adalah Psidium guajava L. 



Psidium guajava L. atau sering biasa kita sebut jambu biji ini merupakan tanaman yang 

berasal dari Amerika Serikat Tengah, lalu penyebaran tanaman ini meluas ke kawasan Asia 

Tenggara dan ke wilayah Indonesia melalui Thailand (Cahyono, 2010). Jambu biji termasuk 

buah komersial karena sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Jambu biji ditanam hampir di 

seluruh wilayah Nusantara. Namun masyarakat Indonesia masih sedikit yang menanam jambu 

biji secara intensif sehingga produksi jambu biji berkualitas rendah dan harganya pun menjadi 

rendah. Padahal, jambu biji merupakan salah satu komoditas buah yang memiliki pasaran 

prospektif, baik untuk pasaran di dalam negeri maupun pasaran di luar negeri (Cahyono, 2010). 

Jambu biji (Psidium guajava L.) merupakan tanaman yang berbuah sepanjang tahun. Apabila 

dibudidayakan secara komersial, tanaman jambu biji dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat pada setiap rantai agribisnisnya sekaligus meningkatkan pendapatan negara. Jambu 

biji (Psidium guajava L.) sangat disukai banyak orang karena rasa buahnya yang manis dan 

menyegarkan serta kandungannya yang beragam. 

Berbagai manfaat yang terkandung dalam jambu biji serta peluang bisnis yang menjanjikan 

membuat banyak kalangan berlomba - lomba menciptakan varietas baru yang unggul dan 

diminati semua orang. Penelitian yang dilakukan pada varietas jambu biji umumnya terfokus 

pada jumlah produksi yang dihasilkan di setiap daerah (Ambarsari, 2007), teknik budidaya untuk 

menghasilkan tanaman jambu biji yang berkualitas tinggi (Cahyono, 2010), dan kandungan pada 

daun dan buah jambu biji sebagai bahan dasar dalam pengobatan tradisional maupun modern 

(Novianto, 2011). Tetapi sampai saat ini penelitian tentang hubungan kekerabatan antar varietas 

Psidium guajava L. masih belum banyak dilakukan terutama di Indonesia. Penelitian tentang 

biosistematika menjadi sangat penting karena terdapat berbagai varietas, sehingga 

pengelompokkan antar varietas yang berkerabat dekat berguna untuk pembudidayaan dan 

pemuliaan varietas jambu biji. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian dan inventarisasi 

tentang varietas pada Psidium guajava L. untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar varietas 

dengan cara analisis hubungan fenetik dengan pendekatan yang relatif mudah yaitu pendekatan 

morfologi. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Agrowisata Bhakti Alam Nongkojajar, Kabupaten Pasuruan, 

Jawa Timur dan Laboratorium Biosistematika Departemen Biologi Fakultas Sains dan 

Teknologi Universitas Airlangga pada bulan Januari - Oktober 2014. 

Bahan spesimen yang digunakan adalah spesimen segar dari enam varietas tanaman jambu 

biji (Psidium guajava L.) yaitu, varietas Getas Merah, varietas Kristal, varietas Lokal, varietas 

Pear, varietas Sukun Farang, dan varietas Sukun Merah. 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) meteran untuk mengukur diameter 

batang; (2) penggaris untuk mengukur panjang dan lebar spesimen; (3) jangka sorong untuk 

mengukur ketebalan spesimen; (4) kaca pembesar untuk mengamati morfologi spesimen yang 

berukuran kecil; (5) gunting tanaman untuk memotong bagian spesimen yang dipakai sebagai 

sampel; (6) kantong plastik untuk mengumpulkan spesimen yang dipakai sebagai sampel untuk 

diamati; (7) kertas label untuk memberi keterangan pada kantong plastik yang berisi sampel 

spesimen; (8) kamera digital untuk mendokumentasikan spesimen; (9) standar warna (RGB); 

(10) buku morfologi tumbuhan untuk membantu mendeskripsikan spesimen. 

Bagian tanaman jambu biji yang digunakan untuk diteliti adalah organ daun, batang, 

bunga, buah. 



Tahapan penelitian yang dilakukan adalah : (1) survey lokasi penelitian; (2) karakterisasi 

morfologi spesimen; (3) deskripsi dan analisis; (4) analisis data untuk pengelompokkan (analisis 

kelompok). 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil deskripsi dari masing - masing varietas jambu biji dapat dibuat suatu kunci 

identifikasi jambu biji 

1. a.  Kerapatan daun rapat dan batang berbentuk bulat pipih ………...........................  2 

b.  Kerapatan daun jarang dan batang berbentuk bulat..……...…….......................…. 3 

2. a. Mengelupasnya kerak pada batang berjumlah banyak dan berukuran kecil – 

kecil.............................................................................................…  Sukun Farang 

b. Mengelupasnya kerak pada batang berjumlah banyak dan berukuran besar - besar… 3 

3. a. Permukaan atas daun dan bawah daun berwarna Dark Olive Green (hijau lumut tua) dan 

Olive Drab (hijau lumut kusam), dengan pangkal daun membulat dan tepi daun 

berwarna merah serta jarak antar nodus antara 3,5 cm < X ≤ 6,5 cm.….. Getas merah 

b. Permukaan atas daun dan bawah daun berwarna Yellow Green (kuning kehijauan) dan 

Olive (hijau lumut), dengan pangkal daun tumpul dan tepi daun tidak berwarna merah 

serta jarak antar nodus antara 1 cm ≤ X ≤ 3,5 cm ………………………............ Pear 

4. a. Bagian terlebar dari daun berada di atas tengah daun……………..........................  5 

b. Bagian terlebar dari daun berada di tengah daun…….……….………...................  6 

5. a.Warna benang sari (kepala) dan putik (kepala) Lemon Chiffon (putih susu) dan Yellow 

Green (kuning kehijauan), dan warna kelopak bunga permukaan atas dan bawah Light 

Goldenrod Yellow (putih sedikit kuning keemasan) dan Green Yellow (hijau 

kekuningan....................................................................................... Sukun Merah 

b.Warna benang sari (kepala) dan putik (kepala) Light Yellow (putih kekuningan cerah) dan 

Green Yellow (hijau kekuningan), dan warna kelopak bunga permukaan atas dan bawah 

Pale Goldenrod (kuning pucat)dan Yellow Green (kuning kehijauan)………....…..6 

6. a. Bentuk buah bulat telur, permukaan kulit buah kasar, warna permukaan kulit buah Dark 

Khaki (hijau sedikit coklat), warna daging buah Pink (merah muda), dan tekstur daging 

buah keras dan renyah……………...…….................................................... Kristal 

b. Bentuk buah bulat, permukaan kulit buah halus, warna permukaan kulit buah Khaki 

(putih kekuningan), warna daging buah Light Coral (merah muda cerah), dan tekstur 

daging buah lembek ..….……......................................................................... Lokal 

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

kekerabatan melalui pendekatan morfologi yang divisualisasikan dalam bentuk dendrogram pada 

gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dendrogram using Average Linkage (Between Groups) 

 

Rescaled Distance Cluster Combine 
 

Index 

Simirality   0.502  0.4582   0.4144    0.3706    0.3268    0.283 
Label      Num +---------+---------+---------+---------+--------+ 

 

         E 

Kristal      2 

Lokal        3                                              D 

Sukun merah  6                                                     B 

Getas merah  1                                              C 

Pear         4 

Sukun farang 5                                                     A 

 

Gambar 1. Dendrogram hubungan kekerabatan antara enam varietas jambu 

     biji (Psidium guajava L.) yang diteliti berdasarkan analisis 

     karakteristik morfologi. 

 

Berdasarkan dendrogram pada Gambar 1. di atas, dengan nilai similaritas (kesamaan) 

28,3% didapatkan 2 kelompok jambu biji (Psidium guajava L.) berdasarkan karakter morfologi. 

Dua pengelompokkan ini ditandai dengan huruf A dan B. Hasil analisis yang digambarkan dalam 

dendrogram tersebut dapat menunjukkan pengelompokan dan juga kedekatan dalam hubungan 

kekerabatan dari enam varietas jambu biji (Psidium gujava L). Kelompok pertama (kelompok A) 

beranggotakan jambu biji varietas Sukun farang, dan kelompok kedua (kelompok B) 

beranggotakan jambu biji varietas Kristal, varietas Lokal, varietas Pear, varietas Getas merah dan 

varietas Sukun merah. Kelompok B memisah kembali menjadi dua kelompok yaitu kelompok C 

dan D dengan nilai similaritas 32,2%. Kelompok C dengan nilai similaritas 47,2% memisah 

dengan anggota kelompok jambu biji varietas Getas merah varietas Pear. Kelompok D 

beranggotakan jambu biji varietas Kristal, varietas Lokal, dan varietas Sukun merah. Kelompok 

D memisah menjadi dua kelompok yaitu, menjadi kelompok E (yang terdiri dari varietas Kristal 

dan Lokal) dan varietas Sukun merah dengan nilai similaritas 33,2%. Kelompok E dengan nilai 

similaritas paling tinggi 50,2% memisah kembali dengan beranggotakan jambu biji varietas 

Kristal dan varietas Lokal. 

Setelah melakukan analisis pengelompokkan berhierarki (classify hierarchial cluster), data 

yang ada harus dikonfirmasi kembali dengan analisis komponen utama (Principal Component 

Analysis / PCA). Hasil analisis PCA adalah sebuah tabel yang menunjukkan bobot nilai dari 

masing - masing karakter pembeda yang menyebabkan pemisahan dari setiap individu / varietas 

(Gill dan Cubero,1993). Komponen nilai tersebut berasal dari sejumlah karakter pembeda yang 

diekstrak dan dinyatakan dalam Tabel 1. Karakter yang digunakan sebanyak 43 karakter, 

sementara sisa karakter lainnya tidak masuk dalam tabel karena karakter - karakter tersebut sama 

untuk setiap individu.  

 

 

 

 

 



Tabel 1. Nilai matriks komponen setiap karakter pembeda 

 

Component Matrixa 

 Komponen 

Karakter Pembeda 1 2 3 

Tinggi tanaman .391 .351 .719 

Kerapatan daun -.460 .199 .835 

Bentuk batang -.988 .032 .115 

Warna batang -.673 -.073 -.603 

Diameter batang -.368 .355 .763 

Mengelupasnya kerak -.107 .363 .831 

Jarak antar kerak yang terkelupas .465 .204 .566 

Warna permukaan atas daun -.444 .682 -.031 

Warna permukaan bawah daun -.336 .626 .198 

Bangun daun .093 -.293 .947 

Ujung daun .592 -.629 .397 

Pangkal daun .651 .128 .474 

Jumlah tulang daun -.014 -.334 -.142 

Jarak antar tulang daun .264 .927 .264 

Panjang daun .554 .747 -.269 

Lebar daun .361 .586 -.203 

Panjang tangkai daun -.251 .403 .140 

Bagian terlebar dari daun .198 .552 -.628 

Jarak antar nodus -.165 .858 .246 

Tepi daun muda .651 .652 .104 



Simetri bunga -.475 .694 -.330 

Warna kelopak bunga permukaan 

atas 
.052 -.857 .125 

Warna kelopak bunga permukaan 

bawah 
-.766 -.335 .479 

Jumlah kelopak bunga -.475 .694 -.330 

Panjang kelopak bunga .678 .110 .028 

Lebar kelopak bunga .343 .097 .840 

Bentuk mahkota bunga -.554 -.747 .269 

Jumlah mahkota bunga -.475 .694 -.330 

Rata-rata panjang mahkota bunga .744 -.574 -.233 

Rata-rata lebar mahkota bunga .988 -.032 -.115 

Warna benang sari (tangkai sari) -.901 -.052 .039 

Warna benang sari (kepala sari) .327 -.625 -.590 

Panjang benang sari .988 -.032 -.115 

Warna putik (tangkai putik) .165 -.858 -.246 

Warna putik (kepala putik) -.867 .301 -.194 

Panjang putik .988 -.032 -.115 

Berat buah .115 .616 .701 

Diameter buah .651 .128 .474 

Bentuk buah -.734 -.348 .412 

Permukaan kulit buah .343 .097 .840 

Warna permukaan buah -.069 -.315 .774 



Warna daging buah .490 .726 -.336 

Tekstur daging buah -.358 -.543 .528 

 

Karakter yang berpengaruh besar (mempunyai nilai ≥ 0,750) dalam komponen 1 antara 

lain: bentuk batang, warna kelopak bunga permukaan bawah, rata-rata lebar mahkota bunga, 

warna benang sari (tangkai sari), panjang benang sari, warna putik (kepala putik), panjang putik. 

Karakter yang termasuk dalam komponen 2 antara lain: jarak antar tulang daun, jarak antar 

nodus, warna kelopak bunga permukaan atas, warna putik (tangkai putik). Selanjutnya karakter 

yang termasuk dalam komponen 3 antara lain: kerapatan daun, diameter batang, mengelupasnya 

kerak, bangun daun, lebar kelopak bunga, permukaan kulit buah, warna permukaan buah. 

Berdasarkan dendrogram tersebut dapat diketahui terbentuknya dua kelompok utama, yaitu 

kelompok A yang terdiri dari Sukun Farang dan kelompok B yang terdiri dari 5 varietas, yaitu; 

Kristal, Lokal, Sukun merah, Getas merah dan Pear, yang memiliki nilai indeks dalam kesamaan 

sebesar 0,283. Nilai tersebut merupakan nilai yang paling kecil diantara nilai yang lain, yang 

berarti dua kelompok tersebut memiliki perbedaan karakakter yang signifikan. Karakter yang 

berbeda antara lain pada bentuk batang, bentuk buah dan jarak antar mengelupasnya kerak, yang 

masing-masing kelompok memiliki karakteristik yang berbeda.  

Kelompok A memiliki karakteristik batang yang berbentuk bulat pipih, buah yang 

berbentuk bulat memanjang, dan jarak antar kerak yang terkelupas banyak kecil-kecil, sedangkan 

pada kelompok B memiliki karakteristik batang berbentuk bulat, buah berbentuk bulat dan bulat 

telur, jarak antar kerak yang terkelupas sedang dan sedikit besar-besar dan kecil - kecil. 

Memisahnya varietas jambu biji menjadi beberapa kelompok pada dendrogram disebabkan 

karena adanya perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh masing - masing individu. Setiap 

individu baik tingkat spesies maupun varietas pasti memiliki ciri atau sifat khusus yang tidak 

dimiliki oleh individu lain. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dalam satu varietas, suatu 

individu pasti memiliki perbedaan. Kenyataan ini bisa terjadi karena memang tidak akan pernah 

ada dua individu yang sama persis di dunia ini (Campbell, 2003). 

Pada keenam puluh karakter morfologi yang digunakan dalam penelitian ini, 17 karakter 

merupakan karakter umum yang dimiliki bersama sedangkan 43 karakter sisanya merupakan 

karakter khusus yang dimiliki antar varietas jambu biji. 43 karakter inilah yang menyebabkan 

adanya keanekaragaman pada varietas jambu  biji. Selanjutnya, 43 karakter khusus tersebut 

dianalisis dengan PCA. Hasil analisis PCA pada komponen 1 menunjukkan bahwa nilai 

komponen tertinggi terdapat pada karakter bentuk batang, rata - rata lebar mahkota bunga, 

panjang benang sari, panjang putik  dengan nilai yang sama yaitu 0,988 (Tabel 1). Ini 

menunjukkan bahwa karakter batang, dan karakter bunga memiliki pengaruh paling besar 

terhadap pengelompokan dari keenam varietas jambu biji (Psidium guajava L.). 

Berdasarkan nilai komponen matriks pada Tabel 1. dapat dilihat dari komponen I terdapat 7 

karakter yang memiliki nilai ≥ 0,75 yang berarti karakter tersebut berpegaruh kuat terhadap jauh 

dekatnya hungan antar varietas, karakter tersebut antara lain; karakter bentuk batang, rata-rata 

lebar mahkota bunga, panjang benang sari, panjang putik, warna kelopak bunga permukaan 

bawah, warna tangkai sari, dan warna kepala putik. Pada komponen II terdapat 5 karakter yang 

memiliki nilai ≥ 0,75, yaitu; karakter jarak antar tulang daun, bentuk mahkota bunga, warna 

tangkai putik, warna kelopak bunga permukaan atas, dan jarak antar nodus. Dan pada komponen 



III terdapat 8 karakter yang memiliki nilai ≥ 0,75, yaitu; karakter kerapatan daun, diameter 

batang, bangun daun, lebar kelopak bunga, permukaan kulit buah dan warna permukaan buah. 

Beberapa karakter di atas adalah karakter yang berpengaruh kuat dalam menentukan 

pengelompokan antar varietas, selain karakter di atas juga terdapat beberapa karakter yang cukup 

berpengaruh dan kurang berpengaruh dalam pengelompokan antar varietas. Seberapa kuat 

karakter tersebut, apakah berpengaruh kuat atau cukup berpengaruh dan kurang berpengaruh, 

merupakan karakter yang digunakan untuk mengelompokkan antar varietas, sehingga dapat 

diketahui hubungan kekerabatannya. 

Hal ini menunjukkan bahwa karakter morfologi merupakan salah satu karakter dari 

makhluk hidup yang dapat digunakan untuk mengetahui hubungan kekerabatan suatu organisme. 

Penelitian ini difokuskan dalam penelitian ini karakter morfologi memegang peranan penting 

dalam menentukan kedekatan hubungan kekerabatan dari keenam varietas jambu biji (Psidium 

guajava L). 

Hubungan kekerabatan dapat digunakan untuk menduga tingkat kesamaan antar spesies 

atau populasi (Suratman et al., 2000). Semakin banyak karakter yang dimiliki bersama, diantara 

individu yang dibandingkan, maka semakin dekat hubungan kekerabatan, dan berlaku pula 

dengan sedikitnya kesamaan karakter yang dimiliki bersama, maka hubungan kekerabatannya 

semakin jauh. 

 

IV. KESIMPULAN 

4.1  Kesimpulan 

1. Terdapat keanekaragaman morfologi pada organ batang, daun, bunga, dan buah pada 

enam varietas jambu biji (Psidium guajava L.). 

2. Hubungan kekerabatan antar varietas jambu biji (Psidium guajava L.) ditinjau dari 

pendekatan morfologi dan dendrogram menghasilkan dua kelompok utama dengan nilai 

similaritas 28,3% yaitu, kelompok A beranggotakan jambu biji varietas Sukun farang, 

dan kelompok B beranggotakan jambu biji varietas Kristal, varietas Lokal, varietas Pear, 

varietas Getas merah dan varietas Sukun merah. Selanjutnya kelompok yang kedua akan 

membentuk kelompok yang lebih kecil lagi hingga akhirnya mengelompok dengan 

golongannya sendiri. 

3. Karakter yang mempengaruhi pengelompokan pada enam varietas jambu biji (Psidium 

guajava L.) yaitu pada komponen I terdapat 7 karakter yang memiliki nilai ≥ 0,750 yang 

berarti karakter tersebut berpengaruh kuat terhadap jauh dekatnya hubungan antar 

varietas, karakter tersebut antara lain: bentuk batang, warna kelopak bunga permukaan 

bawah, rata - rata lebar mahkota bunga, warna benang sari (tangkai sari), panjang benang 

sari, warna putik (kepala putik), panjang putik. Komponen II terdapat 4 karakter yang 

memiliki nilai ≥ 0,750 antara lain: jarak antar tulang daun, jarak antar nodus, warna 

kelopak bunga permukaan atas, warna putik (tangkai putik). Komponen III terdapat 7 

karakter yang memiliki nilai ≥ 0,750 antara lain: kerapatan daun, diameter batang, 

mengelupasnya kerak, bangun daun, lebar kelopak bunga, permukaan kulit buah, warna 

permukaan buah. Dan sisanya adalah karakter yang cukup berpengaruh dan kurang 

berpengaruh. 

 

 

 



4.2  Saran 

1. Perlu ditambahkan karakter anatomi dan molekuler sebagai pendukung dalam analisis 

biosistematika varietas pada jambu biji (Psidium guajava L.) ini sehingga dapat 

memperkuat hubungan kekerabatan antar varietas tersebut. 

2. Perlu dilakukan penelitian hubungan kekerabatan varietas jambu biji (Psidium guajava 

L.) lainnya yang ada di daerah lain di Indonesia. 
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