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BAB I  
PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 
 

Buah naga yang sering disebut dengan kaktus Manis atau kaktus madu 

terbilang buah yang baru dikenal di Indonesia. Buah naga (Hylocereus sp) tidak 

berasal asli dari Indonesia. Buah naga berasal dari Mexico Amerika 

Selatan.Tahun 2001 mulai masuk ke Indonesia,dan dikembangkan pertama kali 

di Pasuruan, Jawa Timur (Syariefa, 2003; dan Kristanto, 2008). Buah ini mulai 

dikembangkan di Indonesia serta memiliki peluang besar untuk disebarluaskan. 

Buah naga termasuk dalam keluarga tanaman kaktus dengan karakteristik 

memiliki duri pada setiap ruas batangnya. Sebutan lain untuk buah naga adalah 

buah tanglung (batang melengkung) juga disebut dengan dragon fruit 

mempunyai nilai ekonomi tinggi dan bermanfaat untuk mengobati berbagai jenis 

penyakit belum banyak diketahui oleh masyarakat luas (Suryono, 2006). Buah 

naga ini dikenal karena bentuknya yang unik dengan warna yang mencolok. 

Bentuk pohonnya juga bagus dengan bunga yang harum semerbak. Tanaman ini 

cukup cantik sebagai tanaman hias penyemarak taman (Sutomo, 2007). Sebutan 

buah ini untuk beberapa negara berbeda-beda, misalnya Feuy Long Kwa (Cina), 

Thanh  Long atau Clever Dragon (Vietnam), Kaew Mangkorn (Thailand), Shien 

mie kuo (Taiwan), Pitahaya (Mexico), Melano (Hawai), Rhino Fruit (Australia), 

Pitaya (Inggris) (Suryono,2006). 

 Buah naga diyakini dapat menurunkan kadar kolesterol, penyeimbang 

kadar gula darah, mencegah kanker usus, menguatkan fungsi ginjal dan tulang, 

menguatkan daya kerja otak, meningkatkan ketajaman mata serta sebagai bahan 

kosmetik (Suryono, 2006).Menurut Wiguna (2007) buah naga dapat menaikkan 
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kadar kolesterol baik high density lipoprotein (HDL) dan menurunkan kadar 

kolesterol buruk low density lipoprotein (LDL). Buah naga mengandung total 

fenolat yang tinggi dan sebagai antioksidan yang sangat bagus (Aleksander, 

2008). Buah naga kaya akan potassium (K), ferum (Fe), sodium (Na), kalsium 

(Ca), dan serat yang baik untuk kesehatan dibandingkan buah-buah yang lainnya 

(Sari, 2009). Di balik rasanya yang manis menyegarkan, buah naga kaya akan 

manfaat. Buah ini dapat menurunkan kolesterol dan penyeimbang gula darah, 

mengandung vitamin C, beta karoten, kalsium dan karbohidrat. Buah naga 

diyakini  mempunyai serat yang tinggi sebagai pengikat zat karsinogen penyebab 

kanker dan memperlancar proses pencernaan (Sutomo, 2007). Kandungan serat 

pada buah naga dapat  berperan menurunkan kadar kolesterol. Caranya, serat 

akan mengikat asam empedu (produk akhir kolesterol) di saluran buang 

kemudian dikeluarkan bersama tinja. Semakin tinggi konsumsi serat buah naga 

maka semakin banyak asam empedu dan lemak yang dikeluarkan tubuh, 

sehingga kadar kolesterol darah akan terkontrol (Admin, 2008). 

 Oleh karena banyaknya manfaat buah naga ini, maka penggemar buah 

ini berangsur-angsur meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dengan semakin 

membanjirnya buah naga di supermarket atau pasar swalayan di beberapa kota 

di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut diperlukan 

pembudidayaan buah naga sehingga  tanaman buah naga terus berkembang 

dan dipertahankan (Priyono, 2005). Dengan kemajuan teknologi yang ada 

tanaman buah naga ini dapaat dikembangkan ditanam secara vegetatif atau 

secara generatif. Sentra pengembangan buah naga antara lain terdapat di 

Pasuruan, Kediri, Mojokerto, Delanggu, dan Kulon Progo (Budiana, 2005). 
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Buah naga mengandung zat aktif, yaitu antioksidan dan asam asorbat 

(provitamin C), karoten (provitamin A) dan anthocyanin dan serat pangan dari 

bentuk pektin, sehingga aktivitas antioksidan dan antiproliferatif buah naga pada 

sel melanoma merupakan sumber utama antioksidan dan agen antikanker 

(Pratomo, 2008). 

 Studi keragaman hayati dewasa ini banyak mendapatkan perhatian baik 

di tingkat nasional maupun internasional. Kajian keragaman hayati meliputi 

keragaman antar ataupun dalam jenis  maupun populasi. Kajian kekerabatan 

spesies telah dipelajari hingga  struktur organisasi dan evolusi suatu genom 

(Purwanto dkk, 2002). Agar  diperoleh hasil yang dapat memperkuat batasan 

takson, mengkaji hubungan kekerabatan,  menentukan dan klasifikasi khususnya 

kategori jenis dan tingkat takson di bawah jenis,  maka diperlukan suatu penanda 

yang akurat. Penanda yang biasa  digunakan adalah karakter morfologi 

tumbuhan. Kelemahan penanda morfologi  adalah didasarkan pada sifat fenotip 

sedang ragam genetik yang diperoleh masih bersifat  dugaan dan masih 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan (Cahyari, et al., 2004). Penanda yang lebih 

akurat adalah penanda molekuler seperti isozim dan analisis DNA. Dengan 

menggunakan penanda biokimia seperti isozim diharapkan dapat digunakan 

untuk mengkarakterisasi dan mengklasifikasikan koleksi plasma nutfah, karena 

isozim realtif stabil terhadap lingkungan (Aradya dalam Hadiati, 2002). Dalam 

taksonomi modern, klasifikasi tanaman tidak hanya berdasarkan pada sifat 

morfologi saja, tetapi juga dibutuhkan data-data eksperimental sebagai data 

pendukung. Data nonmorfologi ini dapat berupa kandungan senyawa kimia, 

kromosom atau pola pita protein dan isozim. Dengan didukung data morfologi 

dan data nonmorfologi maka akan diperoleh data yang lebih lengkap dan akurat, 
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sehingga dengan penanda izosim ini dapat diketahui jarak genetik dan variasi 

populasi tanaman buah naga. Penanda     isozim digunakan karena banyaknya 

variasi pada buah naga misalnya buah naga berdaging putih, merah, dan super 

merah. 

Terjadinya variasi dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor 

genetik.Sitompul dan Guritno (1995) mengatakan bahwa penampilan bentuk 

tanaman dikendalikan oleh sifat genetik tanaman dibawah pengaruh faktor-faktor 

lingkungan. Menurut Suranto (2001) faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi 

terjadinya perubahan morfologi tanaman antara lain iklim, suhu, jenis tanah, 

kondisi tanah, ketinggian tempat, kelembapan. Apabila faktor lingkungan lebih 

kuat memberikan pengaruh daripada faktor genetik maka tanaman ditempat yang 

berbeda akan memiliki morfologi yang bervariasi, tetapi apabila faktor lingkungan 

lebih lemah daripada faktor genetik maka tanaman ditempat yang berbeda tidak 

akan terdapat variasi morfologi. 

 Penggunaan penanda isozim mempunyai kelebihan karena isozim diatur 

oleh gen tunggal dan besifat kodominan dan pewarisan, bersegregasi secara 

normal menurut nisbah mendel kolinier dengan gen dan merupakan produk 

langsung gen. Penanda ini bersifat stabil karena tidak dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan lebih cepat dan akurat karena tidak menunggu tanaman sampai 

bereproduksi (Cahyarini, et al., 2004). Menurut Rahayu, et al., (2006) kelebihan 

isozim antara lain menghasilkan data yang lebih akurat karena isozim merupakan 

ekspresi gen akhir, relatif sederhana memerlukan biaya cukup rendah bila 

dibandingkan dengan penanda molekuler lain. Isozim memiliki beberapa 

karakteristik dan keuntungan (Brown dan Wein, 1983; pasteur et al., 1988; Brar, 

1992 dalam Hadiati et al., 2002) antara lain: (1) produk dari alel yang berbeda 
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bergerak pada  posisi yang berbeda dalam gel, (2) alel  yang berbeda biasanya 

diwariskan secara kodominan, bebas dari epistasis, sehingga individu homozigot 

dapat dibedakan dari heterozigot, (3) sering kali posisi pita merupakan produk 

dari suatu lokus sehingga memungkinkan untuk mendeteksi jumlah gen yang 

mengkode suatu enzim dengan menganalisis pola pita dari enzim tersebut, (4) 

peralatan dan bahan yang diperlukan relatif murah dan percobaan dapat 

dilakukan dengan mudah di laboratorium, (5) jumlah sampel yang banyak dapat 

dianalisis dengan waktu yang singkat, dan (6) dapat dilakukan pada fase bibit 

sehingga menghemat waktu, tempat dan biaya.  

Variasi genetik merupakan salah satu kunci pengelolaan yang optimal 

terhadap sumber daya genetik (Rahayu, et al., 2006). Untuk mengidentifikasi 

variasi genetik dapat dilakukan melalui pendekatan dengan pengamatan 

morfologi dan molekuler. Ciri – ciri morfologi dapat digunakan untuk 

mengkarakterisasi pola diversitas genetik namun sifat yang dapat digambarkan 

hanya dalam proporsi  kecil dalam karakter genetik dan cencerung dipengaruhi  

oleh faktor lingkungan. Oleh karena itu diperlukan identifikasi genetik secara 

molekuler. 

 Melihat khasiat buah naga seperti ini serta belum banyak diketahui oleh 

masyarakat luas, bahkan boleh dibilang belum banyak masyarakat yang 

mengetahui keberadaan buah naga ini, karena sulit untuk memperoleh buah 

naga kiranya perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam tentang 

variasi buah naga yang berupa pola pita isozim yang didukung dengan karakter 

morfologi serta analisis kandungan vitamin C buah naga. 
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1.  Adakah keragaman variasi morfologi  buah naga ? 

2.  Adakah keragaman pola pita isozim pada buah naga? 

3. Adakah keragaman kadar vitamin C buah naga?  

 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menguji keragaman variasi morfologi  buah naga  

2. Menguji keragaman pola pita isozim pada buah naga. 

3. Menguji keragaman kandungan  vitamin C buah naga.  

 

D.  Manfaat Penelitian 

 Memberi informasi tentang taksonomi: Variasi morfologi, pola pita isozim 

dan kandungan vitamin C pada buah naga yang berguna untuk mengetahui 

kekerabatan tanaman buah naga dan berguna untuk kepentingan pemuliaan 

tanaman buah naga dan penyelamatan plasma nutfah. 
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BAB II 
 TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Klasifikasi dan Deskripsi Buah Naga 

Buah naga masuk ke daratan Asia yaitu Vietnam oleh seorang Perancis 

sekitar tahun 1870 yang dibawa dari Guyana, Amerika Selatan (Kristanto,2008)  

Buah naga yang dijuluki ”King of the Fruits” atau rajanya buah dan juga dijuluki 

Night Blooming Cereus karena bau bunganya sangat harum dan mekar di malam 

hari (Suryono, 2007). 

Tanaman buah naga memiliki klasifikasi menurut Anderson (2001) dan 

Kristanto (2008)  sebagai berikut:  

Kingdom  :  Plantarum 

Divisio  : Spermatophyta 

Subdivisio : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Cactales 

Famili  : Cactaceae 

Sub familia : Hylocereanea 

Genus  : Hylocereus   

Spesies : Hylocereus sp 

 Tanaman buah naga termasuk tanaman tropis dan sangat mudah 

beradaptasi pada berbagai lingkungan tumbuh dan perubahan cuaca seperti 

sinar matahari, angin dan curah hujan. Curah hujan yang ideal untuk 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman ini ádalah sekitar 60 mm/bulan atau 

720 mm/tahun. Namun tanaman ini tidak tahan dengan genangan air, intensitas 

sinar matahari yang disukai 70 – 80 %, oleh karena itu tanaman ini sebaiknya di 
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tanam di lahan yang tidak terdapat genangan, sirkulasi udaranya harus baik. 

Suhu udara yang ideal bagi tanaman ini 26 – 27 0C dengan  kelembaban 70 – 

90% (Sinatra, 2008). Tanaman ini tumbuh dan berkembang baik di daerah 

dataran rendah antara 0 – 350 m di atas permukaan laut dengan derajat 

keasaman (pH) tanah berkisar antara 6,5-7 (Kristanto, 2008). Media 

pertumbuhan tanaman  buah naga diperlukan tanah yang toleran terhadap 

tingkat keasaman, dan dibutuhkan lebih banyak hara yang berasal dari tanah dan 

pupuk kandang. 

 Kandungan kimia dan nilai gizi buah naga per 100 gram daging buah 

naga seperti terlihat pada tabel 1. 

Tabel 1.Kandungan kimia dan nilai gizi buah naga 

Komposisi gizi per 100 gr daging buah naga 
Komponen Kadar 
Air (gr) 
Protein (gr) 
Karbohidrat (gr) 
Lemak (gr) 
Kadar gula ( briks) 
Serat ( Dietary fiber) (gr) 
Betakaroten (mg) 
Kalsium (mg) 
Fosfor (mg) 
Besi (mg) 
Vitamin B1 (mg) 
Vitamin B2 (mg)  
Vitamin C (mg) 
Niasin (mg) 
Magnesium (mg) 

82,5 – 83,0 
0,53 
11,5 
0,21 – 0,61 
13 – 18 
0,7 – 0,9 
0,005 – 0,012 
134,5 
30,2 – 36,1 
0,55 – 0,65 
0,28 – 0,30 
0,043 – 0,045 
8 – 9
1,297 – 1,300 
60,4 

Sumber : Kristanto, 2008 

 

B.  Morfologi Tanaman Buah Naga 

 Secara morfologis tanaman buah naga ini termasuk tanaman tidak 

lengkap karena tidak memiliki daun. Bagian-bagian tanaman buah  naga meliputi 

akar, batang dan cabang, bunga, buah serta biji. Deskripsi morfologi tanaman 

buah naga mengacu pada Kristanto, 2003. 
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1. Akar 

Perakaran tanaman buah naga bersifat epifit, yaitu merambat dan menempel 

pada batang tanaman lain. Perakaran tanaman buah naga sangat tahan dengan 

kekeringan dan tidak tahan genangan air yang cukup lama. Apabila tanaman ini 

dicabut dari tanah, tanaman ini masih dapat bertahan hidup terus sebagai 

tanaman epifit karena memiliki akar udara yang ada pada batangnya sehingga 

tetap mampu menyerap air dan mineral. Perakaran tanaman buah naga tidak 

terlalu panjang dan berbentuk akar cabang. Dari akar cabang tumbuh rambut 

yang sangat kecil, lembut dan banyak. Perakaran buah naga tidak terlalu dalam. 

Perakaran saat menjelang produksi buah mencapai kedalaman 50-60 cm. 

 

2. Batang dan cabang  

Batang tanaman buah naga berukuran panjang dan bentuknya siku atau segi 

tiga. Batang tanaman buah naga mengandung air dalam bentuk lendir dan 

berlapiskan lilin bila sudah dewasa. Warnanya hijau kebiru-biruan. Dari batang ini 

tumbuh banyak cabang yang bentuk dan warnanya sama dengan batang. 

Batang dan cabang ini juga berfungsi sebagai daun dalam proses asimilasi, itu 

sebabnya batang dan cabangnya berwarna hijau. Batang dan cabang 

mengandung kambium yang berfungsi untuk pertumbuhan tanaman. Dari batang 

dan cabang tumbuh duri-duri yang keras, tetapi sangat pendek sehingga tidak 

mencolok. Jumlah duri di setiap titik pada batang dan cabang sekitar 4-5 buah. 

Letak duri tersebut pada tepi siku-siku batang maupun cabang. Karena duri yang 

sangat pendek maka tanaman buah naga ini dianggap sebagai kaktus tidak 

berduri.  
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Gambar 1. Batang  buah naga 
Sumber : (Data primer, 2009) 
 

3. Bunga 

Bunga tanaman buah naga berbentuk corong yang yang melingkupi sejumlah 

benang sari berwarna kuning di dalamnya. Kuncup bunga umumnya  mekar pada 

sore hari, berukuran panjang sekitar 30 cm. Bunga mekar mulai dari mahkota 

bunga bagian luar  berwarna krem, sekitar pukul 21.00 WIB, disusul kemudian 

mahkota bunga bagian dalam yang berwarna putih bersih. Bunga tanaman buah 

naga mekar penuh sekitar tengah malam, sehingga tanaman ini dijuluki sebagai 

night blooming cereus. Saat bunga mekar penuh menebarkan bau yang sangat 

harum sehingga mengundang kelelawar untuk hinggap dan menyerbukinya. 

Batang 

Akar epifit 

Bunga 

Buah 
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Gambar 2. Bunga buah naga 
Sumber : Kristanto,2008                      
Keterangan :  A. Bunga saat masih kuncup.        B. Bunga  yang sudah mekar. 
 

4. Buah 

Buah berbentuk lonjong atau bulat panjang dan berdaging sangat tebal. Letak 

buah pada umumnya mendekati ujung cabang atau batang. Pada cabang atau 

batang dapat tumbuh buah lebih dari satu, terkadang bersamaan atau 

berhimpitan. Ketebalan kulit buah 2-3 cm. Pada permukaan kulit buah terdapat 

jumbai atau jambul berukuran 1-2 cm. Rata- rata berat buahnya hanya 400 gr      

( Suryono, 2007). 

 

Benang sari 
putik 

mahkota 

kelopak 

A B
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A B C

Gambar 3. Buah naga 
Sumber : Kristanto,2008   
Keterangan : A. Buah berdaging putih 
 B. Buah berdaging merah 
 C. Buah berdaging super merah 
 

5. Biji 

Biji buah naga berbentuk bulat berukuran kecil dengan warna hitam. Kulit biji 

sangat tipis, tetapi keras. Setiap buah terdapat sekitar 1.200 – 2.300 biji. Biji ini 

dapat dipergunakan untuk perbanyakan tanaman secara generatif. Biji 

merupakan organ perkembangbiakan, tetapi jarang digunakan karena dibutuhkan 

waktu relatif lama untuk mendapatkan tanaman berproduksi.  

Gambar 4. Biji buah naga 
Sumber : Kristanto,2008   
 

Biji 
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C. Isozim 

 

Perkembangan bioteknologi pada saat ini telah memberikan manfaat di 

dalam mendukung studi keragaman genetik suatu populasi, yaitu dengan 

menggunakan penanda genetik berdasarkan penanda biokimia. Salah satu di 

antaranya ialah isozim. Di dalam proses elektroforesis, sampel isozim 

ditempatkan pada suatu media gel polyacrylamide yang diberi aliran listrik 

selama waktu tertentu sehingga enzim bergerak mengikuti arah arus listrik. Jarak 

pergerakan ini bersifat tetap untuk setiap individu, dan karakteristik ini diwariskan 

pada keturunannya. Berdasarkan hasil ini selanjutnya digunakan sebagai dasar 

untuk perhitungan analisis keragaman genetik (Kartikawati et al., 1999). 

Dalam spesies yang sama, jaringan yang sama, atau bahkan di dalam sel 

yang sama kadangkala banyak enzim terdapat lebih dari satu bentuk molekul. 

Pada kasus seperti ini bentuk enzim yang berbeda mengkatalisis rekasi yang 

sama tetapi karena enzim-enzim tersebut berbeda dalam sifat-sifat kinetiknya 

dan dalam komposisi atau sekuen asam amino, enzim dapat dibedakan dan 

dipisahkan oleh prosedur yang sesuai. Bentuk enzim yang bervariasi tersebut 

disebut iso enzim atau isozim (Lehninger, 1990 dalam Etikawati et al., 2008). 

Isozim merupakan produk langsung gen berupa protein dan enzim, dapat 

dilacak dan dipelajari dengan menggunakan teknik elektroforesis. Isozim adalah 

enzim yang merupakan produk langsung dari gen, terdiri dari berbagai molekul 

aktif yang mempunyai struktur kimia berbeda tetapi mengkatalisis reaksi yang 

sama. Isozim dapat dipakai sebagai penanda genetik untuk mempelajari 

keragaman individu dalam suatu populasi ( Winarno et al., 1993). Pada gel 

isozim dapat dipisahkan dengan menggunakan elektroforesis dan hasilnya 
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berupa zimogram pola pita. Zimogram hasil elektroforesis bercorak khas 

sehingga dapat digunakan sebagai ciri fenotif untuk mencerminkan pembeda 

genetik. 

Data yang dihasilkan berupa pola-pola pita pada gel yang bersifat 

spesifik. Penggunaan analisis isozim dapat memperkuat batasan takson, 

mengkaji hubungan kekerabatan, menentukan status dalam klasifikasi 

khususnya kategori jenis dan tingkat takson di bawah jenis (Retnoningsih et al,

2001). Penelitian yang dilakukan oleh Case et al., (1977) pada Cypripedium 

kentuckiense dan Cypripedium parviforum, menunjukkan bahwa keduanya 

secara morfologi mirip, tetapi dengan analisis isozim disimpulkan bahwa 

Cypripedium kentuckiense merupakan jenis tersendiri yang terisolasi dari 

Cypripedium parviforum. Informasi tentang keragaman karakter isozim sangat 

berguna untuk mengkaji sistem klasifikasi yang ada dan dapat memberikan 

sumbangan baru dalam pembentukan klasifikasi yang lebih baik, objektif, dan 

alamiah. 

Isozim dapat digunakan sebagai ciri genetik untuk mempelajari 

keragaman individu dalam satu populasi, klasifikasi jenis tanaman, identifikasi 

kultural dan hibridnya (Murphy dan Phillips, 1993) dimanfaatkan pula sebagai 

penanda ketahanan tanaman terhadap penyakit tertentu (Alcazar et al., 1995). 

Analisis isoizim merupakan metode yang ekonomis dan efektif untuk 

mengetahui terjadinya rekombinasi gen dan kromosom (Jaaska, 1993 dalam 

Kapricio and Izbirak, 2003). Penggunaan pola pita isozim merupakan salah satu 

pendekatan untuk mengetahui jarak genetik dan hubungan kekerabatan 

tanaman. Hal ini dilakukan oleh Cahyarini et al., (2004) pada penelitiannya untuk  

beberapa varietas lokal kedelai di Jawa. Analisis isozim juga digunakan untuk 
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mengkarakterisasi beberapa jenis tanaman antara lain  struktur genetik kultivar 

jeruk besar (Purwanto et al. 2002), Kultural Lansium (Retnoningsih et al., 2001), 

Pinus merkusi (Kartikawati dan Na’im, 1999) Aksesi nenas (Hadiati dan 

Sukmadjaja, 2002), dan kelapa genjah coklat (Asmono, et al., 1994). 

Data isozim sangat berguna apabila sifat pembeda morfologi tumpang 

tindih  atau sulit untuk dibedakan (Karp et al., 1996 dalam Etikawati dan 

Suratman, 2008). Penanda ini  sering disebut penanda genetik (genetic marker) 

yang memiliki tingkat akurasi yang hampir sama jika dibandingkan dengan 

penanda DNA. Analisis sekuen DNA menghasilkan data taksonomi sangat 

sempurna dan dapat diterapkan untuk semua taksa. Identifikasi kultivar dengan 

memanfaatkan data analisis isozim membuktikan dapat konsisten atau sama 

dengan identifikasi secara morfologi dan fisiologinya. Namun penanda morfologi 

dan fisiologi tidak cukup akurat sehingga perlu dipertimbangkan pemanfaatan 

data dari  analisis isozim. Terlebih lagi isozim merupakan produk langsung dari 

gen dan relatif bebas dari pengaruh lingkungan sehingga dapat digunakan 

sebagai ciri genetik untuk mempelajari dan mengidentifikasi keragaman individu 

atau kultivar suatu tanaman. 

Setiap isozim bermuatan listrik berbeda-beda karena perubahan urutan 

asam amino penyusunnya, sehingga akan bergerak dengan kecepatan yang 

berbeda pula pada elektroforesis. Perilaku ini dimanfaatkan dalam genetika 

molekuler untuk membedakan suatu sampel dengan sampel yang lain. Isozim 

dapat diisolasi dan diidentifikasi dengan elektroforesis dan pewarnaan tertentu 

(Dym, et al. 2000). Isozim dapat dipisahkan melalui elektroforesis pada gel pati 

atau pada gel poliakrilamid dan dapat dideteksi berdasarkan aktivitas enzim 

(Hillis, et al., 1996). 
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Teknik elektroforesis isozim merupakan cara yang efisien karena metode 

ini dapat dijadikan sebagai teknik deteksi suatu  jenis tanaman dengan 

memanfaatkan material tanaman yang berupa daun muda pada saat tanaman 

masih dipersemaian, bunga dan bahkan pada saat masih berupa biji (Hartati dan 

Lisdiyanti, 1997). Pengambilan contoh tanaman tidak merusak karena hanya 

dibutuhkan sejumlah kecil jaringan tanaman (Moore dan Collins, 1983 dalam 

Hartati dan Lisdiyanti, 1997). 

Isozim sebagai suatu produk yang merupakan ekspresi dari gen tertentu 

dapat dijadikan parameter penduga keragaman genetik suatu organisme 

(Sudarmono, 2006). Keragaman genetik sangat dibutuhkan oleh setiap species 

untuk menjaga kemampuanya dalam berkembangbiak dan beradaptasi terhadap 

perubahan kondisi lingkungan, termasuk ketahanannya terhadap berbagai 

macam penyakit, maka species membutuhkan cadangan genetik yang bervariasi 

agar senantiasa mampu bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang 

senantiasa berubah (Abulias, 2008).  

Enzim GOT merupakan anggota dari kelompok transferase. Enzim ini 

mengkatalisis transfer gugus amin (NH2) dari asam aspartat ke dalam asam α-

ketoglutarat membentuk asam glutamat dan asam oksaloasetat (Megasari, 

2009). Deteksi adanya aktifitas enzim GOT dapat dilakukan dengan uji ”fast blue 

BB salt” (Vallejos, 1983 dalam sukaya, 1994). Jika ada aktifitas enzim GOT akan 

dihasilkan endapan pola pita berkas berwarna biru atau coklat (Sukaya, 1994). 

Esterase (EST) pada tanaman merupakan enzim hidrolitik yang berfungsi 

melakukan pemotongan ester sederhana pada asam organik, asam anorganik 

alkohol dan fenol serta mempunyai berat molekul yang rendah dan mudah larut 

(Subronto, 1986 dalam Cahyarini, 2004). 
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D. Elektroforesis 

Elektroforesis adalah suatu cara pemisahan dalam suatu larutan atas 

dasar proses perpindahan partikel-partikel bermuatan karena pengaruh medan 

listrik (Arora, 2003). Elektroforesis merupakan proses bergeraknya molekul 

bermuatan pada suatu medan listrik (Sudjadi, 2008). Kecepatan molekul yang 

bergerak pada medan listrik tergantung pada muatan,bentuk dan ukuran. 

Dengan demikian elektroforesis dapat digunakan untuk sparasi makromolekul 

(seperti protein dan asam nukleat). Posisi molekul yang tersparasi pada gel 

dapat dideteksi dengan pewarnaan atau autoradiografi. Elektroforesis untuk 

makromolekul memerlukan matriks penyangga untuk mencegah terjadinya difusi 

karena timbulnya panas dari arus listrik yang digunakan. Gel poliakrilamid dan 

agarosa merupakan matriks penyangga yang dapat dipakai untuk sparasi protein 

dan asam nukleat (Etikawati dan Suratman, 2008). 

Elektroforesis adalah suatu proses dimana molekul enzim yang telah dialiri 

listrik bergerak melalui suatu medan listrik ( Na’im , 1996 ). Kecepatan bergerak 

molekul enzim tersebut tergantung pada besarnya muatan listrik. Pemisahan 

molekul enzim oeh proses elektroforesis terjadi karena besar kecilnya muatan 

listrik dan besar kecilnya ukuran dan bentuk dari partikel. Prinsip dasar 

elektroforesis yaitu bahwa setiap genom tumbuhan (enzim/protein dan DNA) 

mempunyai berat yang berbeda-beda sehingga kecepatan bergeraknya pada 

media gel juga berbeda-beda dan hal ini dapat dilihat melalui pewarnaan 

(Sudarmono, 2006). 

Elektroforesis adalah suatu teknik pemisahan dalam suatu larutan atas 

dasar proses perpindahan partikel-partikel bermuatan karena pengaruh medan 

listrik (Yuwono, 2005). Molekul-molekul akan bergerak ke arah elektrode yang 
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polaritasnya berlawanan dengan muatan molekul. Metode ini akan memisahkan 

nukleotida yang berbeda dari tiap protein yang dianalisis ke dalam pola pita yang 

dilihat melalui pewarnaan. Banyak molekul biologi bermuatan listrik yang 

besarnya tergantung pada pH dan komposisi medium di mana molekul biologi 

tersebut terlarut. Bila berada dalam suatu medan listrik, molekul biologi yang 

bermuatan positif akan bermigrasi ke elektroda negatif dan sebaliknya. Prinsip 

inilah yang dipakai dalam elektroforesis untuk memisahkan molekul-molekul 

berdasarkan muatannya. Kualitas pita enzim yang bagus sangat diperlukan untuk 

mendukung ketepatan analisis, maka dilakukan optimasi metode elektroforesis 

yang meliputi pemilihan komposisi buffer pengekstrak, sistem buffer 

elektroforesis, prosedur pewarnaan enzim serta pemilihan material tanaman 

(Hartati , et al., 1997).   

Teknik elektroforesis dapat diterapkan pada protein dari semua jenis 

tanaman bahkan pada tanaman tingkat tinggi (Suranto, 2002). Elektroforesis juga 

dapat diterapkan pada protein darah (Arora, 2003) ataupun protein binatang 

seperti yang sudah pernah dilakukan pada bekicot atau Achatinn variegata 

(Novianto et al.,2005) , Sapi bali (Rahayu, 2006), ikan betutu (Abulias, 2008), 

Udang windu (Bhagawati, 2008). Teknik elektroforesis ini dapat digunakan untuk 

analisis isozim. Elektroforesis memiliki peran yang penting dalam evaluasi secara 

kuantitatif dan kualitatif serta  pengelolaan sumber genetik (Karcius and Izbirak, 

2003). 

E.  Vitamin C 

 Vitamin C pertama kali diisolasi oleh Szent - Gyorgy seorang ilmuwan dari 

Hongaria pada tahun 1928 berhasil mengisolasi suatu zat  dari jeruk dan kubis 

yang kemudian disebut asam askorbat,  dan berhasil mendapatkan hadiah Nobel 
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pada tahun 1936. (Suhardjo-Kusharto, 1992; Soekirman, 2000). Senyawa 

tersebut dapat disintesa pada berbagai tumbuhan dan semua binatang, kecuali 

manusia dan primata lainnya serta marmut (Harper, et al., 1979). 

Rumus bangun asam askorbat menurut Winarno, 1984 :                

 

Gambar 5. Rumus bangun Asam Askorbat                                 

Vitamin C atau asam askorbat mempunyai berat molekul 178 dengan 

rumus molekul C6H8O6, berbentuk kristal tidak berwarna, titik cair 190 – 1920 C. 

Bersifat larut dalam air, sedikit larut dalam aseton atau alkohol yang mempunyai 

berat molekul rendah. Vitamin C sukar larut dalam kloroform, eter, dan benzen 

serta dengan logam dapat membentuk garam. 

 Peranan Vitamin C Secara Biologis menurut Prawirokusumo (1991) dan 

Winarno (1995) adalah: 

a. Membantu menurunkan kadar kolesterol darah dengan cara meningkatkan 

laju kolesterol  yang dibuang ke dalam bentuk asam empedu. 

b. Mengatur perubahan asam folat menjadi asam polinat yang mengaktifkan 

penyerapan zat besi. 

c. Meningkatkan peranan vitamin B kompleks sehingga mempengaruhi jumlah 

mikroorganisme menguntungkan dalam usus besar. 
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d. Bersama dengan ATP dan MgCl2 merupakan kofaktor dalam menghambat 

lipase jaringan adiposa dan memacu deamidasi hidrolitik dari peptida atau 

protein yang merupakan proses mengatur usia dari protein sehingga 

mencegah proses penuaan, yaitu membuat jaringan lebih tahan lama dari 

proses pelapukan. 

e. Menyembuhkan atau mencegah terjadinya influenza. 

f. Berperan dalam proses penyembuhan luka. 

Sedangkan menurut Robinson (1975) vitamin C berperan dalam 

pembentukan kolagen yaitu proses hidroksilasi asam amino prolin dan lisin 

menjadi hidroksiprolin dan hidroksilisin. Kedua senyawa ini merupakan 

komponen penting pada kolagen. 

Binatang dan manusia tidak dapat mensintesis vitamin C, diduga karena 

kekurangan enzim yang diperlukan untuk mengubah asam L-gulonat menjadi 

asam ascorbat dalam makanan. Sebagai sumber vitamin C yang terbaik adalah 

buah sitrun, arbai, semangka, tomat, cabai hijau, kol merah dan sayuran berdaun 

hijau (Martin, DJE, et al., 1984). Dibawah ini tabel kandungan vitamin C dalam 

berbagai buah. 
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Tabel  2. Kandungan vitamin C pada berbagai buah.  
Jenis Buah mg/100 gr 

Jambu biji                                                                                       
Jambu monyet                                        
Mangga Muda                                                                               
Pepaya                                                                                           
Rambutan                    
Durian 
Nenas                                                                                              
Pisang Raja                                                                      
Sawo Manila                                                                                    
Arbei                                                                                                
Jeruk Bali                                
Jeruk Manis                                                                                    
Jeruk Nipis                                                                                      
Srikaya                                                                                            
Sirsak                                                                                              
Kedondong 

87 
197 
65 
78 
58 
53 
24 
10 
21 
60 
43 
49 
27 
22 
20 
30 

Sumber. Departemen kesehatan RI, 1964 dalam  Soedarmono, (1997) 

Vitamin C memiliki peran sangat penting dalam memperkuat daya tahan 

tubuh untuk memerangi infeksi (Airey, 2005). Vitamin C sangat mudah hilang  

pada proses pemanasan karena bersifat larut dalam air. Penurunan kadar 

vitamin C dapat terjadi apabila makanan segar tersebut disimpan dalam waktu 

yang lama. Vitamin C dapat dioksidasi menjadi asam askorbat dan kemudian 

didegradasi menjadi asam L-dehidroaskorbat yang secara kimia sangat labil dan 

dapat mengalami perubahan lebih lanjut menjadi L-diketogulonat yang tidak 

memiliki keaktifan vitamin C lagi (Winarno, 1984). Vitamin C mudah teroksidasi 

oleh alkali panas, sinar, dan logam tembaga meningkatkan laju oksidasi vitamin 

C (Hurst, 2002). 

Vitamin C sangat mudah rusak oleh pemanasan , karena sangat mudah 

teroksidasi. Pemotongan atau pemanasan dapat menghilangkan vitamin C dalam 

jumlah banyak. Kehilangan vitamin C juga dipengaruhi oleh penyimpanan. Bahan 

makanan yang disimpan dalam beku dapat menghindari kerusakan, tetapi 

vitamin C atau asam ascorbat paling mudah rusak ( Harper, 1980) 
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Di sebagian besar negara maju, vitamin C ini digunakan sebagai 

suplemen makanan dan pengawet kimia, sehingga minuman ringan, sereal, kue 

dan produk ikan serta daging kemungkinan besar dapat menjadi sumber vitamin 

C yang penting bagi diet (Hurst, 2002) 

 Vitamin C tersebar luas dan banyak terdapat pada produk tumbuhan 

seperti buah dan sayuran hijau sedangkan sumber hewani utama adalah susu 

dan hati. Konsentrasi vitamin C bervariasi pada jaringan buah yang berbeda, 

misalnya pada buah apel, konsentrasi vitamin C pada kulit 2-3 kali lebih besar 

dibanding pada daging buah. Kandungan vitamin C pada buah yang masih 

mentah lebih tinggi dan semakin matang buah maka semakin berkurang 

kandungan vitamin C (de Man, 1999; Winarno, 1995). 

 Vitamin C yang disebut asam askorbat ini bersifat anti oksidan karena 

molekulnya sangat mudah teroksidasi sehingga melindungi zat-zat lain 

(Sudarmo, et al., 1977). Selain berfungsi sebagai anti oksidan dan melindungi 

sel-sel dari kerusakan, vitamin C ternyata memiliki potensi besar menghadang 

pertumbuhan sel-sel kanker dan tumor (Dzulfikar, 2008). 

 Angka kecukupan gizi vitamin C ditetapkan sebesar 60 mg sehari. Angka 

kecukupan tersebut sebenarnya hanya dimaksudkan untuk mencegah skorbut. 

Skorbut adalah penyakit yang berhubungan dengan gangguan sintesis kolagen 

yang diperlihatkan dalam bentuk pendarahan, kelemahan otot, gusi bengkak dan 

menjadi lunak, serta tanggalnya gigi. Irwin Stone dalam Khomsan (2002) 

menyatakan bahwa peran vitamin C yang terlalu ditekankan pada anti skorbut 

akan menghambat kemajuan penggunaan vitamin C untuk berbagai macam 

penyakit.  
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Buah naga merupakan sumber vitamin dan mineral yang cukup baik. 

Buah ini dipercaya mengandung kalsium dalam jumlah yang cukup tinggi yang 

berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan tersebut juga baik 

untuk menetralkan racun dalam darah, meningkatkan daya penglihatan dan 

mencegah hipertensi, penyeimbang kadar gula darah, pencegah kanker usus, 

pelindung kesehatan mulut serta pengurang kolesterol, pencegah pendarahan 

dan obat keluhan keputihan (Kristanto, 2003). 

 

E. Kerangka Berpikir 

Keanekaragaman spesies yang tinggi menyebabkan hubungan 

kekerabatan khususnya tingkatan morfologi di antara spesiesnya sangat sulit 

dipisahkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah tingkatan morfologi ini 

dipengaruhi oleh lingkungan atau genetiknya. Supaya tidak menimbulkan 

permasalahan apakah variasi morfologi ditentukan oleh genetik maka diperlukan 

penelitian untuk mengkarakterisasi  dan mengevaluasi keragaman genetik dari 3 

jenis buah naga ini. Adapun dalam kasus studi ini disamping uji isozim juga akan 

dipelajari mengenai kandungan vitamin C. Secara singkat kerangka berpikir 

tersebut terlihat pada gambar 6.    
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Skema kerangka berpikir 
 

Gambar 6.  Skema Kerangka Berpikir Penelitian. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Pebruari 2009 sampai dengan 

bulan Juli 2009. Penelitian morfologi dan pengambilan sampel tanaman dan 

buah naga dilakukan di kebun buah naga di Pasuruan, Sukoharjo, Klaten, dan 

Bantul. 

 Analisis Pola pita isozim dilakukan di Fakultas Kehutanan UGM  

Jogjakarta. Analisis Kandungan vitamin C dilakukan di Laboratorium Pusat MIPA 

Univesitas Sebelas Maret. 

Data monografi dari keempat lokasi pengambilan sampel tanaman buah 

naga berdaging super merah, merah dan putih yang dielektroforesis adalah 

sebagai berikut :  

Tabel 3. Data Monografi Kabupaten Pasuruan, Sukoharjo, Klaten dan Bantul. 

No Kabupaten Ketinggian 
 (dpl-m) 

Curah hujan Jenis tanah Suhu udara 

1
2
3
4

Pasuruan 
Sukoharjo 
Klaten 
Bantul 

5
118 
200 
0

252,7 
1921 
1933 
163,2 

Grumosol 
Litosol 
Regosol 
Litosol 
 

28-30oC
20-34 oC
22-30 oC
25-33 oC

Sumber. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, BAPEDA Pasuruan, Sukoharjo, 
Klaten, dan Bantul  (2008) 
 

B. Bahan dan Alat 

1. Bahan 

 Uji morfologi meliputi batang , buah, dan bunga. Uji pola pita isozim 

digunakan pucuk batang tanaman buah naga yang diambil di Pasuruan,  
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Sukoharjo, Klaten dan Bantul. Bahan yang digunakan untuk uji kandungan 

vitamin C adalah buah naga yang sudah masak. 

 

2. Bahan dan alat kimia yang digunakan untuk percobaan 

a. Bahan dan Alat elektroforesis pola pita isozim.  

1. Bahan 

a. Bahan tanaman 

Bahan tanaman yang digunakan adalah ujung batang tanaman buah 

naga yang diambil dari 4 lokasi. Tanaman sampel  berasal dari 

daerah Pasuruan, sukoharjo, Klaten, Bantul. 

b. Bahan kimia 

Bahan kimia yang digunakan adalah gel poliakrilamid, buffer ekstrak, 

buffer elektroda, pewarna esterase (EST) dan pewarna glutamate 

oksaloasetat transminase (GOT). 

2. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu set alat 

elektroforesis tipe vertical, cetakan gel unit elektroforesis, alat pemotong 

gel, microwave, erlenmeyer, stirrer, refrigerator, sumber tenaga listrik DC, 

timbangan elektrik, pengaduk magnetic, nampan mortar, sentrifuge, jarum 

suntik, eppendorf, orbital shaker, lampu neon, shield tube, pipet, klip, 

label pipet ukur, pH meter, gelas ukur, pompa vacuum, aspirator, kertas, 

jam, papan kaca dan alat-alat lain yang diperlukan. 

b. Bahan dan alat untuk analisis vitamin C: neraca, blender, labu takar 100 

ml, erlenmeyer 125 ml, pipet tetes, biuret. Bahan kimia yang digunakan 

adalah amilum 1% (soluble starch), aquades 0,01 N standar yodium. 
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c. Tata Laksana Penelitian 

1. Pengamatan morfologi tanaman buah naga 

Variabel yang diamati dari morfologi tanaman buah naga antara lain 

batang, bunga, dan buah. Pengamatan morfologi mengacu pada 

Kristanto (2008). 

 

2. Analisis Keragaman Berdasarkan Penanda Isozim 

a. Pengambilan sampel  

Batang muda dari setiap tanaman sampel, kemudian ditimbang 

dengan timbangan analitik hingga mencapai 100 mg dan diletakkan pada 

mortar untuk diekstrak. 

 

b. Ekstraksi sampel 

Batang muda dihancurkan dengan mortar, kemudian diberi 

larutan ekstrak buffer sekitar 1 ml dan dilumatkan lagi hingga halus. 

Bahan pembuatan ekstrak buffer adalah sebagai berikut : 

Batang muda sampel yang sudah hancur dan homogen 

dimasukkan ke tabung ependorf. Kemudian menyiapkan centrifuge 

hingga dingin (suhu ± 0°C), tabung ependorf lalu dimasukkan dan 

diputar dengan kecepatan 700-1500 rpm selama ± 20 menit. Proses 

ini bertujuan untuk memisahkan supernatan yang berbentuk cair 

dengan pellet yang berbentuk padat untuk kemudian supernatant 

digunakan dalam proses elektroforesis dan sisanya (pellet) dibuang. 

Menurut pendapat Wendel dan Weeden, 1989 dalam Hadiati dan 



28 

 

Sukmadjaja, 2002, daun muda sebanyak 0,5 gram digerus pada 

kondisi dingin, kemudian ditambahkan 1 ml buffer ekstraksi. 

Supernatan yang jernih dapat segera digunakan untuk 

elektroforesis atau didinginkan pada suhu – 20 0C untuk kemudian 

digunakan. Pemakaian bahan segar memberikan hasil terbaik 

(Arulsekar dan Parfit, 1986). 

 

c.  Pembuatan gel poliakrilamid 

Gel poliakrilamid terdiri atas 2 bagian, yaitu running gel yang 

terletak di bagian bawah dengan konsentrasi 7.5% dan spacer gel 

yang terletak di bagian atas running  gel dengan kepekatan 3.75%. 

Bahan dan komposisi yang digunakan untuk pembuatan gel dapat 

dilihat pada tabel 5, larutan utama untuk menyiapkan gel 

poliakrilamid. Hal ini seperti disebutkan oleh Triest dan kabir (2000) 

cit. Hadiati dan Sukamadjaja (2002), elektroforesis isozim dilakukan 

dengan menggunakan 2 lapis gel poliakrilamid, yaitu stacking gel (4% 

akrilamid, 0,5 M Tris-HCl Ph 6,8, ammonium persulfat, TEMED) dan  

separating gel (6-7,5 akrilamid, 1,5 M Tris-HCl pH 8,8). 

Bahan poliakrilamid lebih menguntungkan daripada gel inti 

oleh karena bersifat transparan sehingga dapat discan pada daerah 

sinar tampak maupun ultraviolet. Apabila dibandingkan mengenai 

“ketajaman” pita-pita yang terbentuk pada pemisahan molekul-

molekul protein pada gel pati dengan akrilamidda, jelas terlihat bahwa 

pita-pita yang terbentuk oleh protein dengan BM besar jauh lebih 

tajam pada gel akrilamida dari pada gel pati untuk protein yang sama. 
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Pada umumnya gel akrilamida sama sekali tidak bermuatan 

sedangkan gel pati mengandung karboksil dalam proporsi kecil yang 

pada pH netral akan bermuatan negatif (Nur dan Adijuwana, 1989). 

 

i. Proses pembuatan running gel 

Seluruh larutan bahan dicampur, setelah homogen 

campuran dimasukkan ke glass electrophoresis, yaitu alat berupa 

sepasang kaca setebal 5 mm yang khusus dirancang untuk 

ektroforesis. Pada bagian tepi kiri, kanan dan bawah dipasang 

sekat (shiled tube). Sekat ini harus dipasang dengan cermat 

sehingga dapat membentuk rongga antar lapisan kaca setebal 1 

mm dan harus dijaga agar jangan sampai larutannya merembes 

keluar. Waktu yang dibutuhkan agar gel menjadi padat yaitu 

semalaman. Selanjutnya untuk membuat permukaan gel menjadi 

rata dapat ditambahkan alkohol dan air. Kemudian alkohol dan air 

disedot keluar dengan aspirator agar bagian atas running  gel 

dapat dituangi dengan spacer gel. 

 

ii. Proses pembuatan spacer gel 

Setelah larutan dicampur dan homogen, campuran ini 

dimasukkan dalam glass electrophoresis tepat di atas running gel . 

Kemudian sample comb dipasang pada spacer gel dan glass 

electrophoresis dipanasi dengan lampu neon ± 0,5-1 jam agar 

memadat. Setelah spacer gel memadat, sample comb dilepas 
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sehingga akan terdapat lubang-lubang yang akan disi dengan 

supernatan. 

 

d. Proses elektroforesis 

Elektroforesis adalah suatu proses dimana molekul enzim 

yang telah dialiri listrik bergerak melalui suatu media listrik. Kecepatan 

bergerak molekul enzim tersebut tergantung pada besarnya muatan 

listrik. Pemisahan molekul enzim oleh proses elektroforesis terjadi 

karena 2 proses, yaitu besar kecilnya muatan listrik dan besar 

kecilnya ukuran dan bentuk dari partikel (Na’iem, 1996). 

Proses ektroforesis dilakukan menggunakan alat elektroforesis 

tipevertikal, lengkap dengan power supply-nya. Langkah pertama 

yaitu penutup bak elektroforesis dibuka dan bak diisi larutan elektroda 

buffer thank setinggi ± 2 cm. Larutan ini berfungsi sebagai penghantar 

arus listrik selama elektroforesis secara berhadap-hadap. Pada saat 

pemasangan tidak boleh ada gelembung udara di antara plat kaca, 

agar aliran arus listrik tidak terhambat oleh gelembung udara. 

Kemudian palang holder dikencangkan, agar plat kaca tidak bergeser 

selama proses elektroforesis berlangsung. Kemudian ditambahkan 

larutan running buffer thank ke bagian dalam plat yang telah dipasang 

berhadapan tersebut, tetapi tidak sampai penuh. 

Setelah gel dipasang pada alat elektroforesis, larutan 

supernatan diisikan ke dalam lubang sampel sebanyak 5 µl dengan 

menggunakan alat injeksi yang disebut stepper. Selanjutnya sisa 

buffer thank diisikan lagi hingga memenuhi  bak elektroforesis dan 
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bak penutup dipasang kembali. Power supply dihidupkan untuk 

menjalankan proses elektroforesis dengan arus lstrik sebesar ± 100 

mA selama 180-200 menit. 

 

e. Proses staining 

Pemisahan molekul-molekul dengan muatan yang berbeda 

merupakan prinsip yang digunakan dalam elektroforesis. Metode ini 

akan memisahkan nukleotida berbeda dari tiap protein (enzim) yang 

dianalisis  ke dalam pola pita yang dapat dilihat melalui pewarnaan 

(Nur dan Adijuwana, 1987 dalam  Vihara, 2005). 

Staining atau proses pewarnaan dilakukan setelah proses 

elektroforesis, yaitu dengan meletakkan gel yang telah dikeluarkan 

dari glass elektroforesis ke dalam nampan plastik, kemudian 

direndam dengan larutan staining. Nampan berisi gel dan larutan 

staining dibiarkan selama beberapa saat sambil digerakkan dengan 

menggunakan orbital shaker. Lama perendaman dan warna pola pita 

tergantung larutan staining yang digunakan. Pewarna esterase, dan 

pewarna glutamat oksaloasetat transaminase (GOT). 

 

f. Pengamatan gel 

Setelah dilakukan proses pewarnaan dan terlihat gambar pola 

pita pada gel, kemudian dilakukan proses fiksasi (gel diletakkan 

dalam larutan etanol atau alkohol 60% + aquadest dan ditutup kaca 

lalu dimasukkan ke refrigerator). Tujuan proses fiksasi ini adalah 

untuk membantu mengawetkan gel dengan cara menghentikan reaksi 
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kimia yang terjadi pada gel. Sedangkan pengamatannya dilakukan 

setelah fiksasi dengan melihat pola pita yang muncul, yaitu pola pita 

pada gel disalin dalam blangko data (zimogram). 

 

g.   Pembuatan Dendogram 

 Pola pita isozim hasil elektroforesis diinterpretasikan dalam 

Zimogram,  kemudian diubah menjadi data biner,  dan digambar 

dendogramnya. Pengukuran jarak migrasi (RF) diukur dari jarak pita 

yang tampak dibagi dengan jarak migrasi terjauhnya.  

3. Analisis vitamin C buah naga. 

Untuk analisis vitamin C menggunakan metode titrasi Iod merujuk pada 

Sudarmadji, dkk (1984). Langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Menimbang 14.88 gr buah naga masak dan dihancurkan dengan 

mortal sampai terbentuk slurry, kemudian ditambahkan 100 ml 

aquades. 

b. Slurry disaring, didapatkan filtrat. 

c. Mengambil 10 ml filtrat bahan dengan pipet dan memasukkan 

kedalam erlenmeyer 125 ml. 

d. Kemudian menitrasi dengan 0.01 N standart yodium sampai 

muncul warna biru yang tidak hilang dalam 15 detik. 

e. Volume titrasi yodium dikonversikan kedalam asam askorbat,       

1 ml 0.01 standar yodium setara dengan 0.88 mg vitamin C. 
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D.  Analisis Data 

1.  Hasil pengamatan morfologi tanaman buah naga diuraikan secara deskriptif 

meliputi variabel yang telah diamati utuk masing-masing varietas buah naga 

yang diuji. 

2.  Analisis data pola pita isozim dilakukan dengan cara data yang diperoleh 

dianalisis secara kualitatif yaitu berdasarkan muncul tidaknya pita pada gel 

dan metode kuantitatif berdasarkan tebal tipisnya pita yang terbentuk. 

Keragaman pola pita ditentukan berdasarkan nilai RF, merupakan nilai 

pergerakan relatif yang diperoleh dari perbandingan jarak migrasi isozim 

terhadap jarak migrasi loading dye. Pita yang muncul diberi nilai 1 sedangkan 

yang tidak muncul diberi nilai 0. Data biner yang dihasilkan dibuat dalam 

persamaan matrik. Data matrik dihitung berdasarkan koofisien DICE. 

Klusterisasi (pengelompokan) dilakukan dengan UPGMA (Unweighted Pair 

Group With Arithmatic Mean) yang dihitung melalui SHAN pada program 

NTSYS ( Rolf, 1993). 

3.  Untuk mengetahui kandungan vitamin C buah naga berdaging super merah, 

merah , dan putih di  empat lokasi yaitu perkebunan buah naga di Pasuruan, 

Sukoharjo, Klaten dan Bantul dilakukan uji vitamin C yang didapatkan hasil 

kuantitatif kemudian dianalisis secara deskriptif. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil percobaan  dapat dibahas secara lebih lengkap 

dengan urutan  pembahasan  sebagai berikut : 

A. Identifikasi morfologi tanaman buah naga berdaging super merah, berdaging 

merah  dan berdaging putih. 

B. Pola pita isozim tanaman buah naga berdaging super merah, berdaging 

merah   dan berdaging putih. 

C. Hasil uji kandungan vitamin C tanaman buah naga berdaging super merah, 

berdaging merah  dan berdaging putih. 

 

A. Identifikasi berdasarkan karakter morfologi tanaman. 

Identifikasi berdasarkan karakter morfologi tanaman buah naga berdaging 

putih, merah dan super merah  dilakukan terhadap sifat-sifat morfologi tanaman 

yaitu batang, bunga dan buah.  

Dari  hasil pengamatan morfologi tanaman buah naga berdaging super 

merah, merah, dan putih yang berasal dari empat lokasi yaitu Pasuruan, 

Sukoharjo, Klaten dan Bantul yang di uji dapat dilihat pada tabel 4. 
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Tabel 4. Hasil uji morfologi tanaman buah naga berdaging putih, merah dan 
super  merah pada empat lokasi pengamatan.  

Super Merah Merah Putih 
No 

 
Asal buah P S K B P S K B P S K B

Segitiga √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √1. Bentuk 
Batang Segiempat       √

Bulat √ √ √ √ √ √ √ √ √2.  Bentuk 
Buah Lonjong        √ √ √

Sedikit  (5- 15 mm)  √ √ √ √ √ √
Sedang  (16-21 mm) √

3. Lekuk 
Batang  

Dalam  ( 22- 28 mm)  √ √ √ √ √
Hijau keputihan √ √ √ √
Hijau muda          √ √

4.  Warna 
Batang  

Hijau tua   √ √ √ √ √ √
Putih bersih  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √5.  Warna 

Bunga putih √ √
Hijau muda  √ √ √ √6. 

 
Warna 
Kelopak 
Bunga 

Hijau kemerahan √ √ √ √ √ √ √ √

Merah cerah          √ √ √
Merah     √ √

7. Warna 
Buah 

Merah tua √ √ √ √ √ √ √
Putih         √ √ √ √
Merah     √ √ √
Merah tua  √ √ √ √

8. Warna 
Daging 
Buah 

Merah kehitaman √
Manis √ √ √ √9. Rasa 

Daging  
Buah 

Asam manis    √ √ √ √ √ √ √ √

Merah       √ √ √
Merah ujung hijau √ √ √ √ √ √

10. Warna 
Jumbai 

Merah ujung kuning √ √ √
Rapat  √ √ √ √ √ √ √ √11. Duri 
Jarang         √ √ √ √
Rapat √ √ √ √ √ √ √ √12. Jumbai 
Jarang          √ √ √ √

Keterangan: 
P: Pasuruan, S.Sukoharjo, K: Klaten,   B: Bantul. 
 

1. Buah naga berdaging super merah Pasuruan. 

Buah naga berdaging putih dari Pasuruan memiliki bentuk batang 

segitiga, bentuk buah bulat, lekuk batang sedang, warna batang hijau keputihan, 

warna bunga putih,  warna kelopak bunga hijau dengan tepi merah, warna buah 

merah tua, warna daging buah merah kehitaman, rasa daging buah manis, warna 

jumbai merah dengan ujung hijau, duri rapat, dan jumbai rapat. 

 



36 

 

2. Buah naga berdaging super merah Sukoharjo. 

Buah naga berdaging putih dari Sukoharjo memiliki bentuk batang 

segitiga, bentuk buah bulat, lekuk batang sedikit, warna batang hijau keputihan, 

warna bunga putih bersih, warna kelopak bunga hijau muda, warna buah merah 

tua, warna daging buah merah tua, rasa daging buah manis, warna jumbai merah 

dengan ujung hijau, duri rapat, dan jumbai jarang. 

 

3. Buah naga berdaging super merah Klaten. 

Buah naga berdaging putih dari Klaten memiliki bentuk batang segitiga, 

bentuk buah bulat, lekuk batang sedikit, warna batang hijau tua, warna bunga 

putih bersih, warna kelopak bunga hijau kemerahan, warna buah merah tua, 

warna daging buah merah tua, rasa daging buah manis agak asam, warna 

jumbai merah dengan ujung hijau, duri rapat, dan jumbai jarang. 

 

4. Buah naga berdaging super merah Bantul. 

Buah naga berdaging putih dari Bantul memiliki bentuk batang segitiga, 

bentuk buah bulat, lekuk batang sedikit, warna batang hijau tua, warna bunga 

putih bersih, warna kelopak bunga hijau muda, warna buah merah tua, warna 

daging buah merah tua, rasa daging buah manis agak asam, warna jumbai 

merah dengan ujung hijau, duri rapat, dan jumbai rapat. 

Hasil pengamatan morfologi tanaman buah naga berdaging super merah 

dari keempat lokasi yaitu Pasuruan, Sukoharjo, Klaten, dan Bantul  memiliki 

karakter morfologi yang hampir sama. Perbedaan morfologi terdapat pada lekuk 

batang dari Pasuruan yaitu batang berlekuk sedang sedangkan dari lokasi 

Sukoharjo, Klaten dan Bantul memiliki lekuk batang sedikit. Warna batang juga 
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terdapat variasi yaitu batang Pasuruan dan Sukoharjo berwarna hijau keputihan 

sedangkan dari Klaten dan Bantul berwarna hijau tua.Warna daging buah dari 

Pasuruan merah kehitaman sedangkan dari lokasi lain berwarna merah tua. 

Rasa daging buah dari Pasuruan dan Sukoharjo manis sedangkan rasa daging 

buah dari Klaten dan Bantul manis agak asam. 

Tanaman buah naga berdaging merah dari keempat lokasi memiliki 

morfologi sebagai berikut : 

1. Buah naga berdaging merah Pasuruan 

Buah naga berdaging putih dari Pasuruan memiliki bentuk batang 

segitiga, bentuk buah bulat, lekuk batang dalam warna batang hijau tua, warna 

bunga putih bersih, warna kelopak bunga hijau kemerahan, warna buah merah, 

warna daging buah merah, rasa daging buah manis, warna jumbai merah dengan 

ujung hijau, duri rapat, dan jumbai rapat. 

 

2. Buah naga berdaging merah Sukoharjo 

Buah naga berdaging putih dari Sukoharjo memiliki bentuk batang 

segitiga, bentuk buah bulat, lekuk batang sedikit, warna batang hijau tua, warna 

bunga putih bersih, warna kelopak bunga hijau kemerahan, warna buah merah 

tua, warna daging buah merah tua, rasa daging buah manis agak asam, warna 

jumbai merah, duri rapat, jumpai rapat. 

 

3. Buah naga berdaging merah Klaten 

Buah naga berdaging putih dari Klaten memiliki bentuk batang segitiga, 

bentuk buah bulat, lekuk batang sedikit, warna batang hijau tua, warna bunga 

putih bersih, warna kelopak bunga hijau muda, warna buah merah tua, warna 
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daging buah merah, rasa daging buah manis agak asam, warna jumbai merah, 

duri rapat, dan jumbai rapat. 

 

4. Buah naga berdaging merah Bantul 

Buah naga berdaging putih dari Bantul memiliki bentuk batang segitiga, 

bentuk buah lonjong, lekuk batang sedikit, warna batang hijau keputihan, warna 

bunga putih bersih, warna kelopak bunga hijau kemerahan, warna buah merah, 

warna daging buah merah, rasa daging buah manis agak asam, warna jumbai 

merah, duri rapat, dan jumbai rapat. 

Hasil pengamatan morfologi tanaman buah naga berdaging merah dari 

keempat lokasi yaitu Pasuruan, Sukoharjo, Klaten, dan Bantul  memiliki karakter 

morfologi yang hampir sama. Perbedaan morfologi terdapat pada bentuk buah 

dari Bantul yaitu berbentuk lonjong sedang dari lokasi Pasuruan, Sukoharjo, dan 

Klaten memiliki bentuk buah bulat. Warna batang dari Bantul juga berbeda dari 

lokasi lainnya yaitu hijau keputihan sedangkan warna batang dari lokasi lain hijau 

tua.Warna daging buah dari Sukoharjo yaitu merah tua sedangkan dari lokasi lain 

berwarna merah. Warna jumbai dari Pasuruan merah dengan ujung hijau dan 

warna dari lokasi lainnya merah. 

Tanaman buah naga berdaging putih dari keempat lokasi memiliki 

morfologi sebagai berikut : 

1. Buah naga berdaging putih Pasuruan 

Buah naga berdaging putih dari Pasuruan memiliki bentuk batang 

segitiga, bentuk buah lonjong, lekuk batang dalam, warna batang hijau tua, 

warna bunga putih bersih, warna kelopak bunga hijau kemerahan, warna buah 
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merah tua, warna daging buah putih, rasa daging buah manis agak asam, warna 

jumbai merah dengan ujung kuning, duri jarang, dan jumbai jarang.  

 

2. Buah naga berdaging putih Sukoharjo 

Buah naga berdaging putih dari Sukoharjo memiliki bentuk batang 

segitiga, bentuk buah bulat, lekuk batang dalam, warna batang hijau muda, 

warna bunga putih bersih, warna kelopak bunga hijau muda, warna buah merah 

cerah, warna daging buah putih, rasa daging buah manis agak asam, warna 

jumbai merah dengan ujung kuning, duri jarang, dan jumbai jarang. 

 

3. Buah naga berdaging putih Klaten 

Buah naga berdaging putih dari Klaten memiliki bentuk batang segiempat, 

bentuk buah lonjong, lekuk batang dalam, warna batang hijau muda, warna 

bunga putih bersih, warna kelopak bunga hijau kemerahan, warna buah merah 

cerah, warna daging buah putih, rasa daging buah manis, warna jumbai merah 

dengan ujung hijau, duri jarang, dan jumbai jarang. 

 

4. Buah naga berdaging putih Bantul 

Buah naga berdaging putih dari Bantul memiliki bentuk batang segitiga, 

bentuk buah bulat, lekuk batang dalam, warna batang hijau, warna bunga putih 

bersih, warna kelopak bunga hijau kemerahan, warna buah merah cerah, warna 

daging buah putih, rasa daging buah manis agak asam, warna jumbai merah 

dengan ujung kuning, duri jarang, dan jumbai jarang. 

Hasil pengamatan morfologi tanaman buah naga berdaging putih dari 

keempat lokasi yaitu Pasuruan, Sukoharjo, Klaten, dan Bantul  memiliki karakter 
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morfologi yang hampir sama. Perbedaan morfologi terdapat pada bentuk buah 

dari Pasuruan dan Klaten yaitu berbentuk lonjong sedang dari lokasi, Sukoharjo 

dan Bantul memiliki bentuk buah bulat. Warna batang dari Pasuruan juga 

berbeda dari lokasi lainnya yaitu hijau tua sedangkan warna batang dari lokasi 

lain hijau muda. Warna jumbai dari Klaten merah dengan ujung hijau dan warna 

dari lokasi lainnya merah dengan ujung kuning. 

Data morfologi  diubah menjadi data biner seperti terlihat pada lampiran  

13. Data biner yang dihasilkan dibuat dalam persamaan matrik. Data matrik 

dihitung berdasarkan koofisien DICE. Klusterisasi (pengelompokan) dilakukan 

dengan UPGMA ( Unweighted Pair Group With Arithmatic Mean) yang dihitung 

melalui SHAN pada program NTSYS ( Rolf, 1993). Dendrogram morfologi terlihat 

seperti pada gambar 7. 
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I II          III     IV                        V                      VI          

Gambar  7. Dendrogram tanaman buah naga berdasarkan morfologi (Hasil analisis 
software NTSYS-pc, 1993). 

Keterangan: PK: putih Klaten, PB: putih Bantul, PS: putih Sukoharjo, PP: putih Pasuruan, MB: merah Bantul, 
MP: merah Pasuruan, MK: merah Klaten, MS: merah Sukoharjo, SB: super merah Bantul, SK: 
super merah Klaten, SS: super merah Sukoharjo, SP: Super merah Pasuruan. 

 
Dendrogram yang dihasilkan akan menunjukkan nilai jarak kemiripan 

genetik antar kelompok varietas buah naga.  Menurut cahyarini, dkk, (2004), 

jarak kemiripan dapat dikatakan jauh apabila kurang dari 0,6 atau 60%. Sehingga 

kelompok-kelompok yang terpisah pada jarak kemiripan diatas 60% sebenarnya 

masih mempunyai kemiripan yang dekat. Pada jarak kemiripan kurang dari 60% 

dari 12 varietas buah naga yang diteliti terbagi menjadi 6 kelompok (Tabel 5). 

 

PB PS PK PP MB MP MK MS SB SK SS SP 
0.92 

0.77 

0.62 

0.48 

0.33 

60% 
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Tabel 5. Pembagian kelompok buah naga pada jarak kemiripan 0.60 atau  
kemiripan 60%. 

 
Kelompok Varietas Kode 
I

II 
III 
IV 
V

VI 

Putih Klaten 
Putih Bantul 
Putih Sukoharjo 
Putih Pasuruan 
Merah Bantul 
Merah Pasuruan 
Merah Klaten 
Merah sukoharjo 
Super merah Bantul 
Super merah Klaten 
Super merah Sukoharjo 
Super merah Pasuruan 

PK 
PB 
PS 
PP 
MB 
MP 
MK 
MS 
SB 
SK 
SS 
SP 

Secara morfologi pada jarak kemiripan 60% varietas  super merah 

Pasuruan dan merah Bantul selalu membentuk kelompok sendiri. Hal ini 

dikarenakan lokasi perkebunan berada didekat pantai dengan tekstur tanah yang 

berpasir. Lokasi pantai mampu memberikan  pengaruh yang lebih kuat daripada 

pengaruh genetik. Daerah pantai memiliki iklim, suhu, kondisi tanah, ketinggian 

tanah dan kelembapan yang berbeda.Menurut Suranto (2001) bahwa munculnya 

variasi dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor lingkungan dan faktor 

genetik. Apabila faktor genetik memiliki pengaruh yang lebih kuat daripada faktor 

lingkungan, maka apabila tumbuhan tersebut hidup pada lingkungan yang 

berbedapun tidak akan menunjukkan variasi morfologi sesuai dengan ditempat 

asalnya dan Apabila faktor lingkungan lebih kuat memberikan pengaruh daripada 

faktor genetik maka tanaman ditempat yang berbeda akan memiliki morfologi 

yang bervariasi. 

Perbedaan ini terjadi karena pengaruh lingkungan dan genetik. Menurut  

Sitompul dan Guritno (1995) mengatakan bahwa penampilan bentuk tanaman 

dikendalikan oleh sifat genetik tanaman dibawah pengaruh faktor-faktor 

lingkungan. Fenotip merupakan sesuatu yang dapat dilihat, diamati atau diukur, 

fenotip ditentukan oleh sebagian genotip individu, sebagian oleh lingkungan. 
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Fenotip pada individu merupakan interaksi antara genotip dan lingkungan. Faktor 

lingkungan diyakini dapat mempengaruhi terjadinya perubahan morfologi 

tanaman (Cahyarini, dkk, 2004).  

Perangkat gen mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam hal ini, 

faktor lingkungan dapat memberi pengaruh terhadap kemunculan ciri atau sifat 

suatu individu. Misalnya dua individu memiliki perangkat gen yang sama, tetapi 

hidup dilingkungan yang berbeda maka kedua individu tersebut dapat saja 

memunculkan ciri dan sifat yang berbeda. 

 

B. Pola pita isozim tanaman buah naga berdaging super merah, 

berdaging merah, dan berdaging putih. 

Penggunaan pola pita elektroforesis enzim telah banyak digunakan 

untuk mendapatkan data variasi genetik. Enzim atau protein dapat digunakan 

untuk menunjukkan variasi secara kualitatif maupun kuantitatif. Variasi ini terjadi  

dari peran gen yang mengarahkan pembentukan enzim yang bersangkutan, oleh 

karenanya variasi enzim dapat menggambarkan variasi gen (Rahayu, 2006).  

Elektroforesis ini bertujuan untuk melihat apakah ada perbedaan pola 

pita isozim antara tanaman buah naga berdaging super merah, berdaging merah, 

dan berdaging putih pada empat lokasi pengambilan sampel dari Pasuruan, 

Sukoharjo, Klaten, dan Bantul. Pola pita isozim tersebut dapat digunakan untuk 

memprediksi ada tidaknya keragaman genetik pada suatu populasi. Identifikasi 

ini dapat dilakukan dengan membandingkan atau mencari kemiripan dalam 

populasi. 

Pelaksanaan ekstraksi sampel maupun pengamatan hasil elektroforesis 

dalam penelitian ini mengalami beberapa kendala, antara lain pada proses 
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ekstraksi bagian sampel yang dipakai yaitu batang   sulit dilakukan karena 

kerasnya batang dan banyaknya lendir yang dihasilkan saat  penggerusan. 

Ballen et al (2004) mengatakan bahwa ekstraksi jaringan kaktus sangat sulit 

karena kerasnya jaringan dan banyaknya kandungan metabolit sekunder yang 

ditandai dengan ekstrak yang lengket dan kental. Kendala yang lain adalah 

dalam pengamatan pola pita isozim karena tipisnya pola pita yang dihasilkan dari 

elektroforesis dan tidak jernihnya gel hasil elektroforesis. Hal ini diperkirakan 

karena banyaknya lendir pada sampel sehingga menutupi ekspresi dari gen yang 

terwujud dalam pola pita. Kendala ini dapat diatasi dengan pengamatan pola pita 

di atas kaca dengan penyinaran lampu di bawahnya sehingga pola pita yang 

diamati tampak jelas sekali untuk memudahkan interpretasi dengan baik pada 

kertas millimeter dan pengamatan pola berkas (banding pattern)  pada gel harus 

dilakukan segera setelah proses staining  berlangung karena apabila 

pengamatan dilakukan setelah gel dalam kondisi over staining interpretasi 

terhadap pola berkas sulit dilakukan.  

 

1. Enzim Esterase 

 Hasil elektroforesis menunjukkan bahwa isozim esterase yang diuji 

dapat divisualisasikan dengan baik sehingga memungkinkan untuk dilakukan 

interpretasi genetik. Zimogaram pola pita isozim esterase tanaman buah naga 

terlihat pada gambar 8.  
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Gambar 8 . Zimogram isozim esterase pada tanaman buah naga dari empat lokasi 
pengambilan sampel 

Keterangan : Rf : Jarak migrasi. SP: super merah Pasuruan, SS:super merah Sukoharjo, SK:super merah 
Klaten, SB: super merah Bantul MP: merah Pasuruan, MS:merah Sukoharjo, MK: merah 
Klaten, MB: merah Bantul, PP: putih Pasuruan, PS: putih Sukoharjo, PK: putih Klaten, PB: 
putih Bantul. 

 

Isoenzim adalah suatu  enzim polimorfik yang dapat dipisahkan secara 

elektroforesis, sedangkan enzim merupakan protein biokatalisator untuk proses-

proses fisiologis tanaman. Corak dari zimogram hasil elektroforesis isoenzim 

dapat dianggap sebagai ciri fenotipik, melalui uji genetis dapat ditentukan corak 

zimogramnya yang dikode oleh gen – gen pada lokus yang sama dan gen-gen 

pada lokus yang berbeda ( Sudaryono, 1989 dalam Srioyono, 2006). Pada gel, 

isoenzim dapat dipisahkan dengan menggunakan metode elektroforesis dan 

hasilnya berupa zimogram pola pita. Zimogram hasil elektroforsis bercorak khas 

sehingga dapat digunakan sebagai ciri fenotip untuk mencerminkan pembeda 

genetik ( Sriyono, 2005).  

Rf 
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Migrasi isozim pada elektroforesis bergerak dari kutub negatif ke kutub 

positif. Enzim esterase mengekspresikan 18 pita pada Rf 0.061, 0.122, 0.143, 

0.204, 0.265, 0.306, 0.347, 0.367, 0.388, 0.449, 0.469, 0,510, 0.551, 0.591, 

0.633, 0.714, 0.755, 0.816. Pita pada Rf 0.591 dan 0.816 dimiliki oleh semua 

varietas dari empat lokasi pengambilan sampel. Varietas buah naga merah dari 

Bantul mengekspresikan pita spesifik yaitu pada Rf 0.633 dan Pasuruan pada Rf 

0.755 yang tidak dimiliki oleh tanaman buah naga merah dari 3 lokasi lainnya. 

Pita spesifik ini terekspresi dalam fenotip morfologinya yaitu bentuk buah yang 

lonjong sementara buah dari daerah lain bulat dan warna batang hijau 

sedangkan warna batang tanaman lainnya hijau tua.  

Buah naga merah Pasuruan juga memiliki pita spesifik yaitu pada Rf 

0.755 yang tidak dimiliki oleh tanaman dari 3 lokasi lainnya. Pita spesifik ini juga 

terekspresi dalam fenotip morfologinya yaitu rasa daging buah yang lebih manis 

bila dibandingkan dengan buah dari lokasi lainnya dan warna jumbai merah 

dengan ujung berwarna hijau sedangkan warna jumbai dari buah lain adalah 

merah.  

Buah naga putih Bantul mengekspresikan pita spesifik yaitu pita pada 

Rf 0.347 yang tidak muncul pada lokasi yang lain. Pita spesifik ini terekspresi 

pada fenotip morfologinya yaitu warna batang hijau sedangkan yang lain 

berwarna hijau muda  dan bentuk buah yang bulat. Klaten juga mengekspresikan 

pita yang unik pada Rf 0.510 dan 0.633 yang tidak dimiliki oleh lokasi lain.Pita 

spesifik ini terekspresi pada fenotip morfologi yaitu rasa buah yang lebih manis 

dibandingkan buah dari lokasi lainnya dan warna jumbai merah dengan ujung 

berwarna hijau sedangkan buah yang lain berwarna merah dengan ujung kuning. 

Pasuruan juga mengekspresikan pita yang unik pada Rf 0.367 yang tidak muncul 
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pada lokasi lain. Pita ini juga terekspresi pada fenotip morfologi yaitu warna buah 

merah tua sedangkan buah yang lain berwarna merah cerah. 

Nandariyah, et al. ( 2004) mengatakan bahwa kultivar yang mempunyai 

sifat spesifik memiliki perbedaan pada rasa daging buah, tekstur daging buah 

dan tangkai daun  yang khas yang tidak dimiliki oleh kultivar lainnya.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nandariyah (2007) tentang 

identifikasi keragaman pada kultivar salak manggala memiliki pita spesifik  yang 

tidak dimiliki oleh kultivar lain dapat dihubungkan dengan ciri khas yang menonjol 

pada kultivar ini yaitu sifat ujung daun melengkung dan kulit buah lurik yang tidak 

dijumpai pada kultivar lain. 

Sifat – sifat kuantitatif biasanya dikontrol oleh banyak gen dan sangat 

dipengaruhi oleh lingkungan, Sedangkan sifat kualitatif berhubungan dengan ada 

tidaknya pita pada jarak migrasi tertentu yang mencerminkan ada tidaknya asam 

amino penyusun enzim yang merupakan produk gen itu sendiri (Bailey,1983 

dalam Setianto, 2001). Perbedaan tebal tipisnya pita yang terbentuk disebabkan 

karena perbedaan berat molekul yang termigrasi, semakin besar berat molekul 

tidak dapat terpisah dengan baik, sehingga membentuk pita yang tebal.  Molekul 

yang mempunyai kekuatan ionik besar akan termigrasi lebih jauh daripada yang 

berkekuatan  lebih rendah (Cahyarini, 2004).  

Dari zimogram isozim esterase yang diperoleh diubah menjadi data 

biner. Nilai 1 (satu) diberikan untuk munculnya pita dan nilai 0 (nol) diberikan 

untuk tidak munculnya pita. Dengan demikian didapat data biner isozim esterase 

tanaman buah naga berdaging super merah dari empat lokasi pengambilan 

sampel seperti terlihat pada tabel 6.  
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Tabel 6. Data biner isozim esterase pada tanaman buah naga berdaging dari 
empat lokasi pengambilan sampel.  

Lokasi Pengambilan  Sampel 
No Rf SP SS SK SB MP MS MK MB PP PS PK PB 
1 0.061 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 0.122 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 0.143 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 0.204 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
5 0.265 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
6 0.306 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
7 0.347 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 0.367 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
9 0.388 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 0.449 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 0.469 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 0.510 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 
13 0.551 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 
14 0.591 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
15 0.633 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13  0. 714 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 
14 0.755 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
15 0.816 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Data biner tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan 

klasterisasi dengan Unweighted Pair Group With Arithmatic Mean (UPGMA) yang 

dihitung melalui SHAN pada program NTSYS dihasilkan dendrogram seperti 

pada gambar 9. 
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I II      III                                      IV                       

Gambar 9. Dendrogram esterase tanaman buah naga dari empat lokasi pengambilan 
sampel (Hasil analisis software NTSYS-pc, 1993). 

Keterangan : PS: Putih Pasuruan, SS: Super merah Sukoharjo, PP: Putih Pasuruan, PB: Putih 
Bantul, PK: Putih Klaten, MP: Merah Pasuruan, MK: Merah Klaten, MB: Merah 
Bantul, MS: Merah Sukoharjo, SK: Super merah Klaten, SB: Super merah Bantul, 
SP: Super merah Pasuruan 

 
Berdasarkan perbedaan sifat kualitatif dan kuantitatif pola pita isozim 

pada keempat lokasi buah naga varietas super merah, merah, dan putih yang 

diuji dapat divisualilasikan dengan baik sehingga memungkinkan untuk dilakukan 

interpretasi genetik. Dilihat dari pola pita isozim yang dihasilkan, maka tanaman 

buah naga varietas super merah, merah, dan putih tersebut memiliki variasi 

genetik, karena terdapat variasi pola pita isozim yang dihasilkan. Artinya 

PS SS PP PB PK MP MK MB MS SK SB SP 

0.97 

0.88 

0.78 

0.68 

0.59 

75% 
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tanaman buah naga varietas super merah, merah, dan putih dari keempat lokasi 

yang diuji berbeda secara genetik.  

Migrasi molekul – molekul enzim dalam elektroforesis dipengaruhi oleh 

muatan elektrik dan bentuk molekul. Perbedaan migrasi enzim pada spesies 

yang berbeda atau pada populasi yang berbeda dalam spesies yang sama 

menunjukkan derajat variasi genetik diantaranya ( Widiyanti, 2007).  

Kelompok-kelompok yang terpisah pada jarak kemiripan diatas 0.75 atau 

kemiripan 75% sebenarnya masih mempunyai kemiripan yang dekat. Karena 

jarak kemiripan bisa dikatakan jauh apabila kurang dari 0.60 atau 60% 

(Cahyarini, 2004). Hasil analisis menunjukkan bahwa Pada jarak kemiripan 

kurang dari 75% dari 12 buah naga yang diteliti terbagi menjadi 4 kelompok 

(Tabel 7). 

Tabel 7. Pembagian kelompok buah naga pada jarak kemiripan kurang dari 0.75 
atau kemiripan kurang dari 75%. 

 
Kelompok Varietas Kode 
I
II 
III 
IV 

Putih Sukoharjo 
Super merah Sukoharjo 
Putih Pasuruan 
Putih Bantul 
Putih Klaten 
Merah Pasuruan 
Merah Klaten 
Merah Bantul 
Merah Sukoharjo 
Super merah Klaten 
Super merah Bantul 
Super merah Pasuruan 

PS 
SS 
PP 
PB 
PK 
MP 
MK 
MB 
MS 
SK 
SB 
SP 

Dari hasil pengelompokan diatas menunjukkan bahwa untuk varietas 

super merah Sukoharjo memisah dari super merah yang lain. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat variasi genetik pada buah naga berdaging super 

merah dari empat lokasi. Pola pita isozim buah naga super merah Sukoharjo 

mengalami sedikit perbedaan dari buah naga yang berasal dari Pasuruan yang 

merupakan daerah pertama buah naga ditanam. Hal ini dimungkinkan varietas 
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buah naga dari Sukoharjo memiliki plastisitas dalam responnya terhadap 

lingkungan. Menurut Fitter (1998) bahwa perbedaan respon terhadap lingkungan 

(hara) adalah berkaitan dengan hereditas, sehingga pemulia tanaman dapat 

menciptakan respons pemupukan dari tanaman pangan. 

Claudia et al., (2002) menjelaskan bahwa lingkungan yang terlalu 

dominan dapat mempengaruhi aktivitas enzim, seperti panas, temperatur, dan 

pH. Hal ini disebabkan rusaknya fungsi enzim oleh keadaan lingkungan 

(Falconer dan Mackay, 1996). Penelitian pada insecta sudah membuktikan 

bahwa esterase dipengaruhi oleh lingkungan tertentu yang dominan (Tsakas dan 

Krimbas, 1970 dan Fournier et al, 1992 dalam Hadiati, 2002).   

Varietas buah naga putih dari empat lokasi menunjukkan variasi . Hal ini 

ditunjukkan memisahnya putih Pasuruan dan putih Sukoharjo.  Sedang putih 

Bantul dan putih Klaten tetap menjadi satu kelompok. Buah naga merah tetap 

menjadi satu kelompok pada jarak kemiripan 75%. Dari dendrogram yang 

terbentuk merah pasuruan memiliki jarak kemiripan yang paling jauh dibanding 

merah yang lain.  

Meskipun secara morfologi varietas-varietas buah naga mempunyai 

perbedaan, namun diantara varietas-varietas tersebut mempunyai kemiripan 

genetic yang dekat. Fenotip atau sifat yang tampak tidak hanya dipengaruhi oleh 

genotip atau sifat genetik, tapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. 

Kedekatan kekerabatan antara varietas ini berguna sebagai informasi dibidang 

pemuliaan tanaman. Karena jika disilangkan, maka variasi sifat keturunannya 

tidak jauh berbeda dari kedua induknya.  

Semakin rendah tingkat kemiripan genetik dari tanaman antar aksesi, 

menunjukkan keragaman genetik antar aksesi tersebut semakin tinggi. 
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Sebaliknya semakin tinggi kemiripan genetik antar aksesi, semakin rendah pula 

tingkat keragaman genetik yang dihasilkan (Sulistyowati, 2008). Terjadinya 

variabilitas genetik dalam populasi satu jenis makhluk hidup dialam dapat 

disebabkan oleh hibridisasi (seksual dan somatik), mutasi alamiah, dan 

perpindahan gen dari jenis makhluk hidup yang sama atau berbeda (transgenik). 

Peluang dari ketiga faktor tersebut sangat jauh berbeda (Baihaki, 2002 dalam 

Mansyah, 2003).  

Menurut penelitian Pasquet et al.(1999) terhadap species kacang tanah 

Bambara liar dan budidaya, rendahnya keragaman gen dapat dikarenakan 

sistem penyerbukan autogami yang kuat pada spesies tersebut . Perbedaan 

faktor lingkungan dimana ekspresi isozim dapat muncul karena indusing faktor 

lingkungan (Brooker,1990 dalam Supriyadi, 2006). Sitompul dan Guritno (1995) 

mengatakan bahwa penampilan bentuk tanaman dikedalikan oleh sifat genetik 

tanaman dibawah pengaruh faktor-faktor lingkungan. Perkembangbiakan buah 

naga  lebih banyak dilakukan dengan perbanyakan vegetatif daripada 

perbanyakan generatif (Kristanto, 2008). Perbanyakan dengan vegetatif ini tidak 

banyak menghasilkan keturunan yang bervariasi, sehingga varietas buah naga 

mempunyai tingkat kemiripan genetik yang dapat dikatakan tinggi. Tingginya 

tingkat kemiripan genetik menunjukkan rendahnya tingkat keragaman genetik 

pada buah naga. 

Maideliza dan Masyurdin (2007) mengatakan bahwa Aliran gen yang 

tinggi biasanya didapatkan pada tanaman yang kawin silang dan berkembang 

biak dengan biji. Tanaman buah naga berkembangbiak dengan stek batang 

sehingga memiliki tingkat kemiripan genetik yang tinggi. Tanaman buah naga 

yang didapatkan tersebar di beberapa daerah ini dimungkinkan berasal dari satu 
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sumber genetik dengan tipe genetik berbeda kemudian tersebar ke berbagai 

tempat dengan bantuan manusia. 

 

2. Enzim Glutamate Oksaloasetat Transaminase (GOT). 

Dari hasil elektroforesis enzim Glutamate Oksaloasetat transaminase 

(GOT)  yang berupa pita-pita setelah proses staining merupakan hasil reaksi 

enzimatis. Enzim GOT merupakan anggota dari kelompok transferase. Enzim ini 

mengkatalisis transfer gugus amin (NH2) dari asam aspartat ke dalam asam α-

ketoglutarat membentuk asam glutamat dan asam oksaloasetat (Megasari, 

2009). Deteksi adanya aktifitas enzim GOT dapat dilakukan dengan uji ”fast blue 

BB salt” (Vallejos, 1983 dalam sukaya, 1994). Jika ada aktifitas enzim GOT akan 

dihasilkan endapan pola pita berkas berwarna biru atau coklat (Sukaya, 1994). 

Isozim pada dasarnya merupakan produk langsung dari gen yang 

terekspresikan dalam bentuk enzim. Oleh karena itu, apabila terdapat variasi 

pola pita isozim berarti populasi yang diuji berbeda secara genetik atau 

mempunyai variabilitas yang luas. Variabilitas yang luas menggambarkan 

terdapatnya variabilitas secara genetik tanaman yang diamati ( Moore dan cellin, 

1983 dalam Sriyono, 2006). 

Pola pita isozim Glutamate Oksaloasetat transaminase (GOT) pada 

buah naga berdaging super merah dapat dilihat dalam zimogram pada gambar 

10. 
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Gambar 10. Zimogram isozim GOT pada tanaman buah naga dari empat lokasi 
pengambilan sampel. 

Keterangan : Rf : Jarak migrasi. SP: super merah Pasuruan, SS:super merah Sukoharjo, SK:super merah 
Klaten, SB: super merah Bantul MP: merah Pasuruan, MS:merah Sukoharjo, MK: merah 
Klaten, MB: merah Bantul, PP: putih Pasuruan, PS: putih Sukoharjo, PK: putih Klaten, PB: 
putih Bantul. 

 

Isozim GOT pada tanaman buah naga mengekspresikan 12 pita yang 

muncul pada Rf 0.321, 0.357, 0.375, 0.393, 0.446, 0.482, 0.500, 0.536, 0.554, 

0.571, 0.607 dan 0.625. Rf 0.607 terdapat pada semua tanaman buah naga dari 

4 lokasi. Varietas buah naga merah dari Pasuruan  mengekspresikan pita 

spesifik yaitu pada Rf 0.321. yang tidak dimiliki oleh tanaman buah naga merah 

dari 3 lokasi lainnya. Pita spesifik ini terekspresi dalam fenotip morfologinya yaitu 

batang memiliki lekuk yang dalam, sedangkan  batang varietas lain lekuk sedikit, 

rasa daging buah yang manis. Varietas buah naga putih dari Pasuruan juga 

mengekspresikan pita spesifik yaitu pada Rf 0.446 dan 0.48. Pita spesifik ini 

terekspresi dalam fenotip morfologinya yaitu warna buah yang merah tua. 

Rf
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Pita isozim GOT yang diperoleh diubah menjadi data biner. Nilai 1 

(satu) diberikan untuk munculnya pita dan nilai 0 (nol) diberikan untuk tidak 

munculnya pita. Dengan demikian didapat data biner isozim GOT tanaman buah 

naga dari empat lokasi pengambilan sampel seperti terlihat pada tabel 8. 

Tabel 8. Data biner isozim GOT pada tanaman buah naga dari empat lokasi 
pengambilan sampel.  

Lokasi Pengambilan  Sampel 
No Rf SP SS SK SB MP MS MK MB PP PS PK PB 
1 0.321 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
2 0.357 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
3 0.375 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0.393 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0.446 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
6 0.482 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 0.500 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
8 0.536 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
9 0.554 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
10 0.571 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1
11 0.607 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 0.625 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

Data biner tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan 

klasterisasi dengan Unweighted Pair Group With Arithmatic Mean (UPGMA) yang 

dihitung melalui SHAN pada program NTSYS dihasilkan dendrogram seperti 

pada gambar 11. 

.
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I II                       III                         IV 
Gambar 11. Dendrogram enzim GOT tanaman buah naga dari empat lokasi pengambilan 

sampel (Hasil analisis software NTSYS-pc, 1993). 
 
Keterangan : SB: Super merah Bantul, SK: Super merah Klaten, PB: Putih Bantul, , PK: Putih Klaten, PS: Putih 

Pasuruan, PP: Putih Pasuruan, MB: Merah Bantul, MK: Merah Klaten, MP: Merah Pasuruan, 
MS: Merah Sukoharjo, SS: Super merah Sukoharjo, SP: Super merah Pasuruan 

 
Pada jarak kemiripan 0.75 atau kemiripan  75% buah naga yang diteliti 

terbagi menjadi empat kelompok (Tabel 9). 

 

SP SB SK PB PP PK PS K MP MB MK MS SS  

1.00 

0.86 

0.73 

0.59 

0.45 

75% 



57 

 

Tabel 9. Pembagian kelompok buah naga pada jarak kemiripan 0.75 atau 
kemiripan 75%. 

Kelompok Varietas Kode 
I

II 
 

III 
 
IV 

Super merah Bantul 
Super merah Klaten 
Putih Bantul 
Putih Klaten 
Putih Sukoharjo 
Putih Pasuruan 
Merah Bantul 
Merah Klaten 
Merah Pasuruan 
Merah Sukoharjo 
Super merah Sukoharjo 
Super merah Pasuruan 

SB 
SK 
PB 
PK 
PS 
PP 
MB 
MK 
MP 
MS 
SS 
SP 

Hasil analisis menunjukkan bahwa super merah yang mengalami sedikit 

perubahan dari tempat asal yaitu Pasuruan adalah super merah dari Bantul dan 

Klaten. Buah naga merah Bantul memisah dari tiga lokasi lainnya. Hal ini berarti 

merah Bantul mengalami sedikit perubahan dari tempat asal tanaman ini 

ditanam. Buah naga putih  Pasuruan membentuk kelompok sendiri, berpisah dari 

tiga lokasi yang lain.   

Analisis kekerabatan ini menunjukkan adanya variasi genetik yang 

cukup tinggi. Varietas-varietas yang memiliki kedekatan genetik, diduga berasal 

dari tetua yang berkerabat dekat, sebaliknya varietas-varietas yang jarak 

genetiknya relatif tinggi, diduga berasal dari tetua yang jauh hubungan 

kekerabatannya dengan tetua varietas yang lain. Hasil diatas dapat digunakan 

sebagai acuan dalam penentuan induk untuk pembuatan bibit. Semakin jauh 

hubungan kekerabatan antar sampel, maka semakin kecil keberhasilan 

persilangan, tetapi kemungkinan untuk memperoleh genotip unggul lebih besar 

jika persilangan berhasil. Semakin beragam genetik, maka semakin besar 

kemungkinan diperoleh genotip unggul. Perkawinan antara individu dengan jarak 

genetik dekat atau hubungan kekerabatannya sama mempunyai efek 

peningkatan homozigositas, sebaliknya perkawinan antara induvidu berjarak 
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genotip besar atau kekerabatannya jauh mempunyai efek peningkatan 

heterozigositas.  

Isozim merupakan variasi yang terdapat pada enzim yang sama yang 

memiliki kemiripan fungsi dan terdapat pada individu yang sama. Enzim adalah 

suatu rantai asam amino dimana informasi genetik yang ada padanya 

merupakan translasi dari RNA, sedangkan RNA merupakan transkripsi langsung 

dari DNA (Gardner et al., 1991 dalam Na’im 2000). Oleh karena  itu adanya 

variasi pada level enzim menunjukkan adanya variasi pula pada level DNA (gen). 

(Hartl, 1980; Ayala and Kriger, 1980 dalam Na’im, 2000) 

Variasi pola pita yang dibentuk enzim GOT lebih sedikit dibandingkan 

dengan enzim esterase. Bailey (1983) dalam Sriyono (2006) mengatakan bahwa 

perbedaan isoenzim akan menghasilkan kecepatan gerak yang tidak sama bila 

dikondisikan dalam medan listrik dan medium gel yang semiporous sehingga 

setiap enzim yang berbeda akan menyebabkan pola pita (banding pattern) yang 

berbeda pula. 

Meskipun secara morfologi varietas-varietas buah naga tersebut 

mempunyai perbedaan, namun diantara varietas-varietas tersebut mempunyai 

kemiripan genetik yang dekat. Fenotip atau sifat yang tampak tidak hanya 

dipengaruhi oleh genotip atau sifat genetik, tapi juga pengaruh dari lingkungan  

(cahyarini, et al., 2004). Hal ini berarti jika masing-masing varietas tersebut 

disilangkan satu sama lain maka variasi sifat keturunanya hampir tidak ada. 

Walaupun menunjukkan tingkat kemiripan yang dekat, namun tampak bahwa 

masing-masing varietas menunjukkan karakter yang khas berdasarkan pola pita 

yang dihasilkan.  
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Penggelompokan enzim GOT menunjukkan bahwa varietas putih 

Pasuruan menjadi satu kelompok dengan merah Bantul. Ini merupakan suatu 

fenomena yang menarik. Fenomena  ini muncul dimungkinkan karena sang 

pelopor buah naga dari Jawa Timur (Pasuruan) Sapta Surya mengembangkan 

perkebunan buah naga di Kulonprogo dan DIY (Wijayanti, 2005). Bibit buah naga 

yang diintroduksi dari Pasuruan  ke DIY (Bantul) merupakan hasil persilangan 

antar varietas buah naga. Untuk membuktikan fenomena ini perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut dengan menggunakan enzim lain atau metode lain yang 

lebih modern misalnya menggunakan data DNA, apakah ini terjadi karena mutasi 

atau karena faktor lain. Fenomena ini juga terjadi pada nenas merah dan nenas 

hijau yang memiliki pigmen yang berbeda tetapi pola pita yang terbentuk sama 

(Hadiati, 2002), Juga terjadi pada kaktus dark marie dan kaktus marie  yang 

berpigmen berbeda tetapi memiliki pola pita yang sama (Leary dan Boyle, 2000 

dalam Hadiati, 2002). Dalam ilmu pemuliaan tanaman, introduksi tanaman 

mempunyai peranan penting untuk meningkatkan keragaman genetik di suatu 

daerah. Keperluan akan varietas unggul dengan mendatangkan dari daerah lain 

dapat membantu dalam penyediaan varietas unggul untuk petani dan sebagai 

bahan koleksi plasma nutfah (Allard, 1998). 

Nilai jarak genetik yang rendah di dalam populasi dapat dipahami 

berdasarkan dugaan bahwa asal sumber benih di Pasuruan pada saat introduksii 

pertama kali hanya berasal dari populasi yang terbatas. Basis genetik yang luas 

merupakan suatu syarat di dalam program pemuliaan tanaman. Apabila hanya 

menggunakan basis genetik yang sempit, usaha pemuliaan akan menemui 

populasi yang saling kawin kerabat (inbreeding) di antara individu-individu yang 

memiliki kemiripan sifat genetik yang tinggi. 
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Novarianto (2008) menjelaskan bahwa pemuliaan sangat bergantung 

pada sumber keanekaragaman genetik. Keragaman genetik bukan hanya 

mengenai koleksi plasma nutfah secara fisik, tetapi juga penilaian sejauh mana 

keragaman genetik tersebut diperlukan dalam kegiatan manipulasi genetik 

kearah perakitan varietas yang diinginkan. Plasma nutfah perlu dievaluasi 

keragaman genetiknya sebagai dasar seleksi dalam persilangan atau perakitan 

varietas yang diinginkan konsumen. 

Carvalho et al. (2004) menjelaskan bahwa polimorfisme yang dihasilkan 

dapat digunakan sebagai dasar untuk memilih induk tetua yang dapat digunakan 

untuk program pemuliaan tanaman. Untuk merakit varietas unggul, yang perlu 

diperhatikan adalah penentuan tetua persilangan, diperlukan informasi mengenai 

jarak genetik dan hubungan kekerabatan. Dalam persilangan, semakin jauh jarak 

genetik antar tetua, maka peluang dihasilkan kultivar baru akan menjadi besar. 

Sebaliknya, persilangan antar tetua yang berkerabat dekat mengakibatkan 

terjadinya variabilitas genetik yang sempit (Stanfiel, 1991 dalam Hadiati, 2002). 

 

C. Hasil uji kandungan vitamin C buah naga  untuk ketiga buah naga 

berdaging super merah, berdaging merah, dan berdaging putih. 

Uji kandungan vitamin C dengan metode titrasi merujuk pada 

Sudarmadji, dkk (1984). Setelah dilakukan uji kandungan vitamin C untuk buah 

naga berdaging  merah, berdaging super merah, dan berdaging putih dari 

keempat lokasi pengamatan, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel 10, dan 

histogram  seperti pada gambar 12.  
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Tabel 10. Kadar Vitamin C Buah Naga  
Varietas N Minimum Maksimum Rerata S D
Super Merah Pasuruan 3 5,630 6,570 6,000 0,501 
Super Merah Sukoharjo 3 3,290 6,190 4,300 1,368 
Super Merah Klaten 3 4,280 4,480 4,480 0,104 
Super Merah Bantul 3 4,450 6,340 5,113 1,064 
Merah Pasuruan 3 3,510 4,740 4,290 0,678 
Merah Sukoharjo 3 3,610 5,500 4,433 0,968 
Merah Klaten 3 3,370 4,500 3,997 0,575 
Merah Yogyakarta 3 5,240 5,470 5,376 0,121 
Putih Pasuruan 3 3,690 5,010 4,427 0,673 
Putih Sukoharjo 3 3,320 4,480 3,717 0,661 
Putih  Klaten 3 2,450 4,870 3,890 1,274 
Putih Yogyakarta 3 2,520 3,920 3,353 0,737 

Dari data diatas didapatkan kandungan vitamin C super merah 

Sukoharjo memiliki perbedaan minimun dan maksimum yang jauh. Hal ini 

dimungkinkan terdapat kesalahan dalam pengambilan sampel yang memiliki 

tingkat kematangan buah yang tidak sama. Kandungan vitamin C  dalam buah-

buahan mempunyai kadar maximum ketika sebelum masak dan kemudian 

mengalami penurunan sesudah masak. 

Vitamin C sangat mudah rusak oleh pemanasan, karena mudah 

teroksidasi. Pemotongan atau pemasakan dapat juga menghilangkan vitamin C 

dalam jumlah banyak. Teknik penyimpanan juga berpengaruh terhadap 

kandungan vitamin C. Vitamin yang disimpan dalam keadaan beku akan 

terhindar dari kerusakan. Kerusakan vitamin C dapat menyebabkan penurunan 

kualitas meskipun asam dehidro askorbat masih mempunyai 75-80% aktivitas 

vitaminnya (Harper, 1980). 
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Dari data statistik kadar vitamin C diatas dapat dibuat histogram seperti 

terlihat pada gambar 12.  
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Gambar. 12. Histogram hasil uji kandungan vitamin C Buah naga berdaging super           
merah, merah dan putih dari 4 lokasi pengamatan. 

Keterangan: P: Pasuruan, S: Sukoharjo, K: Klaten, B: Bantul. 
 
Hasil uji kandungan vitamin C buah naga dari 4 lokasi menunjukkan 

perbedaan kandungan vitamin C seperti terlihat pada gambar 8. Kandungan 

vitamin C terbanyak terdapat pada buah naga berdaging super merah Pasuruan 

(6.00 mg/100 gr), Super merah Bantul (5.113 mg/100 gr) dan merah Bantul 

(5.376 mg/100 gr). Sedangkan buah naga  berdaging putih memiliki kandungan 

vitamin C yang paling sedikit dibandingkan dengan varietas lain. 

 Buah naga super merah dari kabupaten Pasuruan memiliki kandungan 

vitamin C yang paling tinggi dibandingkan dengan ketiga lokasi lainnya. Artinya 

bahwa buah naga setelah ditanam di kabupaten Sukoharjo, Klaten, dan Bantul 

mengalami penurunan  kandungan vitamin C nya. Hal ini kemungkinan buah 

naga berdaging super merah lebih cocok ditanam di daerah pertama kali 

tanaman ini ditanam di Indonesia. Pasuruan termasuk daerah dataran rendah 

yang merupakan tempat yang ideal bagi pertumbuhan buah naga super merah. 

P S K B
Merah

P S K B
Super Merah

P S K B
Putih
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Kandungan vitamin C buah naga dari Pasuruan tidak jauh dari Bantul karena 

memilii curah hujan yang hampir sama dengan Pasuruan dan termasuk daerah 

dataran rendah. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2008) 

tentang kandungan vitamin C pada mangga didapatkan hasil bahwa lingkungan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap  kandungan vitamin C. Buah naga dari 

Bantul menunjukkan kandungan vitamin C yang paling tinggi dibandingkan 

dengan ketiga lokasi lainnya. Artinya bahwa buah naga setelah ditanam di 

kabupaten Bantul ternyata mengalami kenaikan  kandungan vitamin C nya. Hal 

ini dimungkinkan tanaman buah naga lebih cocok ditanam di Bantul  karena 

tanaman buah naga mempunyai  tempat tumbuh yang ideal di dataran rendah 

dengan curah hujan yang sedikit karena buah naga termasuk tanaman yang 

tidak membutuhkan banyak air ( Kristanto, 2008). 

Buah naga berdaging putih dari Pasuruan juga memiliki kandungan 

vitamin C tertinggi bila dibandingkan dengan ketiga daerah  lainnya. Artinya 

tanaman buah naga berdaging putih juga paling cocok ditanam didaerah 

Pasuruan yang memiliki intensitas cahaya tinggi karena termasuk daerah pantai. 

dan termasuk daerah dataran rendah. Menurut Fitter ( 1998), bahwa 

Produktivitas suatu komunitas merupakan satu refleksi dari fotosintesis neto dari 

spesies-spesies komponennya, dan dipengaruhi kuat oleh banyak faktor selain 

daripada intensitas cahaya. Meskipun demikian total irradiasinya selama satu 

musim pertumbuhan pada waktu-waktu dimana secara fisiologis penting 

merupakan determinan yang penting bagi produksi fotosintesis maksimum.     
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Kristanto (2008) mengemukakan bahwa kandungan  vitamin C pada 

buah naga berkisar 8-9 mg/100 gr. Hasil penelitian ini mendapatkan kandungan 

vitamin C lebih rendah. Hal ini dimungkinkan karena buah yang diambil sudah 

terlalu masak, sehingga menurunkan kadar vitamin C. Kandungan vitamin C 

pada buah yang masih mentah lebih tinggi dan semakin matang buah maka 

semakin berkurang kandungan vitamin C (de Man, 1999; Winarno, 1995). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Ada keragaman variasi morfologi  warna batang, warna kelopak bunga, 

warna daging buah, dan rasa daging buah tanaman buah naga berdaging 

super merah, berdaging merah, dan berdaging putih dari empat lokasi 

pengambilan sampel.  

2. a.  Ada variasi pola pita isozim pada varietas buah naga. Berdasarkan 

isozim esterase, muncul 18 pita dan terkelompok menjadi empat 

kelompok. Pola pita spesifik muncul pada tanaman buah naga 

berdaging merah pada Rf 0.633  dari Bantul dan Rf 0.755 dari 

Pasuruan. Tanaman buah naga berdaging putih juga muncul pola pita 

spesifik yaitu pada Rf 0.347 dari Bantul dan Rf 0.510, Rf 0.633 dari 

klaten.  

b. Ada variasi pola pita isozim pada tanaman buah naga Berdasarkan 

isozim GOT, muncul 12 pita dan terbagi menjadi empat kelompok. 

Pola pita spesifik muncul pada tanaman buah naga berdaging merah 

pada Rf 0.321 dari Pasuruan. Tanaman buah naga berdaging putih 

juga muncul pola pita spesifik pada Rf 0.446 dan Rf 0.482 dari 

Pasuruan. 

3. Ada perbedaan kandungan vitamin C buah naga dari empat lokasi 

pengambilan sampel. Buah naga yang memiliki kandungan vitamin C 
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tertinggi adalah Super merah Pasuruan (6.00), diikuti Merah Bantul 

(5.376) dan Super merah Bantul (5.113). 

 

4. Saran 

Penelitian buah naga masih harus terus digali, sehingga terkumpul data yang 

lebih lengkap. Penelitian tanaman Buah naga perlu ditindak lanjuti, antara 

lain: 

1. Penelitian dengan menggunakan enzim lainnya dengan jumlah yang lebih 

dari dua akan memberikan hasil yang lebih baik. 

2. Penelitian untuk mengetahui lebih dalam tentang keragaman genetik 

dengan memanfaatkan data DNA, kromosom atau menggunakan metode 

yang lebih baru sehingga hasilnya akan lebih baik.  

3. Penelitian tentang kandungan vitamin C buah naga dari berbagai varietas 

sehingga diketahui buah naga yang kandungan vitamin C  nya paling 

tinggi. 
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