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KARAKTERISASI KIMPUL (Xanthosoma spp) BERDASARKAN 
KARAKTER MORFOLOGI DAN ANALISIS ISOZIM 

 
Nurmiyati, Sugiyarto dan Sajidan 

 

ABSTRAK 

Kimpul (Xanthosoma spp) merupakan salah satu komoditas umbi-umbian 
potensial yang belum termanfaatkan secara maksimal di Indonesia dan hanya 
dimanfaatkan sebatas pada bahan makanan pada musim paceklik. Potensi dari 
komoditas tersebut belum didukung dengan data yang baik. Untuk menggali 
potensi yang dimiliki tanaman kimpul (Xanthosoma spp) perlu dilakukan 
pendataan sifat pentingnya dengan melakukan karakterisasi. Karakterisasi dapat 
dilakukan berdasarkan karakter morfologi maupun analisis isozim. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui keragaman tanaman kimpul (Xanthosoma spp) 
berdasarkan karakter morfologi dan analisis isozim serta korelasi antara jarak 
genetik berdasarkan karakter morfologi dan kemiripan genetik berdasarkan pola 
pita isozim. 

Penelitian morfologi dilakukan di Kecamatan Galur, Lendah dan Girimulyo 
Kabupaten Kulon Progo.  Data morfologi diuraikan secara deskriptif dan dibuat 
dendogram hubungan kekerabatan.  Analisis Isozim dilakukan di Laboratorium 
Pemuliaan Tanaman Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada Yogyakarta 
Data pola pita isozim dianalisis secara kuantitatif berdasarkan muncul tidaknya 
pita pada gel kemudian dibuat dendogram.  Korelasi antara jarak genetik 
berdasarkan karakter morfologi dan kemiripan genetik berdasarkan pola pita 
isozim dianalisis berdasarkan koefisien korelasi product-moment dengan kriteria 
goodness of fit. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara morfologi pada delapan 
sampel yang ditemukan di lokasi yang berbeda tidak menunjukkan perbedaan 
yang nyata. Pola pita isozim Esterase yang terbentuk menunjukkan empat pola pita 
yang berbeda, isozim Glutamat Oksaloasetat Transaminase menunjukkan delapan 
pola pita yang berbeda dan isozim POD  menunjukkan tujuh pola pita yang berbeda.  
Korelasi data morfologi dengan pola pita isozim Esterase dan Glutamat Oksaloasetat 
Transaminase sangat baik (0.967918 dan 0.937113), sedangkan dengan isozim POD 
berkorelasi baik (0.892721). 

 
Kata kunci: kimpul (Xanthosoma spp), karakter morfologi, isozim 
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KIMPUL (Xanthosoma spp) CHARACTERIZATION BASED ON 
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTIC AND ISOZIM ANALYSIS 

 
Nurmiyati, Sugiyarto and Sajidan 

 
 

ABSTRACT 
 

Kimpul (Xanthosoma spp) is one of potensial food commodity belonging 
to the tuber group in which its usefullnes for foods in Indonesia. Xanthosoma spp, 
this far only used as foodstuff in dry season. The potential of the commodity had 
not been supported yet with the appropriate data. To seek the deeper potential of 
Kimpul (Xanthosoma spp), it is needed to have standing data of its significant 
characteristics by executing characterization. The characterization can be 
executed based on morphological characteristics and isozim analysis. This 
research is aimed: 1) to know the variety of Kimpul (Xanthosoma spp) based on 
morphological characteristics and isozim analysis; 2) to know the correlation 
between its genetic space based on morphological characteristics and its genetic 
resemblance based on isozim-strip pattern.  

This research results were analyzed and described by descriptive 
qualitative methods. Morphological data of the plant (Kimpul) was explored 
descriptively. Identified morphological characteristics were put in a kinship 
dendogram. Data of isozim-strip pattern were analyzed quantitatively based on 
the appearance of the strip on the gel, and qualitatively based on the thickness of 
the strip formed. The results were put in kinship dendogram based on their 
isozim. The correlation, between its genetic space based on morphological 
characteristics and its genetic resemblance based on isozim-strip pattern, were 
then analyzed grounded on coefficient correlation between product-moment and 
goodness of it criteria based on correlation by Rohlf (1993). 

The results of this research pointed out that morphologically, on eight 
samples observed which were consist of four different species, each Xathosoma 
species found in different locations did not indicate obvious differences. The 
Esterase isozim-strip patterns which were formed when testing on the eight 
samples indicated four different strip-patterns, the Glutamat Oksaloasetat 
Transaminase isozim-strip pattern indicated eight different strip-patterns, and the 
POD isozim-strip pattern indicated seven different strip-patterns. Correlation 
between morphological data and data from Esterase and Glutamat Oksaloasetat 
Transaminase isozim-strip pattern were very good (0.967918 and 0.937113), 
While, the correlations between the results of characterization based on 
morphological characteristics and based on POD isozim-strip pattern were good 
(0.892721). 
  
 

Keywords: Kimpul (Xanthosoma spp), morphological characteristic, isozim  
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

           Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah. 

Saat ini Indonesia menduduki peringkat ketiga dunia dalam hal keanekaragaman 

hayati.  Ironisnya, dengan kekayaan alam yang melimpah Indonesia masih 

terancam dengan adanya krisis pangan.  Kekayaan sumber daya alam yang 

dimiliki Indonesia belum dapat menjamin kesejahteraan rakyatnya. 

 Dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan karbohidrat dimasa 

mendatang terdapat berbagai macam kendala seperti laju pertumbuhan jumlah 

penduduk yang masih cukup besar, terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non 

pertanian khususnya lahan sawah di Pulau Jawa dan di beberapa propinsi di luar 

Pulau Jawa, dengan iklim yang kurang menguntungkan di bidang pertanian 

maupun serangan hama dan penyakit yang eksplosif, tingkat konsumsi pangan 

karbohidrat (beras) per kapita per tahun yang masih meningkat dan lain-lain. 

Kesemuanya itu akan mengakibatkan semakin sulitnya penyediaan pangan, 

lebih-lebih bila masih bertumpu kepada beras semata (single commodity). 

Kebutuhan karbohidrat dari tahun ke tahun terus meningkat dimana penyediaan 

karbohidrat dari serealia saja tidak mencukupi, sehingga peranan tanaman 

penghasil karbohidrat dari umbi-umbian semakin penting. 

Mencermati masih tingginya pola konsumsi beras oleh masyarakat 

Indonesia, maka perlu suatu kebijakan diversifikasi pangan yaitu peningkatan 
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produksi pangan non beras untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik ketika 

produksi beras mengalami kegagalan.  Diversifikasi diartikan sebagai usaha 

penganekaragaman usaha tani, baik secara horizontal maupun vertikal.   

Diversifikasi  secara horizontal merupakan perimbangan pengembangan antar 

berbagai komoditi dan wilayah, sedangkan diversifikasi secara vertikal diartikan 

sebagai pengembangan produksi setelah panen termasuk di dalamnya kegiatan-

kegiatan pengolahan hasil dan limbah pertanian.  Pengertian diversifikasi juga 

diterapkan dalam pemilihan lokasi pembangunan, sehingga dalam pengembangan 

wilayah terjadi keseimbangan antara wilayah maju dan wilayah yang sedang tumbuh. 

Diversifikasi horisontal dapat mengurangi resiko gagal panen yang sering 

dialami pada komoditas tanaman beras.  Resiko gagal panen dapat disebarkan 

kepada beberapa jenis tanaman.  Kegagalan panen satu jenis tanaman, dapat 

dikompensasi oleh keberhasilan panen jenis tanaman lainnya, sehingga 

ketersediaan pangan masih dalam keadaan aman.  Di sisi lain diversifikasi 

vertikal dapat menopang ketersediaan keanekaragaman berbagai jenis pangan 

yang dapat meningkatkan nilai dari bahan pangan tersebut dan merubah selera 

konsumen. 

Diversifikasi konsumsi sebagai derivasi diversifikasi vertikal sangat 

penting peranannya dalam mengurangi beban sumberdaya untuk memproduksi 

satu atau dua komoditas pangan.  Penyebaran beban ini akan erat kaitannya, 

baik dengan kapasitas produksi sumberdaya alam dan kelestariannya, maupun 

dengan tingkat gizi masyarakat.  Upaya diversifikasi sebagai pola penciptaan 

kemandirian pangan harus segera dilakukan guna mengurangi permasalahan di 

subsektor tanaman padi.  Peningkatan produksi pangan dapat ditempuh dengan 

cara pengembangan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang selama ini 
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belum dimanfaatkan secara optimal.  Keanekaragaman hayati berupa tanaman 

pangan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan lebih optimal untuk menyediakan 

pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat.  

 Keanekaragaman tanaman pangan yang ada dan memiliki potensi untuk 

dikembangkan diantaranya adalah golongan serealia dan umbi-umbian yang 

merupakan sumber karbohidrat serta kacang-kacangan sebagai sumber protein.  

Jenis umbi-umbian yang bisa dimanfaatkan secara lebih optimal diantaranya 

adalah ubi kayu, ubi jalar, talas, kimpul, garut dan ganyong yang dapat menjadi 

bahan pangan utama pengganti beras. Umbi-umbian mempunyai banyak keunggulan, 

diantaranya mempunyai kandungan karbohidrat yang tinggi sebagai sumber tenaga, 

menghasilkan energi yang lebih banyak per hektare dibandingkan beras dan gandum, 

dapat tumbuh di daerah marginal dimana tanaman lain tidak dapat tumbuh serta dapat 

disimpan dalam bentuk tepung dan pati (Deshaliman, 2008). 

 Sumber daya hayati umbi-umbian, misalnya kimpul belum dimanfaatkan 

secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pangan.  Kimpul hanya dimanfaatkan 

sebagai sumber pangan alternatif di daerah-daerah tertentu apabila terjadi 

paceklik atau bencana alam.  Padahal kimpul merupakan sumber karbohidrat 

yang mudah dicerna dan memiliki kandungan karbohidrat sekitar 70-80% 

(Kusumo et al, 2002). 

 Potensi dari komoditas tersebut belum didukung dengan data yang baik 

kecuali ubi kayu, ubi jalar dan kentang.  Menurut Kusumo et al (2002) jumlah 

genotipe kimpul (Xanthosoma) yang ada di Indonesia belum terdata.  Oleh sebab 

itu, untuk dapat menggali potensi yang dimiliki tanaman kimpul perlu dilakukan 

pendataan sifat-sifat pentingnya dengan melakukan karakterisasi.  Karakterisasi 

dilakukan untuk mengetahui keragaman tanaman yang ada di lapangan baik 
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berupa keragaman karakter morfologi, agronomi, fisiologi, marka isozim maupun 

marka molekuler.  

 Karakterisasi berdasarkan karakter morfologi dapat mempermudah dan 

mempercepat dalam membedakan antar fenotip tanaman yang sedang diamati. 

Sifat-sifat yang teramati merupakan sifat yang diwariskan dan mudah dilihat 

dengan menggunakan mata telanjang.  Akan tetapi  karakter morfologi sangat 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sehingga diperlukan penanda lainnya yang 

dapat mendukung data-data dari karakter morfologi.  Karakterisasi berdasarkan 

marka isozim memiliki arti dan peran yang akan menentukan nilai guna dari 

materi plasma nutfah yang bersangkutan.  Kegiatan karakterisasi ini akan 

menghasilkan sumber-sumber gen dan sifat-sifat potensial yang dapat 

mendukung program pemuliaan tanaman.  

 Berdasarkan latar belakang diatas, dalam penelitian ini akan dilakukan 

karakterisasi terhadap keragaman tanaman kimpul (Xanthosoma spp) 

berdasarkan karakter morfologi dan marka isozim, sebagai salah satu upaya 

untuk menggali keanekaragaman tanaman kimpul yang diharapkan dapat 

bermanfaat dalam koleksi plasma nutfah dan pemuliaan tanaman yang 

bersangkutan, sehingga nilai kemanfaatan tanaman ini dapat dimaksimalkan.   

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah keragaman tanaman kimpul (Xanthosoma spp) yang berasal 

dari ketinggian berbeda berdasarkan karakter morfologinya? 

2. Bagaimanakah keragaman tanaman kimpul (Xanthosoma spp) yang berasal 

dari ketinggian berbeda berdasarkan analisis isozimnya? 

3. Bagaimana korelasi antara jarak genetik berdasarkan karakter morfologi dan 

kemiripan genetik berdasarkan pola pita isozim? 
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C. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui keragaman tanaman kimpul (Xanthosoma spp) yang berasal dari 

ketinggian berbeda berdasarkan karakter morfologi. 

2. Mengetahui keragaman tanaman kimpul (Xanthosoma spp) yang berasal dari 

ketinggian berbeda berdasarkan analisis isozim. 

3. Mengetahui korelasi antara jarak genetik berdasarkan karakter morfologi dan 

kemiripan genetik berdasarkan pola pita isozim. 

D. Manfaat 

1. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini bermanfaat untuk  menambah akurasi dalam identifikasi, 

khususnya pada beberapa varietas kimpul (Xanthosoma spp). 

2. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber data yang berguna 

dalam  koleksi plasma nutfah tanaman kimpul  (Xanthosoma spp). 

b. Karakterisasi berdasarkan karakter morfologi yang didukung dengan 

marka isozim memberikan data yang lebih akurat sehingga menghasilkan 

sumber-sumber gen dan sifat-sifat potensial yang dapat mendukung 

program pemuliaan tanaman.  
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BAB II 
LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 
 

1. Talas Kimpul (Xanthosoma spp) 

Kimpul (Xanthosoma spp) menurut Tjitrosoepomo, 2002 diklasifikasikan 

dengan sistematika sebagai berikut: 

Divisio  : Spermatophyta 

Sub Divisio : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledoneae 

Ordo  : Arales/Spadiciflorae 

Familia  : Araceae 

Genus  : Xanthosoma  

Spesies : Xanthosoma spp  

Xanthosoma merupakan suatu tumbuhan daerah hutan hujan tropis, 

membutuhkan rata-rata temperatur harian di atas 21° C, lebih menyukai suhu 

antara 25° - 29° C.  Xanthosoma merupakan tanaman daerah dataran rendah 

tetapi adakalanya tumbuh pada ketinggian 2000 m, dengan hasil lebih rendah. 

Rata-rata curah hujan tahunan sekitar 1400 mm, tetapi lebih disukai 2000 mm, 

merata di sepanjang tahun, dan kelembaban tanah cukup.  Tidak seperti pada 

Colocasia, Xanthosoma tidak tahan terhadap kelebihan air.  Di bawah naungan 

penuh, tumbuhan ini sering hanya dengan umbi, yang akan mulai tumbuh ketika 

cahaya tersedia.  Xanthosoma tumbuh dengan baik pada lahan yang subur 

dengan drainasi baik, pada pH 5,5 – 6,5.  Tumbuhan ini tahan terhadap naungan 

dan lahan yang bersifat garam. 
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Dua macam Xanthosoma yang sering dijumpai yaitu Xanthosoma nigrum 

atau nama lainnya Xanthosoma violaceum dan Xanthosoma sagittifolium. 

Keduanya dapat dibedakan dari warna petiolnya yaitu berwarna ungu untuk 

Xanthosoma violaceum dan berwarna hijau untuk Xanthosoma sagittifolium 

(Chang, 1984).  Terdapat keragaman warna pada beberapa sifat morfologi 

plasma nutfah kimpul seperti pinggiran daun, pertulangan daun, pelepah daun, 

tangkai daun atas, tengah dan bawah serta daging tengah umbi.  Variasi lebar 

daun berkisar antara 12-44 cm, panjang daun antara 20-63 cm, panjang tangkai 

daun berpelepah antara 15-72 cm, dan panjang total tangkai daun antara 30-117 

cm.  Tinggi tanaman umumnya sedang (50-100 cm) dan tinggi (lebih dari 100 

cm). Bobot umbi berkisar antara 125-563 g, panjang umbi antara 8,0-16,8 cm, 

dan diameter umbi antara 5,7-9,3 cm (Somantri, 2001).  Kimpul dapat mengahsilkan 

umbi berdaging yang membesar sebagai tempat penimbunan pati.  Akar yang 

berkembang dari bawah umbi adalah akar serabut dan agak dangkal.  Umbi 

induk merupakan bagian berdaging yang membesar dari pangkal batang yang 

mampat.  Umbi anakan  merupakan tunas aksiler yang membesar dari batang 

atau umbi induk.  Secara morfologi, umbi induk dan umbi anakan adalah jaringan 

batang (Rubatzky et al., 1998). 

Bunga kimpul merupakan suatu tongkol yang dikelilingi oleh seludang 

bunga.  Bunga betina terletak pada bagian pangkal (Goldsworthy et al., 1992). 

Seludang bunga sebagai selubung bunga, mempunyai bentuk dan warna 

bervariasi antara lain berwarna putih, kuning, orange, merah sampai ungu, 

maroon atau hijau (Kusumo dkk, 2002).  Bunga betina terdiri dari stigma 

berwarna kuning dan ovarium terbagi dalam lokulus dan di dalamnya terdapat sel 

telur. Bunga jantan terdiri dari enam stamen pada anther yang menyatu.  
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Buahnya merupakan buah berry, tetapi buah dan biji pada kimpul jarang sekali 

muncul (Onwueme, 1978).  

Umbi induk biasanya bulat atau silindris, dengan berat mencapai 450 

gram.  Besar umbi induk dapat mencapai panjang 30 cm dan lebar 15 cm.  Umbi 

induk biasanya kurang layak santap sehingga umumnya digunakan sebagai 

pakan ternak, sedangkan yang umum dikonsumsi manusia adalah umbi 

anakannya.  Warna daging umbi induk dan anakan bervariasi tergantung 

kultivarnya.  Umumnya berwarna putih, beberapa berwarna krem, kuning dan 

kadang-kadang berwarna pink (Rubatzky et al., 1998).  

Kimpul atau Xanthosoma spp lebih besar daripada Talas Colocasia 

esculenta yang salah satunya dikenal sebagai talas bogor (Kusumo dkk, 2002).  

Perbedaan talas taro dengan kimpul adalah dari segi umbi, bentuk daun dan 

letak tangkai  daun.  Kimpul yang dimakan adalah umbi anaknya sedangkan 

talas yang  dimakan adalah umbi induknya.  Kimpul memiliki daun berbentuk 

panah, pangkal daunnya teriris dalam hingga mencapai tangkai daun, sedangkan 

talas mempunyai daun berbentuk perisai yang pangkalnya teriris berbentuk 

segitiga. Ciri lain yang dimiliki oleh tanaman kimpul adalah sebagian batangnya 

berada diatas tanah.  Tumbuhan ini jarang berbunga, bunga berbentuk bulir yang 

diselubungi oleh seludang bunga, mempunyai bunga jantan, bunga mandul dan 

bunga betina.  Getah berwarna putih agak kental, cormel banyak dan berkumpul 

sehingga dinamakan kimpul (Kusumo dkk, 2002). 

 Diskripsi tanaman tersebut adalah sebagai berikut (Prosea Kehati): 

tumbuhan dengan rimpang pendek, berumbi banyak, umbi agak halus, ungu 

keabuan, dengan tunas (mata) merah keunguan, daging umbi ungu, merah, 

merah jambu, kuning atau putih.  Daun ungu hingga hijau kecoklatan, helaian 
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daun menganak panah-membundar telur, berwarna hijau gelap di bagian atasnya 

dengan tepian ungu, sedikit hijau pucat dengan ungu di bagian bawah, urat daun 

hijau hingga ungu gelap.  Perbungaan seperti tongkol, tabung seludang ungu 

atau hijau pucat di bagian luar, krem didalam, tongkol berwarna hijau-

kekuningan, bagian steril berwarna ungu-merah jambu menuju kelabu, bagian 

jantan berwarna kuning pucat, berakhir pada ekor pendek menumpul.  Buah dan 

biji tidak diketahui.  

2. Karakterisasi Keragaman pada Tanaman 

Karakterisasi merupakan kegiatan dalam rangka mengidentifikasi sifat-

sifat penting yang bernilai ekonomi atau merupakan penciri dari varietas yang 

akan diteliti.  Trait yang diamati dapat berupa karakter morfologi yang meliputi: 

bentuk daun, bentuk buah, warna kulit biji dan sebagainya; karakter agronomi 

yang meliputi: umur panen, tinggi tanaman, panjang tangkai daun, jumlah anakan 

dan sebagainya; karakter fisiologi yang meliputi: senyawa alelopati, fenol, 

alkaloid, reaksi pencoklatan dan sebagainya; marka isozim dan marka molekuler 

(Kurniawan, 2004). 

Karakterisasi memiliki arti dan peran yang akan menentukan nilai guna 

dari materi plasma nutfah yang bersangkutan.  Kegiatan karakterisasi ini akan 

menghasilkan sumber-sumber gen dan sifat-sifat potensial yang dapat 

mendukung program pemuliaan tanaman.  Karakterisasi dapat mempermudah 

dan mempercepat dalam membedakan antar fenotip tanaman yang sedang diamati.  

Sifat-sifat yang teramati merupakan sifat yang diwariskan, mudah dilihat dengan 

menggunakan mata telanjang dan muncul setara pada setiap lingkungan. Karakterisasi 

termasuk pada sifat-sifat yang diinginkan dan merupakan hasil konsensus antar 

pengguna untuk tanaman tertentu (Kusumo dkk, 2002). 
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Hubungan kekerabatan antara dua individu atau populasi yang beragam 

dapat diukur berdasarkan kemiripan dari sejumlah karakter yang dimilikinya, 

dengan asumsi bahwa karakter-karakter berbeda disebabkan oleh adanya 

perbedaan susunan genetik.  Karakter pada makhluk hidup dikendalikan oleh 

gen.  Gen merupakan segmen DNA yang aktivitasnya dapat diamati melalui 

perubahan karakter morfologi (Kartikaningrum dkk, 2003). 

a. Penanda Morfologis (Penanda Fenotipik) 

Penanda morfologi menggunakan sifat-sifat yang biasanya terekspresi 

dalam fenotipe suatu jenis, misalnya: bentuk, letak, ukuran dan warna dari 

bagian vegetatif maupun generatif suatu tanaman (Sriyono, 2006).  

Morfologi tanaman merupakan salah satu dasar pendekatan dalam identifikasi 

(Kurniawan, 2004).  Identifikasi tanaman secara konvensional dilakukan berdasarkan 

morfologi tanaman yang secara kasat mata dapat terlihat dan dapat pula 

menggunakan bantuan alat optik (misalnya mikroskop) dan dapat dilakukan 

pembedaan antara satu populasi dengan populasi lainnya.  Pendekatan ini digunakan 

untuk identifikasi maupun karakterisasi beberapa tanaman antara lain: Anggrek subtribe 

sarcanthinae (Kartaningrum dkk, 2003), Pamelo (Citrus grandis L) (Rakhman dkk, 

2005), Durian (Durio zibethinus) (Sriyono, 2006), Padi (Oryza sativa) (Widiyanti, 2007) 

dan Kamboja Jepang (Adenium obesum) (Hastuti, 2008). 

Kekerabatan secara fenotipik merupakan kekerabatan yang didasarkan 

pada analisis sejumlah penampilan fenotipik dari suatu organisme.  Hubungan 

kekerabatan antara dua individu atau populasi dapat diukur berdasarkan sejumlah 

karakter dengan asumsi bahwa karakter-karakter yang tampak berbeda disebabkan 

oleh adanya perbedaan susunan genetik (Kartikaningrum dkk, 2003). 
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Kelemahan penggunaan penanda ini dalam karakterisasi adalah sulitnya 

mencari hubungan antara genotipe dan fenotipenya.  Hal ini disebabkan karena 

sifat-sifat morfologi pada umumnya dikontrol oleh gen majemuk dan faktor 

lingkungan yang kompleks.  Disamping itu, gen resesif pada individu yang 

heterozigot tidak diekspresikan. Fenotipe yang diperoleh biasanya dipengaruhi 

oleh dominasi sehingga menyulitkan dalam interprestasi genetik (Na’iem, 1996). 

Menurut Sitompul dan Guritno (1995) faktor lingkungan yang diyakini 

dapat mempengaruhi terjadinya perubahan morfologi tanaman antara lain iklim, 

suhu, jenis tanah, kondisi tanah, ketinggian tempat dan kelembaban.  Apabila 

faktor lingkungan lebih dominan mempengaruhi dari pada faktor genetik, maka 

tanaman sejenis di tempat berlainan dengan kondisi lingkungan yang berbeda 

akan memiliki morfologi yang bervariasi (Suranto, 2001).  Tetapi apabila faktor genetik 

lebih dominan mempengaruhi maka walaupun tanaman ditanam di tempat yang 

berlainan tidak akan menunjukkan variasi morfologi yang signifikan.  

Agar diperoleh hasil studi yang diinginkan, maka diperlukan suatu 

penanda yang akurat.  Penanda yang digunakan adalah marker biokimia seperti 

isozim dan marker molekuler seperti analisis DNA, disamping penanda yang 

umum digunakan untuk mempelajari keragaman tanaman yaitu karakter 

morfologi atau penanda fenotipik. 

b. Penanda  Isozim 

Karakter pada mahluk hidup dikendalikan oleh gen.  Gen merupakan 

segmen DNA yang aktivitasnya dapat diamati melalui perubahan karakter 

morfologi.  Pengelompokan secara genotipik dilakukan menggunakan data yang 

berasal dari marka molekuler yang berkaitan langsung dengan fenotipe suatu 

organisme. 
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Menurut Kusumo dkk (2002), salah satu marker biokimia yang dapat 

digunakan dalam karakterisasi tanaman adalah penanda isozim.  Isozim 

merupakan produk langsung dari gen, berupa protein dan enzim, terdiri dari 

berbagai molekul aktif yang mempunyai struktur kimia berbeda tetapi 

mengkatalisis reaksi yang sama.  Menurut Winarno (1993) isozim dapat 

digunakan sebagai penanda genetik untuk mempelajari keragaman individu 

dalam suatu populasi. 

Isozim adalah protein-protein dengan karakteristik katalik mirip tetapi 

berbeda sifat elektroforetiknya.  Enzim merupakan hasil langsung dari bagian 

yang spesifik pada kode genetik dan berarti merupakan visualisasi dan ekspresi 

dari gen (Sugiyarto dan Murdiyatmo, 1992). 

Penanda biokimia seperti isozim merupakan salah satu alternatif yang 

dapat digunakan untuk mengkarakterisasi dan mengklasifikasi koleksi plasma 

nutfah karena relatif stabil terhadap lingkungan.  Menurut Brown dan Weir, 1983; 

Pasteur et al., 1988; Brar, 1992 dalam Hadiati, 2002, isozim memiliki beberapa 

karakteristik dan keuntungan diantaranya bahwa produk dari alel yang berbeda 

bergerak pada posisi yang berbeda dalam gel, sehingga adanya perbedaan 

kemunculan pita-pita pada gel dapat dijadikan sebagai indikator adanya produk 

alel yang berbeda.  Alel yang berbeda ini biasanya diwariskan secara kodomain, 

bebas dari apistasi sehingga individu homozigot dapat dibedakan dari individu 

heterozigot.  Seringkali posisi pita yang muncul merupakan produk dari suatu 

lokus, sehingga memungkinkan untuk mendeteksi jumlah gen yang mengkode 

suatu enzim dengan menganalisa pola pita dari enzim tersebut.  

Isozim dapat dilacak dan dipelajari dengan menggunakan teknik 

elektroforesis, yaitu dengan mengamati dan menganalisis zimogram setelah 
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elektroforesis (Wang, 1998 dan Chen et al., 2006).  Menurut Sudarmono (2006) 

metode penelitian terhadap enzim/isozim atau protein dapat dilakukan dengan 

alat elektroforesis horisontal maupun vertikal yang bergerak dari arus negatif 

(katoda) ke positif (anoda).  Prinsip dasarnya yaitu bahwa setiap genom 

tumbuhan (enzim, protein dan DNA) mempunyai berat yang berbeda-beda 

sehingga kecepatan bergeraknya pada media gel juga berbeda-beda.  Hal ini 

dapat dilihat setelah melalui proses pewarnaan atau trouble shooting. 

Menurut Arora (2003) elektroforesis adalah suatu cara pemisahan dalam 

suatu larutan atas dasar proses perpindahan partikel-partikel bermuatan karena 

pengaruh medan listrik.  Molekul-molekul biologis yang bermuatan listrik dalam 

larutan akan bergerak ke arah elektroda yang polaritasnya berlawanan dengan 

muatan molekul.  Metode ini memisahkan nukleotida berbeda dari tiap protein 

(enzim) yang dianalisis kedalam pola pita yang dapat dilihat melalui pewarnaan.  

Pola pita yang dihasilkan setelah proses pewarnaan tersebut merupakan 

hasil dari reaksi enzimatik dari substrat dengan enzim yang diamati.  Perbedaan 

jarak migrasi pada pita-pita merupakan wujud dari perbedaan muatan dan bentuk 

molekul enzim (Weier, 1982).  Laju migrasi partikel bervariasi tergantung pada 

muatan listrik, ukuran partikel dan bentuk partikel (Arora, 2003).  

Bahan-bahan yang biasanya digunakan untuk elektroforesis menurut 

Sudarmono (2006) adalah bagian daun muda, serbuk sari, rimpang atau 

spesimen kering herbarium.  Pemilihan bahan yang akan digunakan merupakan 

hal yang sangat penting.  Isozim tertentu dijumpai pada jaringan tertentu/khusus 

seperti pada bagian tertentu dari sel atau mungkin pada tingkat perkembangan 

tertentu dari siklus hidup tanaman.  
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Sebelum digunakan, bahan-bahan tersebut diekstrak kemudian 

diteteskan pada wick gel untuk elektroforesis vertikal dan dengan kertas filter 

pada elektroforesis horisontal.  Sedangkan media yang dapat digunakan dalam 

elektroforesis antara lain kertas, gel dan selulosa asetat (Arora, 2003).  Pada 

elektroforesis, gel dicatat sangat cocok untuk digunakan secara luas untuk tujuan 

studi taksonomi tanaman.  Pada umumnya gel yang sering digunakan adalah pati 

dan poliakrilamid. 

Menurut Kusumo dkk (2002), enzim yang dapat digunakan dalam analisis 

isozim ini diantaranya adalah enzim peroxidase dan esterase. Selain itu dapat 

digunakan pula enzim Glutamat Oksaloasetat Transaminase (GOT).    

Peroxidase adalah enzim oksidoreduktase yang berperan untuk oksidasi substrat 

sambil mereduksi H 2 O 2  menjadi H 2 O. Rothe (1994) mengatakan bahwa isozim 

peroksidase tersebar luas khususnya pada tanaman dan terdapat dalam jumlah 

yang banyak.  Dengan adanya hidrogen peroksida (H 2 O 2 ) mengkatalis oksidasi 

fenol (AH 2 ) dan aromatic amines (AH 2 ) sesuai reaksi berikut: 

Enzim - H 2 O 2  + AH 2                      enzim + A + 2 H 2 O 

Aktivitas enzim peroksidase mudah dideteksi karena aktivitasnya yang 

luar biasa pada jaringan tanaman (Touti, 1988).  Bahan yang dapat digunakan 

untuk analisis ini antara lain akar, batang, daun dan bijinya.  Analisis isozim 

peroksidase telah digunakan oleh beberpa peneliti dalam pengujian beberapa tanaman 

diantaranya: padi (Ito et al., 1991); Ranunculus (Suranto, 2001); Annanas comosus 

(Hadiati, 2003); Kedelai (Cahyarini, 2004); Lansium domesticum (Vihara, 2005); Tribus 

alpine (Lestari, 2005); jeruk besar (Purwanto, 2002). 

Peroksidase memiliki spektrum yang luas dan memiliki peran yang sangat 

penting dalam proses fisiologi tanaman. Enzim ini dapat diisolasi dan tersebar 
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pada sel atau jaringan tanaman terutama pada jaringan tanaman yang 

mengalami perkembangan (Butt 1980 dalam Hartati, 2001). Peroksidase pada 

tanaman merupakan protein yang mengkatalis oksidasi H 2 O 2 dengan berbagai 

macam substrat.  Beberapa fungsi peroksidase pada tanaman diantaranya 

adalah pada pembentukan kayu, metabolisme auksin (Gaspar et al.,1991 dalam 

Groppa, 1999), respon terhadap stress lingkungan (Castillo & Reppin,1986; 

Esaki et al.,1996 dalam Groppa, 1999) dan sebagai pertahanan dalam melawan 

patogen (Lagrimi & Rothstein, 1987; Mohan & Kolattukudy, 1990 dalam  Groppa, 

1999). 

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 rendah dan mudah larut 

(Subronto 1986 dalam Cahyarini, 2004).  Analisis isozim ini mudah dilakukan. 

Bahan yang dapat digunakan antara lain akar, batang atau daunnya.  Para 

peneliti juga telah banyak menggunakan analisis isozim esterase untuk mengkaji 

sifat genetik makhluk hidup antara lain: padi (Iskandar dkk, 1992); manggis 

(Mansyah dkk, 1999); Ranunculus (Suranto, 2001); jeruk besar (Purwanto dkk, 

2002); Achatina variegata (Novianto dkk, 2004); kedelai (Cahyarini, 2004); 

Lansium domesticum (Vihara, 2005); Tribus alpine (Lestari, 2005). 

Karakterisasi organisme dan pengenalannya dalam rangka memahami 

keanekaragaman di dalamnya sangat berhubungan dengan sistematika. Sistematika 

bertujuan untuk memahami dan mendiskripsikan keanekaragaman suatu organisme 

dan merekonstruksikan hubungan kekerabatannya dengan organisme lain (Gravendel, 

2000).  Metode yang digunakan untuk merekonstruksi hubungan evolusi dari sebuah 

kelompok organisme biologi adalah fenetika dan kladistika.  
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Fenetika menaksirkan hubungan evolusi berdasarkan kepemilikan 

karakter atau ciri yang sama dari anggota-anggota suatu kelompok sedangkan 

kladistika mendasari sebuah hubungan pada perjalanan evolusi karakter atau ciri 

dari setiap anggota suatu kelompok yang sedang dipelajari.  Kladistika sering 

disebut sebagai filogenetik dan merupakan metode yang umum digunakan dalam 

penelitian sistematika.  Di dalam filogenetika, sebuah kelompok organisme yang 

anggota-anggotanya memiliki banyak kesamaan karakter atau ciri dianggap 

memiliki hubungan yang sangat dekat dan diperkirakan diturunkan dari satu nenek 

moyang.  Nenek moyang dan semua turunannya membentuk sebuah kelompok 

monofiletik.  Anggota-anggota dalam kelompok monofiletik diasumsikan membawa sifat 

atau pola genetik dan biokimia yang sama (Topik, 2008). 

Dalam analisis filogenetika kelompok outgroup sangat dibutuhkan dan 

menyebabkan polarisasi karakter atau ciri, yaitu karakter apomorfik dan 

plesiomorfik.  Karakter apomorfik adalah karakter yang berubah dan diturunkan, 

terdapat pada ingroup, sedangkan karakter plesiomorfik merupakan karakter 

primitive yang terdapat pada outgroup.  Karakter sinapomorfik merupakan 

karakter yang diturunkan dan terdapat pada kelompok monofiletik (Topik, 2008). 

B. Kerangka Berfikir 

Kimpul (Xanthosoma spp) merupakan salah satu tanaman yang  banyak 

dijumpai di pekarangan penduduk maupun di pinggir-pinggir sawah, bagi warga 

masyarakat kimpul bukan hal yang baru.  Di lapangan ditemukan indikasi 

keragaman kimpul (Xanthosoma spp).  Keragaman secara morfologi yang  dapat 

dilihat secara langsung adalah keragaman vegetatif (pada batang dan daun), 

bunga, buah dan cormel (umbi entik).  Untuk mempelajari keragaman tanaman 

kimpul tersebut dapat dilakukan karakterisasai dengan pendekatan morfologis 

dan pola pita isozimnya.   
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C. HIPOTESIS 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Ada keragaman tanaman kimpul (Xanthosoma spp) yang berasal dari 

ketinggian berbeda berdasarkan karakter morfologi 

2. Ada keragaman tanaman kimpul (Xanthosoma spp) yang berasal dari 

ketinggian berbeda berdasarkan analisis isozim 

3. Ada korelasi antara jarak grnetik berdasarkan karakter morfologi dan 

kemiripan genetik berdasarkan pola pota isozim 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

A.  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Februari 2009.  Koleksi dan 

karakterisasi tanaman dilakukan di Kabupaten Kulon Progo yaitu di Kecamatan 

Galur (0 – 25 m dpl), Lendah (7 – 100 m dpl) dan Giri Mulyo (25 - > 500 m dpl).  

Analisis pola pita isozim dilakukan di Laboratorium Pemuliaan Tanaman Fakultas 

Kehutanan Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 

Tabel 1. Data Monografi Lokasi Pengambilan Sampel 

No Kecamatan Ketinggian 
Tempat (m dpl) 

Curah 
Hujan (mm) 

Hari Hujan 
(hh) 

Jenis 
Tanah 

1 

2 

3 

Galur 

Lendah 

Giri Mulyo 

12 

23 

500 

168 

167 

tidak ada 
data 

7 

7 

tidak ada 
data 

Regosol  

Grumosal 

Grumosol 

Sumber: Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 

Kabupaten Kulon Progo merupakan wilayah bagian Propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang terletak paling barat dengan batas sebelah barat dan utara adalah 

Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan adalah Samudera Indonesia.  Secara 

geografis terletak antara 7° 38'42" - 7° 59'3" Lintang Selatan dan 110° 1'37" - 110° 

16'26" Bujur Timur.  

Curah hujan di Kulon Progo rata-rata per tahun mencapai 2.150 mm, 

dengan rata-rata hari hujan sebanyak 106 hari per tahun atau 9 hari per bulan 

dengan curah hujan tertinggi pada bulan Januari dan terendah pada bulan 

Agustus.  Suhu terendah lebih kurang 24,2°C (Juli) dan tertinggi 25,4°C (April), 

dengan kelembaban terendah 78,6% (Agustus), serta tertinggi 85,9% (Januari). 

Intensitas penyinaran matahari rata-rata bulanan mencapai lebih kurang 45,5%, 

terendah 37,5% (Maret) dan tertinggi 52,5% (Juli). 
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Gambar 2. Lokasi Pengambilan Sampel Xanthosoma spp (Kecamatan Galur, 
Kecamatan Lendah dan Kecamatan Giri Mulyo). 

  Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Kulon Progo 
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B.  Bahan dan Alat 

1. Bahan dan Alat yang Digunakan untuk Karakterisasi Morfologi 

a. Bahan untuk karakterisasi morfologi 

Bahan yang akan digunakan adalah spesimen tanaman Kimpul (Xanthosoma 

spp) yang ada di Kabupaten  Kulon Progo. Terdapat delapan sampel tanaman 

Xanthosoma spp yang terdiri dari empat jenis yang berbeda yaitu Kimpul 

Gendruk (Xanthosoma sagittifolium), Kimpul ireng (Xanthosoma nigrum atau 

Xanthosoma violaceum), Kimpul Puteh (Xanthosoma sp) dan Mothe 

(Xanthosoma sp). 

b. Alat untuk karakterisasi morfologi 

Alat yang akan digunakan adalah: buku panduan karakterisasi dan evaluasi 

plasma nutfah talas dari Departemen Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian Komisi Plasma Nutfah tahun 2002 sebagai dasar untuk karakterisasi 

tanaman; buku Morfologi Tumbuhan karangan Gembong Tjitrosoepomo (2003) sebagai 

buku penunjang dalam karakterisasi morfologi tanaman; alat tulis, penggaris/meteran 

dan jangka sorong; kamera digital untuk mendokumentasikan gambar. 

2. Bahan dan Alat yang Digunakan untuk Analisis Isozim 

a. Bahan kimia untuk analisis isozim 

Bahan kimia untuk analisis isozim adalah akuadest, aseton (Merck), O-

diansidin, fast blue BB salt (Sigma), α-naphtol asetat, buffer phospat, buffer 

asetat, hydrogen peroksida, gliserol (Merck), bromphenol blue (Beker Analysed), 

sistein, asam askorbat (Merck), sukrosa (Merck), asam borak (Merck), borak, asam 

klorida (HCl) (Merck), Tris-base, Sodium Dodecyl Sulphate (SDS) (Ultra Pure), N-N-N-

N’-tetra-methyl-ethylenediamine (TEMED) (Merck), ammonium persulphate (APS) 

(Merck), isobutanol jenuh (Biorad), akrilamid dan bis-akrilamid (Biorad). 
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b. Alat untuk analisis isozim 

Alat yang akan digunakan untuk analisis isozim adalah: satu set alat 

elektroforesis; refrigerator; sumber tenaga DC; pH meter; sentrifuge; alat 

pembuat kristal es; cawan; gelas piala; mortal; mikro pipet; botol duran; effendof; 

alumunium foil; kertas saring; plastik mika; gunting; penggaris; plastik 

pembungkus; pipet tip; gelas ukur; spatula dan boks plastik dengan ukuran 

sesuai dengan permukaan gel. 

C.  Prosedur Kerja 

1. Survei/Koleksi Spesimen 

Spesimen sampel diambil dari Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta. 

Pengambilan sampel secara acak berdasarkan ketinggian tempat dari beberapa 

kecamatan di Kabupaten Kulon Progo yaitu di Kecamatan Galur, Lendah dan Giri 

Mulyo.  Sampel diidentifikasi karakter morfologinya dan diambil umbinya untuk 

ditunaskan sebagai bahan analisis isozim.    

2. Karakterisasi Morfologi Tanaman 

Semua pengukuran sifat kuantitatif diukur rata-rata dari lima kali 

pengukuran pada setiap aksesi.  Sebagian besar observasi dilakukan pada 

waktu pertumbuhan vegetatif maksimum (± umur  90-120 hari setelah tanam) 

atau pada saat tanaman sudah menghasilkan umbi.  Variabel yang akan diamati 

dalam karakterisasi tanaman ini antara lain (Kusumo, 2002): 

a. Vegetatif, meliputi: 

Tipe tumbuh, panjang/tinggi batang di atas tanah, lingkar batang di atas 

tanah, warna batang bagian dalam, tunas aksiler utama mata lebar pada 

batang atas, tunas aksiler sekunder mata kecil pada batang atas, bintil 

(bulbilus) pada ketiak daun, bintil (bulbilus) sepanjang batang, tinggi batang 

keseluruhan, perlekatan tangkai daun, posisi helai daun, tepi daun, bentuk 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

daun, perbandingan panjang dan lebar helai daun, warna tepi daun, celah 

daun, permukaan daun mengkilat, permukaan daun glaucous (kebiruan), 

warna permukaan daun bagian atas, warna permukaan daun bagian bawah, 

rambut daun, irisan ibu tulang daun dan tulang daun lateral, panjang tangkai 

daun, warna tangkai daun (2/3 bagian teratas) warna tangkai daun (1/3 

bagian terbawah), panjang tangkai daun berpelepah dan warna tepi tangkai 

daun berpelepah. 

b. Cormel (umbi entik), meliputi: 

Bentuk cormel, ukuran cormel, warna bagian luar cormel, warna bagian dalam 

cormel, permukaan luar cormel, warna ujung cormel dan posisi ujung cormel. 

3. Analisis Pola Pita Isozim 

Analisis pola pita isozim dilakukan di Laboratorium Pemuliaan Tanaman 

Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada Yogyakarta.  Analisis pola pita 

isozim meliputi persiapan bahan kimia, persiapan sampel yang akan diuji, 

pelaksanaan pengujian dan analisis hasil.  Untuk melakukan analisis pola pita 

isozim dengan langkah-langkah sebagai berikut (Seido, 1993): 

1. Persiapan materi yang akan diuji 

Bahan yang digunakan adalah daun muda dari spesimen sampel yang 

didapat dari lapangan.  Spesimen sampel diambil umbinya untuk ditunaskan 

didalam polibag di masing-masing lokasi pengambilan sampel.   Daun muda dari 

setiap sampel dipetik kira-kira daun ketiga dari pucuk, kemudian ditimbang 

dengan timbangan analitik ± 100 mg dan diletakkan dalam mortar untuk 

diekstrak. 

2. Ekstrasi sampel 

Daun muda dari setiap sampel dihancurkan dengan mortar dan pestle 

dengan menambahkan larutan  extract buffer ± 1ml.  Setelah hancur dan 
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homogen, sampel dimasukkan dalam epedorf, kemudian di putar dengan 

kecepatan 15.000 rpm selama 20 menit.  Dengan proses sentrifuge  ini, maka 

larutan terpisah menjadi dua bagian, yaitu bagian atas berwarna bening 

(supernatant)  yang digunakan dalam proses elektroforesis dan bagian bawah 

berupa bahan padat (pellet) dibuang.  Larutan  extract buffer  yang digunakan 

terlampir pada Lampiran 1. 

3. Pembuatan gel polyacrilamide 

Gel polyacrilamide terdiri dari dua bagian yaitu separating gel yang 

terletak di bagian bawah dengan konsentrasi 7.5% dan stacking gel yang terletak 

di bagian atas separating gel  dengan kepekatan 3.75%.  Bahan-bahan 

pembuatan Gel polyacrilamide seperti pada Lampiran 1. 

Proses pembuatan separating gel   

Seluruh bahan diatas dicampur, setelah homogen campuran dimasukkan 

kedalam glass electroforesis  yaitu alat berupa sepasang kaca setebal 5 mm 

yang dirancang khusus untuk elektroforesis.  Pada bagian tepi kiri, kanan, atas 

dan bawah dipasang sekat (shield tube).  Sekat ini dipasang dengan cermat 

sehingga dapat membuat rongga antar kaca setebal 1 mm dan harus dijaga agar 

larutan tidak merembes keluar.  Dibutuhkan waktu lebih kurang satu malam agar 

gel yang dibuat menjadi padat.  Untuk membuat permukaan gel menjadi rata 

perlu ditambahkan alkohol dan air, kemudian alkohol dan air tersebut disedot 

dengan aspirator agar bagian atas separating gel  dapat dituangi stacking gel. 

Proses pembuatan stacking gel 

Setelah larutan dicmpur hingga homogen, campuran ini dimasukkan 

dalam glass electrophoresis tepat diatas separating gel.  Kemudian sample comp 

dipasang pada stacking gel dan glass electrophoresis dipanasi dengan lampu 

neon ± 0.5 – 1 jam agar gel memadat.  Setelah stacking gel padat, sample comp 
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dilepas sehingga akan terdapat lubang-lubang/sumuran yang diisi dengan larutan 

sampel (supernatan).  

4. Proses elektroforesis 

Elektroforesis adalah proses dimana molekul enzim yang dialiri listrik 

bergerak melalui medan listrik.  Kecepatan bergerak molekul enzim tersebut 

tergantung pafda 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 pertikel (Na’iem 1996) 

Proses elektroforesis dilakukan menggunakan alat elektroforesis tipe 

vertikal, lengkap dengan power supply-nya.  Langkah pertama yaitu penutup bak 

elektroforesis dibuka dan bak diisi larutan elektroda buffer tank setinggi ± 2 cm. 

Larutan ini berfungsi sebagai penghantar arus listrik selama elektroforesis.  Lalu 

klik penjepit dan shild tube dari plat kaca dilepas dan selanjutnya plat kaca 

dipasang pada bagian tengah bak elektroforesis secara berhadap-hadapan.  

Pada saat pemasangan tidak boleh ada gelembung udara diantara plat kaca, 

agar aliran arus listrik tidak terhambat oleh gelembung udara.  Kemudian palam 

holder dikencangkan, agar plat kaca tidak bergeser selama proses elektroforesis 

berlangsung.  Kemudian ditambahakan larutan running buffer thank kebagian 

dalam plat yang telah dipasang berhadapan tersebut, tetapi tidak sampai penuh.  

Bahan-bahan buffer thank seperti pada Lampiran 1. 

Setelah gel dipasang pada elektroforesis, larutan super natan diisikan 

kedalam lubang sampel 5 µl dengan menggunakan alat injeksi yang disebut 

stepper.  Selanjutnya sisa buffer thank diisikan lagi hingga memenuhi bak 

elektroforesis dan bak penutup dipasang kembali.  Power supply dihidupkan 

untuk menjalankan proses elektroforesis dengan arus listrik sebesar ± 100 mA 

selama 180-200 menit. 
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5. Proses Staining 

Pemisahan molekul-molekul dengan muatan yang berbeda merupakan 

prinsip yang digunakan dalam proses elektroforesis.  Metode ini akan 

memisahkan nukleotida berbeda dari tiap protein (enzim) yang dianalisis 

kedalam pola pita yang dapat dilihat melalui pewarnaan  (Nur dan Adijuwana, 

1987 cit. Vihara, 2005) 

Sataining atau proses pewarnaan dilakukan setelah proses elektroforesis 

yaitu dengan meletakan gel yang telah dikeluarkan dari glass elektroforesis 

kedalam nampan plastik, kemudian direndam dengan larutan staining.  Nampan 

berisi gel dan larutan staining dibiarkan selama beberapa saat sambil digerakan dengan 

menggunakan orbital shaker.  Lama perendaman dan pola pita tergantung larutan yang 

digunakan pewarna yang digunakan dalam penelitian ini adalah pewarna Esterase 

(EST), Glutamat Oksaloasetat Transaminase (GOT) dan Peroksidase (POD).  

Komposisi/bahan untuk staining buffer Esterase (EST), Glutamat 

Oksaloasetat Transaminase (GOT) dan Peroksidase (POD) pada Lampiran 1. 

6. Pengamatan Gel 

Setelah dilakukan proses pewarnaan dan terlihat gambar pola pita pada 

gel, kemudian dilakukan proses fiksasi (gel diletakan dalam larutan etanol atau 

alcohol 60% + aquadest dan ditutup kaca lalu dimasukan ke refrigator).  Tujuan 

proses fiksasi ini adalah untuk membantu mengawetkan gel dengan cara 

menghentikan reaksi kimia yang terjadi pada gel.  Sedangkan pengamatanya 

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

pada gel disalin dalam blangko data (zimogram). 

7. Analisis Dasar 

Analisis data dilakukan dengan membuat data biner berdasarkan hasil 

pengamatan kualitatif atau zimogram (kemunculan pita pada lokus tertentu) dari 
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blangko data.  Kemudian data biner dianalisis menjadi data matriks similaritas 

(lampiran 14), dan dilanjutkan dengan analisis dendogram untuk mengetahui 

kemiripan genetik dari sampel yang diamati. 

Analisis dendogram dilakukan dengan menggunakan metode 

pengelompkan/cluster dengan UPGMA (Unweigthed Pair Group With Arithmatic 

Mean) yang dihitung melalaui SHAN pada program NTSYS  (Numerical 

Taxonomy and Multivariate Analysis System) versi 2.02 (Cahyarini, 2004).   

D.  Analisis Data 

1. Data Morfologi 

Data morfologi tanaman diuraikan secara deskriptif meliputi seluruh 

variabel pengamatan sesuai dengan buku panduan karakterisasi dan evaluasi 

plasma nutfah talas dari Departemen Pertanian Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian Komisi Plasma Nutfah tahun 2002.  Karakter morfologi 

yang teridentifikasi dibuat dalam dendogram hubungan kekerabatan. 

Jarak taksonomi/rataan taksonomi dari hasil pengamatan morfologi ini 

dapat dianalisis dengan fungsi similarity interval pada program NTSYS 

berdasarkan koefisien DICE atau rataan taksonomi (Cahyarini, 2004).   

2. Data Pola Pita Isozim 

Data pola pita isozim dianalisis secara kuantitatif, yaitu berdasarkan 

muncul tidaknya pita pada gel dan secara kualitatif berdasarkan tebal tipisnya 

pita yang terbentuk.  Hasilanya dibuat dendogram hubungan kekerabatan berdasarkan 

isozimnya.  Data pola pita isozim dapat dicari koefisien kemiripannya berdasarkan 

koefisien DICE atau rataan taksonomi (Cahyarini, 2004). 

3. Korelasi antara Data Morfologi dan Data Pola Pita Isozim 

Korelasi antara jarak genetik berdasarkan karakter morfologi dan 

kemiripan genetik berdasarkan pola pita isozim dianalisis berdasarkan koefisien 
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korelasi product-moment dengan kriteria goodness of fit berdasarkan korelasi 

menurut Rohlf (1993) sebagai berikut: 

Tabel 2. Kriteria Goodness of  fit  Berdasarkan Korelasi 

Level Kriteria 

0,9 ≤ r Sangat Baik 

0,8 ≤ r < 0,9 Baik  

0,7 ≤ r < 0,8 Lemah  

r < 0,7 Sangat Lemah  

 

Koefisien korelasi product-moment yang digunakan adalah sebagai berikut: 

r xy  = ( )( )åå
å

22 yx

xy
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Keterangan: 

 r   : koefisien korelasi  

 x  : jarak taksonomi 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Kabupaten Kulon Progo merupakan wilayah bagian Propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang terletak paling barat dengan batas sebelah barat dan utara adalah 

Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan adalah Samudera Indonesia.  Secara 

geografis terletak antara 7° 38'42" - 7° 59'3" Lintang Selatan dan 110° 1'37" - 110° 

16'26" Bujur Timur. 

Luas area 58.627,5 Ha yang meliputi 12 kecamatan dan 88 desa.  Dari 

luas tersebut 24.89 % berada di wilayah selatan yang meliputi kecamatan 

Temon, Wates, Panjatan dan Galur, 38.16 % di wilayah tengah yang meliputi 

kecamatan Lendah, Pengasih, Sentolo, Kokap, dan 36.97 % di wilayah utara 

yang meliputi kecamatan Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang dan Samigaluh.  

Secara fisiografis Kabupaten Kulon Progo adalah daerah datar, meskipun 

dikelilingi pegunungan yang sebagian besar terletak pada wilayah utara, luas 

wilayahnya 17.58 % berada pada ketinggian < 7 m di atas permukaan laut, 15.20 

% berada pada ketinggian 8-25 m di atas permukaan laut, 22.85 % berada pada 

ketinggian 26 – 100 m di atas permukaan laut, 33.00 % berada pada ketinggian 

101 - 500 m di atas permukaan laut dan 11,37 % berada pada ketinggian > 500 

m di atas permukaan laut. Jika dilihat letak kemiringannya, luas wilayah 58,81 % 

dengan kemiringan < 15°, 18.73 %  dengan kemiringan antara 16° - 40° dan 

22.46 %  dengan kemiringan > 40°.  

Kabupaten Kulon Progo memiliki topografi yang bervariasi dengan 

ketinggian antara 0 - 1000 meter di atas permukaan air laut, yang terbagi menjadi 

3 wilayah meliputi: 
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1. Bagian Utara (Kecamatan Girimulyo) 

Bagian utara Kabupaten Kulonprogo merupakan dataran tinggi/perbukitan 

Menoreh dengan ketinggian antara 500-1000 meter di atas permukaan air laut, meliputi 

Kecamatan Girimulyo, Kokap, Kalibawang dan Samigaluh.  Wilayah ini penggunaan 

tanah diperuntukkan sebagai kawasan budidaya konservasi dan merupakan kawasan 

rawan bencana tanah longsor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Peta Penggunaan Lahan di Kecamatan Girimulyo 
Sumber : Bagian Teknologi Informasi & Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kulonprogo 
 

Kecamatan Girimulyo berada pada ketinggian 500 m dpl.  Luas wilayah 

5.490,424 ha dengan jenis tanah grumosol. Luas lahan di kecamatan Girimulyo 

didominasi oleh tanaman perkebunan berupa cengkih, kakao, kopi, teh dan 

sedikit tanaman lada.  Di sela-sela tanaman perkebunan tersebut dibudidayakan 

tanaman obat-obatan dan umbi-umbian diantaranya Jahe (Zingiber officinale 

Rosc.), Laos (Alpinia galanga L.), Kencur (Kaempfiria galanga L.), Kunyit 
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(Curcuma domestika), Lempuyang (Zingiber americans Bl.), Temu Lawak 

(Curcuma xanthorrhiza Roxb.), Temu ireng (Curcuma aeruginosa Roxb.), 

Kejibeling (Stachytarpheta mutabilis, Vahl.)  dan Kapulaga (Amomum 

cardomomum Willd.).   

2. Bagian Tengah (Kecamatan Lendah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Peta Penggunaan Lahan di Kecamatan Lendah 
Sumber : Bagian Teknologi Informasi & Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kulonprogo 
 

Merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100-500 meter di 

atas permukaan air laut, meliputi Kecamatan Nanggulan, Sentolo, Pengasih, dan 

sebagian Lendah, wilayah dengan lereng antara 2-15%, tergolong berombak dan 

bergelombang merupakan peralihan dataran rendah dan perbukitan. 

Kecamatan Lendah berada pada ketinggian 23 m dpl.  Luas wilayah 

3.559,192 ha dengan jenis tanah Grumosol.  Sebagian besar wilayahnya 
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ditanami pohon kelapa (1.744,64 ha), kakao (1.744,64 ha) dan sebagai tanaman 

sela ditanam Jahe (Zingiber officinale Rosc.), Laos (Alpinia galanga L.), Kencur 

(Kaempfiria galanga L.), Kunyit (Curcuma domestika), Lempuyang (Zingiber 

americans Bl.), Temu Lawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.), Temu ireng 

(Curcuma aeruginosa Roxb.), Kejibeling (Stachytarpheta mutabilis, Vahl.)  dan 

Kapulaga (Amomum cardomomum Willd.) dengan hasil yang lebih rendah 

dibandingkan dengan Kecamatan Girimulyo.   

 

 

 

 

 

 

3. Bagian Selatan (Kecamatan Galur) 
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Gambar 5. Peta Penggunaan Lahan di Kecamatan Galur 
Sumber : Bagian Teknologi Informasi & Hubungan Masyarakat Sekretariat   Daerah 

Kabupaten Kulonprogo 
 

Merupakan dataran rendah dengan ketinggian 12 meter di atas 

permukaan air laut, meliputi Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Galur, dan 

sebagian Lendah. Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki lereng 0-2%, 

merupakan wilayah pantai sepanjang 24,9 km, apabila musim penghujan 

merupakan kawasan rawan bencana banjir. 

 Kecamatan Galur berada pada ketinggian 0 – 25 m dpl.  Luas wilayah 

3.291,232 dengan jenis tanah regosol.  Luas lahan di Kecamatan Galur 

didominasi oleh persawahan.  Di daerah pantai dan lahan penduduk didominasi 

oleh tanaman kelapa.  

Curah hujan di Kulon Progo rata-rata per tahun mencapai 2.150 mm, 

dengan rata-rata hari hujan sebanyak 106 hari per tahun atau 9 hari per bulan 

dengan curah hujan tertinggi pada bulan Januari dan terendah pada bulan 

Agustus.  Suhu terendah lebih kurang 24,2°C (Juli) dan tertinggi 25,4°C (April), 

dengan kelembaban terendah 78,6% (Agustus), serta tertinggi 85,9% (Januari). 

Intensitas penyinaran matahari rata-rata bulanan mencapai lebih kurang 45,5%, 

terendah 37,5% (Maret) dan tertinggi 52,5% (Juli). 

Secara umum, kondisi seperti tersebut diatas sangat cocok sebagai 

habitat tanaman Xanthososma.  Xanthosoma merupakan suatu tumbuhan 

daerah hutan-hujan tropis, membutuhkan rata-rata temperatur harian di atas 

21°C, lebih menyukai suhu antara 25-29°C.  Xanthosoma merupakan tanaman 
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daerah dataran rendah tetapi adakalanya tumbuh pada ketinggian 2000 m, 

dengan hasil lebih rendah.  Rata-rata curah hujan tahunan sekitar 1400 mm, 

tetapi lebih disukai 2000 mm, merata di sepanjang tahun, dan kelembaban tanah 

cukup. Xanthosoma tumbuh dengan baik pada lahan yang subur dengan drainasi 

baik, pada pH 5.5-6.5.  Tumbuhan ini tahan terhadap naungan dan lahan yang 

bersifat garam.  

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, ditemukan empat jenis 

Xanthosoma (kimpul) di Kabupaten Kulonprogo.  Keempat jenis Xanthosoma 

(kimpul) tersebut adalah kimpul gendruk, kimpul ireng, kimpul puteh dan mothe.  

Dari tiga lokasi yang dijadikan sebagai tempat pengambilan sampel diperoleh 

delapan sampel Xanthosoma (kimpul), yaitu kimpul gendruk dan mothe dari 

Kecamatan Girimulyo, kimpul gendruk, kimpul ireng dan kimpul puteh dari 

Kecamatan Lendah serta kimpul gendruk, kimpul ireng dan kimpul puteh dari 

Kecamatan Galur.  

B. Karakterisasi Morfologi Terhadap Tanaman Xanthosoma 

Hasil karakterisasi secara morfologis terhadap tanaman Xanthosoma di 

wilayah Kabupaten Kulon Progo, dari delapan sampel yang diambil dari tiga 

lokasi berbeda ditemukan empat jenis Xanthosoma dengan ciri-ciri seperti pada 

Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Karakter Morfologi Xanthosoma spp di Kecamatan Galur, Lendah dan 
Girimulyo 

Kec Galur Kec Lendah Kec G.Mulyo No  Karakter Morfologi 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Tipe Tumbuh 
Acalauscent  √ √ √ √ √ √ √ √ 
Tegak di atas tanah - - - - - - - - 

1 

Rebah di atas tanah - - - - - - - - 
2 Perlekatan tangkai daun 
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Saling berlekatan √ √ - √ √ - √ √ 
Sedikit berlekatan  - - √ - - √ - - 
Tidak berlekatan  - - - - - - - - 
Posisi helaian daun 
Tegak  - - - - - - - - 
Terkulai  √ - - √ - - √ √ 

3 

Bentuk mangkuk - √ √ - √ √ - - 
Tepi daun 
Penuh, halus √ √ - √ √ - √ √ 
Penuh, berombak - - √ - - √ - - 
Berlobus, terbagi 
sebagian 

- - - - - - - - 

4 

Terbagi hampir atau 
hampir sampai basal 

- - - - - - - - 

Bentuk daun 
Tidak ada lobus basal - - - - - - - - 
Hastate  √ √  √ √  √ √ 
Sagitate (lobus < 1/8 
panjang daun) 

- - √ - - √ - - 

Sagitate (lobus 1/8-1/4 
panjang daun) 

- - - - - - - - 

5 

Sagitate (lobus >1/4 
panjang daun) 

- - - - - - - - 

Perbandingan panjang/lebar helai daun 
Panjang  53.25 51.5  41.36 39.2 46.5 28.4 62.2 72.5 

6 

Lebar  36.25 33.67 26.38 27.9 27.9 22.6 47.7 53 
Warna tepi daun 
Hijau sepanjang tepi 
daun 

√ - - √ - - √ √ 

Tepi daun berwarna 
bening 

- - - - - - - - 

Ungu/merah  √   √    

7 

Kuning pucat/krem - - √ - - √ - - 
Leaf sinus denuding 
Tidak ada √ √ √ √ √ √ √ √ 
Sedikit (<5mm) - - - - - - - - 
Membelah (5mm – 
beberapa cm) 

- - - - - - - - 

8 

Campuran (beberapa 
daun membelah, 
lainnya tidak) 

- - - - - - - - 

Permukaan daun mengkilat 
Tidak ada (0)  - √ √ - √ √ √ √ 
Permukaan atas   √ - - √ - - - - 

9 

Permukaan bawah - - - - - - - - 
Permukaan daun glaucous 
Tidak ada (0)  √ - √ √ - √ √ √ 
Permukaan atas   - √ - - √ - - - 

10 

Permukaan bawah - - - - - - - - 
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Warna permukaan daun bagian atas 
Hijau terang - - √ - - √ - - 
Hijau sedang - - - - - - - - 
Hijau gelap √ - - √ - - √ √ 
Kemerahan/hijau 
keunguan 

- √ - - √ - - - 

11 

Lainnya  - - - - - - - - 
Warna permukaan daun bagian bawah 
Hijau terang - - √ - - √ - - 
Hijau sedang √ √  √ √  √ √ 
Hijau gelap - - - - - - - - 
Kemerahan/hijau 
keunguan 

- - - - - - - - 

12 

Lainnya  - - - - - - - - 
Keanekaragaman daun 
Tidak ada (0)  √ √ √ √ √ √ √ √ 

13 

Ada (+) - - - - - - - - 
Pubescence 
Tidak ada (0)  √ √ √ √ √ √ √ √ 
Berambut (5) - - - - - - - - 

14 

Berambut lebat (9) - - - - - - - - 
Irisan melintang ibu tulang daun dan tulang daun lateral 
Muncul pada 
permukaan daun atas, 
tidak ada pada 
permukaan bawah 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

Muncul pada 
permukaan daun 
bawah, tidak ada pada 
permukaan atas 

- - - - - - - - 

Muncul pada kedua 
permukaan daun 

- - - - - - - - 

15 

Menonjol pada 
permukaan atas daun 

- - - - - - - - 

16 Panjang tangkai daun 
(cm) 

58.8 99.4 51.75 58.8 90.2 54 112.6 133.3 

Warna tangkai daun (2/3 bagian teratas) 
Hijau terang √ - √ √ - √ √ - 
Hijau  - - - - - - - √ 
Merah/ungu - √ - - √ - - - 

17 

Hijau bergaris 
merah/ungu 

- - - - - - - - 

Warna tangkai daun (1/3 bagian terbawah) 
Hijau terang - - - - - - - - 
Hijau  √ - √ √ - √ √ - 
Merah/ungu - √ - - √ - - √ 

18 

Hijau bergaris 
merah/ungu 

- - - - - - - - 

19 Permukaan atas tangkai daun yang glaucous 
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Tidak ada (0)  √ - √ √ - √ √ √ 
Ada (+) - √ - - √ - - - 
Panjang tangkai daun berpelepah 
Pelepah < 1/3 panjang 
total tangkai daun 

- - - - - - - - 

Pelepah  1/3–2/3  
panjang tangkai daun 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

20 

Pelepah > 2/3  panjang 
tangkai daun 

- - - - - - - - 

Warna tepi tangkai daun berpelepah 
Sama seperti tangkai 
dan pelepahnya 

 √ √  √ √  √ 

Lebih terang dari 
tangkai dan 
pelepahnya 

- - - - - - - - 

Lebih gelap dari 
tangkai dan 
pelepahnya 

- - - - - - - - 

21 

Merah 
muda/merah/ungu 

√ - - √ - - √ - 

Umur panen Umbi/Cormel 
4-6 bln atau kurang - - - - - - - - 
7-12 bln √ √ √ √ √ √ √ √ 
13-17 bln - - - - - - - - 

22 

>18 bln - - - - - - - - 
Bentuk Cormel 

Membulat - - - - - - - - 
Ovate  - - - √ - - - - 
Silindris  - √ - - - - √ - 
Ellip  √ - - - √ - - - 

23 

Campuran - - - - - - - - 
Ukuran cormel 
Kecil  - √ - - √ - - - 
Sedang  √ - - √ - - - - 

24 

Besar   - - - - - - √ √ 
Warna bagian luar cormel 
Coklat terang atau 
coklat medium 

√ - - √ - - √ √ 
25 

Coklat tua - √ - - √ - - - 
Warna bagian dalam cormel 
Putih  √ - - √ - - √ - 
Kuning  - - - - - - - √ 
Oranye - - - - - - - - 
Merah muda atau 
merah pucat 

- - - - - - - - 

26 

Putih keunguan - √ - - √ - - - 
Permukaan luar cormel 27 
Halus  √ - - √ - - √ - 
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Berambut kasar  - √ - - √ - - - 
Warna ujung cormel - - - - - - - - 
Putih  - - - - - - - - 

28 

Merah muda/merah √ √ - √ √ - √ - 
Posisi ujung cormel 
Diatas tanah - - - - - - - - 

29 

Di bawah tanah √ √ - √ √ - √ - 
 

Keterangan  
1.  Kimpul Gendruk, 2. Kimpul Ireng, 3. Kimpul Puteh (Kecamatan Galur); 4. Kimpul 
Gendruk, 5. Kimpul Ireng, 6. Kimpul Puteh (Kecamatan Lendah); 7. Kimpul Gendruk, 8. 
Mothe (Kecamatan Girimulyo) 

 
Berdasarkan hasil karakterisasi secara morfologis dari ketiga lokasi 

penelitian, terdapat empat macam Xanthosoma spp yang menunjukkan 

keragaman ciri yang berbeda.  Keragaman tersebut didiskripsikan sebagai 

berikut: 

 

 

 

1. Kimpul Gendruk 

Tipe Tumbuh 

Kimpul Gendruk memiliki tipe tumbuh acalauscent  

Daun  

Daun berbentuk hastate dengan posisi terkulai pada ujung tangkai daun. 

Tepi daun penuh halus, berwarna hijau dan tidak memiliki lekukan.  Permukaan 

daun tidak glaucous, permukaan bagian atas mengkilat dan berwarna hijau 

gelap, sedangkan permukaan bagian bawahnya berwarna hijau sedang.  Daun 

tidak beranekaragam dan tidak memiliki rambut.  Irisan melintang ibu tulang daun 

dan tulang daun lateral muncul pada permukaan atas dan tidak muncul pada 

permukaan bawah.  
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Tangkai daun saling berlekatan pada bagian pelepahnya, 2/3 bagian teratas 

berwarna hijaun terang dan 1/3 bagian terbawah berwarna hijau.  Pelepah daun 1/3 – 

2/3 dari panjang tangkai daun, tepi pelepah berwarna merah muda. 

Umbi 

Umbi berwarna coklat terang atau coklat medium dan memiliki 

permukaan halus pada bagian luarnya, sedangkan pada bagian dalamnya 

berwarna putih.  Ujung umbi berwarna merah muda dengan posisi ujungnya 

berada dibawah tanah.  Umbi berbentuk ellips, ovate dan silindris dengan ukuran 

beranekaragam tergantung lokasi penanamannya.  

 

2. Kimpul Ireng 

Tipe Tumbuh 

Kimpul Ireng memiliki tipe tumbuh acalauscent  

Daun 

Daun berbentuk hastate dengan posisi daun berbentuk mangkuk pada 

ujung tangkai daun.  Tepi daun penuh halus, berwarna ungu dan tidak memiliki 

lekukan.  Permukaan daun bagian atas glaucous, tidak mengkilap dan berwarna 

hijau keunguan, sedangkan warna permukaan daun bagian bawah hijau sedang. 

Daun tidak beranekaragam dan tidak memiliki rambut.  Irisan melintang ibu 

tulang daun dan tulang daun lateral muncul pada permukaan atas dan tidak 

muncul pada permukaan bawah. 

Tangkai daun saling berlekatan pada bagian pelepahnya, keseluruhan 

tangkainya berwarna ungu.  Pelepah daun 1/3 – 2/3 dari panjang tangkai daun, tepi 

pelepah berwarna ungu seperti tangkai dan pelepahnya.  

Umbi 
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Umbi berwarna coklat tua dan berambut kasar pada bagian luarnya, 

sedangkan pada bagian dalamnya berwarna putih keunguan.  Ujung umbi 

berwarna merah muda dengan posisi ujungnya berada dibawah tanah.  Umbi 

berbentuk ellips atau silindris dengan ukuran beranekaragam tergantung lokasi 

penanamannya. 

3. Kimpul Puteh 

Tipe Tumbuh 

Kimpul Puteh memiliki tipe tumbuh acalauscent  

Daun  

Daun berbentuk sagitate dengan lobus < 1/8 bagian dari panjang daun 

dengan posisi daun berbentuk mangkuk pada ujung tangkai daun.  Tepi daun 

penuh berombak, berwarna kuning pucat/krem dan tidak memiliki lekukan. 

Permukaan daun bagian atas dan bawah tidak mengkilap dan berwarna hijau 

terang.  Daun tidak beranekaragam dan tidak memiliki rambut. Irisan melintang 

ibu tulang daun dan tulang daun lateral muncul pada permukaan atas dan tidak 

muncul pada permukaan bawah. 

Tangkai daun sedikit berlekatan pada bagian pelepahnya, 2/3 bagian 

teratas dari tangakainya berwarna hijau terang dan 1/3 bagian terbawah 

berwarna hijau.  Pelepah daun 1/3 – 2/3 dari panjang tangkai daun, tepi pelepah 

berwarna hijau seperti tangkai dan pelepahnya.  

Umbi 

Pada jenis xanthosoma  ini tidak menghasilkan umbi. 

Kesamaan karakter yang teramati dari delapan sampel yang terdiri dari 

empat jenis Xanthosoma dalam penelitian ini dapat menunjukkan kedekatan 

dalam hubungan kekerabatan yang dimiliki.  Oleh karena itu dilakukan pengujian 

kedekatan dalam hubungan kekerabatan yang dimiliki oleh delapan  sampel yang 
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terdiri dari empat jenis Xanthosoma tersebut dengan menggunakan dendogram, 

seperti terlihat pada Gambar 6. 

Berdasarkan dendogram dari ke delapan sampel yang diuji, pada 

koefisien kemiripan 65% membentuk tiga kelompok besar yaitu kelompok 

pertama terdiri dari Kimpul Gendruk (Kecamatan Galur, Lendah dan Girimulyo) 

serta Mothe dari Kecamatan Girimulyo, kelompok kedua terdiri dari Kimpul Ireng 

yang berasal dari Kecamatan Galur dan Lendah serta kelompok ketiga yaitu 

Kimpul Puteh dari Kecamatan Galur dan Lendah. Menurut Cahyarini (2004) jarak 

kemiripan dapat dikatakan jauh apabila kurang dari 0.60 atau 60%. Sehingga 

kelompok-kelompok yang terpisah pada jarak 0.65 sebenarnya masih 

mempunyai kemiripan yang dekat.  Pada analisis dendogram ini, angka 1 atau 

100% pada dendogram menunjukkan bahwa anggota kelompok memiliki 

kemiripan sempurna, sedangkan semakin mendekati angka 0 berarti jarak 

kemiripannya semakin jauh.  
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Berdasarkan karakter morfologi yang teramati, Kimpul Puteh dari 

Kecamatan Galur dan Kecamatan Lendah menunjukkan kemiripan sifat yang 

sama.  Seperti terlihat pada dendogram, keduanya ada pada koefisien kemiripan 

100% yang artinya sama persis atau tidak ada bedanya.   Apabila dibandingkan 

dengan jenis Xanthosoma lainnya jenis ini membentuk kelompok sendiri dan sedikit 

memiliki kemiripan dengan jenis lainnya.  Jenis ini mengelompok dengan jenis lainnya 

pada tingkat kemiripan 46%.  Kimpul Ireng memiliki tingkat kemiripan dengan Kimpul 

Gendruk pada koefisien 53%, sedangkan Mothe memiliki tingkat kemiripan dengan 

Kimpul Gendruk pada koefisien 78.6%. 

Pada Xanthosoma sejenis yang ditemukan pada lokasi berbeda, tidak 

menunjukkan karakter morfologi yang berbeda dengan kata lain perbedaan 

lokasi tidak mempengaruhi bentuk morfologi tanaman.  Perbedaan karakter 

morfologi yang nampak hanya pada ukuran panjang tangkai daun, panjang dan 

lebar helaian daun, dan ukuran kormel.  Sifat-sifat ini berkaitan dengan 

pertumbuhan dari masing-masing tanaman.  Rata-rata Xanthosoma yang 

ditemukan di Kecamatan Giri Mulyo memiliki ukuran tanaman yang lebih besar, 

memiliki tangkai daun dan ukuran helaian daun yang lebih besar dibandingkan 

Gambar. 6. Dendogram Hubungan Kekerabatan 8 Sampel Xanthosoma spp dari Tiga Lokasi 
Berbeda Berdasarkan Karakter Morfologi (hasil analisis dengan program NTSYS) 

 
Keterangan: 
1. Kimpul Gendruk (kecamatan Galur) 
2. Kimpul Ireng (kecamatan Galur) 
3. Kimpul Puteh (kecamatan Galur) 
4. Kimpul Gendruk (kecamatan lendah) 
5. Kimpul Ireng (kecamatan lendah) 
6. Kimpul Puteh (kecamatan lendah) 
7. Kimpul Gendruk (kecamatan girimulyo) 
8. Mothe  
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dengan kedua lokasi lainnya.  Cormel yang dihasilkan juga memiliki ukuran yang 

lebih besar, walaupun dengan umur panen yang sama dengan kedua daerah 

lainnya.  Sifat-sifat ini muncul berkaitan dengan faktor fisik/lingkungan dimana 

Xanthosoma tersebut hidup.  Xanthosoma  di daerah Girimulyo ditanam oleh 

masyarakat dipekarangan-pekarangan sebagai tanaman sela dibawah pohon 

perkebunan, sehingga Xanthosoma mendapatkan naungan dari tanaman yang 

berada di atasnya.  Di daerah ini Xanthosoma sengaja dibudidayakan dan 

dirawat dengan cukup baik di pekarangan-pekarangan.   

Menurut Park et al.,  (1997) dan Sulistyono dkk, (1999) dalam Djukri 

(2006) bahwa tanaman setiap menghadapi cekaman lingkungan senantiasa 

melakukan adaptasi.  Tanaman menghadapi cekaman naungan akan melakukan 

strategi untuk penyesuaian.  Bentuk penyesuaian tersebut misalnya perubahan 

karakter-karakter morfologi dan fisiologi tanaman.  Perubahan karakter ini 

spesifik misalnya pada kondisi naungan daun meningkat luasnya tetapi lebih tipis 

(Taiz dan Zeiger, 1991). Karakter agronomi yang berkaitan dengan potensi 

produksi tinggi adalah tanaman yang habitusnya tinggi, daun yang luas dan 

perakaran yang baik (Sulistyono dkk, 2002).  

Pada keadaan ternaungi spektrum cahaya yang aktif dalam proses 

fotosintesis (panjang gelombang 400-700 nm) menurun.  Tanaman akan 

melakukan penyesuaian untuk mengefisienkan penangkapan energi cahaya yaitu 

dengan meningkatkan luas daun agar terpenuhi kebutuhan cahaya yang aktif 

dalam proses fotosintesis.  Bentuk penyesuaian lain adalah meningkatnya tinggi 

tanaman dan kadar klorofil a dan b (Lambers et al., 1998).  Berdasarkan hasil 

penelitian Anggarwulan dkk (2008) bahwa perlakuan variasi naungan memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap tinggi tanaman kimpul yaitu kombinasi 
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perlakuan naungan 75% memberikan tinggi tanaman yang paling baik, 

sedangkan perlakuan tanpa naungan menghasilkan tinggi tanaman yang rendah.  

Cahaya memegang peranan yang penting dalam proses fisiologi tanaman, 

terutama fotosintesis, respirasi dan transpirasi.  

C. Hasil Karakterisasi Berdasarkan Marka Isozim 
 

Analisis terhadap enzim esterase, Glutamat Oksaloasetat Transaminase 

(GOT) dan peroksidase terhadap 8 sampel tanaman Xanthosoma menunjukkan 

hasil sebagai berikut: 

 

 

1. Hasil Analisis Isozim dengan Pewarna Esterase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan analisis isozim dengan pewarna Esterase pada delapan 

sampel Xantosoma yang diuji membentuk empat pola pita yang berbeda.  Empat 

macam pola pita tersebut berbeda pada bentuk dan jarak migrasinya.  Jarak 

Gambar 7. Zimogram 8 Sampel Xanthosoma spp dari Tiga Lokasi Berbeda 
Berdasarkan Pewarna Esterase  

Keterangan: 
1. Kimpul Gendruk,  2. Ireng , 3. Kimpul Puteh dari Kecamatan Galur; 4. Kimpul Gendruk, 5. 
Kimpul Ireng, 6. Kimpul Puteh dari Kecamatan Lendah; 7. Kimpul Gendruk, 8. Mothe dari 
Kecamatan Giri Mulyo 
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migrasi setiap pita dihitung dengan rumus Rf  (relative ferguson) yaitu dengan 

membandingkan jarak pita yang terbentuk dari setiap sumuran dengan jarak 

migrasi terjauh (jarak loding dye) (Hames dan Rickwood, 1990 dalam Nur Indah 

Julisaniah, 2008).  Pola pita I dengan jarak migrasi yang sama tetapi memiliki 

bentuk yang berbeda, pada jarak migrasi 0.129, 0.185 dan 0.222 dimiliki oleh 

sampel 1, 3 dan 7 (kuantitatif dan kualitatif).  Pola pita II dengan jarak migrasi 

0.129, 0.185, 0.222 dan 0.389 dimiliki oleh sampel 2 dan 5 (kuantitatif dan 

kualitatif).  Pola pita III dengan jarak migrasi 0.129, 0.185 dan 0.333 dimiliki oleh 

sampel 3 dan 6 (kuantitatif dan kualitatif).  Pola pita IV hanya dimiliki oleh sampel 

8 memiliki jarak migrasi 0.129, 0.185, 0.241, 0.259, 0.296 dan 0.315. 

Sifat-sifat kuantitatif biasanya dikontrol oleh banyak gen dan sangat 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sedangkan untuk sifat kualitatif hampir tidak 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sehingga faktor kualitatif lebih diutamakan 

karena berhubungan dengan ada tidaknya pita pada jarak migrasi tertentu yang 

mencerminkan ada tidaknya asam amino penyususn enzim yang merupakan 

produk gen itu sendiri (Setianto, 2001 cit  Cahyarini, 2004).  Sedangkan 

perbedaan tebal tipisnya pita yang terbentuk disebabkan karena perbedaan 

jumlah dari molekul-molekul yang termigrasi, pita tebal merupakan fiksasi dari 

beberapa pita.  Molekul yang memiliki kekuatan ionik besar akan termigrasi lebih 

jauh dari pada yang berkekuatan ionik rendah (Cahyarini, 2004).  

2. Hasil Analisis Isozim dengan Pewarna Glutamat Oksaloasetat 
Transaminase 
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Berdasarkan analisis isozim dengan pewarna GOT pada delapan sampel 

Xantosoma yang diuji membentuk delapan pola pita yang berbeda (Gambar 8). 

Pola pita I pada jarak migrasi 0.32, 0.42 dan 0.44 dimiliki oleh sampel 1. Pola pita 

II pada jarak migrasi 0.32, 0.4, 0.44 dan 0.46 dimiliki oleh sampel 2. Pola pita III 

pada jarak migrasi 0.38, 0.42, 0.56 dan 0.58 dimiliki oleh sampel 3. Pola pita IV 

pada jarak migrasi 0.32, 0.42, 0.440.46, 0.66 dan 0.68 dimiliki oleh sampel 4. 

Pola pita V pada jarak migrasi 0.32, 0.42, 0.44 dan 0.46 dimiliki oleh sampel 5.  

Pola pita VI pada jarak migrasi 0.38, 0.42 dan 0.58 dimiliki oleh sampel 6.  Pola 

pita VII pada jarak migrasi 0.3, 0.42, 0.44, 0.46, 0.64 dan 0.66 dimiliki oleh 

sampel 7. Pola pita VIII pada jarak migrasi 0.32, 0.34, 0.36, 0.4, 0.44, 0.46, 0.48, 

0.62 dan 0.64 dimiliki oleh sampel 8.  

3. Hasil Analisis Isozim dengan Pewarna Peroxidase (POD) 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Zimogram 8 Sampel Xanthosoma spp dari Tiga Lokasi Berbeda 
Berdasarkan Pewarna Glutamat Oksaloasetat Transaminase  

Keterangan: 
1. Kimpul Gendruk,  2. Ireng , 3. Kimpul Puteh dari Kecamatan Galur; 4. Kimpul Gendruk, 5. 
Kimpul Ireng, 6. Kimpul Puteh dari Kecamatan Lendah; 7. Kimpul Gendruk, 8. Mothe dari 
Kecamatan Giri Mulyo 
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Berdasarkan analisis isozim dengan pewarna POD pada delapan sampel 

Xantosoma yang diuji membentuk tujuh pola pita yang berbeda.  Pola pita I pada 

jarak migrasi 0.654, 0.673 dan 0,75 dimiliki oleh sampel 1 dan 4.  Pola pita II 

pada jarak migrasi 0.75 dimiliki oleh sampel 2.  Pola pita III pada jarak migrasi 

0.096, 0.712, 0.769, 0.846 dan 0.885 dimiliki oleh sampel 3.  Pola pita IV pada 

jarak migrasi 0.673 dan 0.679 dimiliki oleh sampel 5.  Pola pita V pada jarak 

migrasi 0.096, 0.712, 0.769 dan 0.904 dimiliki oleh sampel no 6.  Pola pita VI 

pada jarak migrasi 0.673, 0.75 dan 0.846 dimiliki oleh sampel 7.  Pola pita VII 

pada jarak migrasi 0.673, 0.769, 0.865 dan 0.966 dimiliki oleh sampel 8.  

D. Analisis Kemiripan Genetik Bersasarkan Marka Isozim 
 

Kemiripan genetik antar sampel diuji dengan menggunakan analisis 

kluster (analisis rataan kelompok) yang hasilnya berupa dendogram atau 

diagram pohon.  Pola pita yang diperoleh dari elektroforesis diterjemahkan dalam 

sifat kualitatif (berdasarkan ada tidaknya pita pada jarak migrasi tertentu).  Pada 

jarak migrasi tertentu apabila terdapat pita tanpa membedakan tebal dan tipisnya 

Gambar 9. Zimogram dan Variasi Pola Pita 8 Sampel Xanthosoma spp dari 
Tiga Lokasi Berbeda Berdasarkan Pewarna Peroxidase (POD)  

Keterangan: 
1. Kimpul Gendruk,  2. Ireng , 3. Kimpul Puteh dari Kecamatan Galur; 4. Kimpul Gendruk, 5. 
Kimpul Ireng, 6. Kimpul Puteh dari Kecamatan Lendah; 7. Kimpul Gendruk, 8. Mothe dari 
Kecamatan Giri Mulyo 
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pita yang terbentuk maka diberi angka 1 dan apabila tidak terdapat pita maka 

diberi kode angka 0.  Data biner yang dihasilkan dibuat dalam persamaan matrik 

(matrik jarak) yang dihitung berdasarkan koefisien DICE.  Klusterisasi/ 

pengelompokan dilakukan dengan UPGMA (Unweigthed Pair Group With 

Arithmatic Mean) yang dihitung melalaui SHAN pada program NTSYS (Cahyarini, 

2004).  Dendogram yang terbentuk seperti terlihat pada Gambar 10, 11 dan 12. 

1. Dendogram Berdasarkan Pola Pita Esterase 
 

Berdasarkan hasil dendogram pada Gambar 10 yang diperoleh dari 

analisis kluster (kelompok) yang digunakan untuk mengetahui kemiripan dari 

sampel yang diuji, pada jarak 0.65 atau 65% menunjukkan tiga kelompok besar. 

Pada analisis dendogram ini angka satu pada dendogram menunjukkan anggota 

kelompok memiliki kemiripan sempurna, sedangkan semakin mendekati angka 

nol berarti jarak kemiripannya semakin jauh.  
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Pada jarak kemiripan 65% terbagi dalam tiga kelompok besar yaitu 

kelompok I terdiri dari sampel 1, 4, 7, 2 dan 5. Kelompok II terdiri dari sampel 3 

dan 6, serta kelompok III yaitu sampel 8. Pada jarak kemiripan 86% terjadi 

pemisahan pada kelompok I. Kelompok I memisah menjadi dua kelompok lagi 

yaitu kelompok Ia terdiri dari sampel 1, 4 dan 7 serta kelompok Ib terdiri dari 

sampel 2 dan 5. Dengan demikian berdasarkan keragaman pola pita esterase 

yang terbentuk pada jarak kemiripan 65% dapat dipisahkan antara kelompok I 

(Kimpul Gendruk dan Kimpul Ireng) dengan kelompok II  yaitu Kimpul Puteh dan 

kelompok III yaitu Mothe.  Pada jarak ini belum dapat membedakan antara 

Kimpul Gendruk dan Kimpul Ireng, keduanya dapat dibedakan pada jarak 

kemiripan 86%. Berdasarkan hasil pengelompokan tersebut, tidak dapat 

membedakan jenis sampel yang sama tetapi berasal dari lokasi yang berbeda.  

Kimpul Gendruk dari ketiga lokasi yang berbeda ada dalam satu kelompok, Kimpul Ireng 

dari dua lokasi yang berbeda membentuk dalam satu kelompok, demikian juga Kimpul 

Puteh dari dua lokasi berbeda juga membentuk satu kelompok. 

2. Dendogram Berdasarkan Pola Pita Glutamat Oksaloasetat 
Transaminase (GOT) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10. Dendogram Hubungan Kekerabatan 8 Sampel Xanthosoma 
spp dari Tiga Lokasi Berbeda Berdasarkan Pewarna Esterase 

Keterangan: 
1. Kimpul Gendruk,  2. Ireng , 3. Kimpul Puteh dari Kecamatan Galur; 
4. Kimpul Gendruk, 5. Kimpul Ireng, 6. Kimpul Puteh dari Kecamatan 
Lendah; 7. Kimpul Gendruk, 8. Mothe dari Kecamatan Giri Mulyo 
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Berdasarkan hasil dendogram yang diperoleh dari analisis kluster 

(kelompok) yang digunakan untuk mengetahui kemiripan dari sampel yang diuji, 

pada jarak 0.65 atau 65% menunjukkan lima kelompok.  Kelompok I terdiri dari 

sampel 1, 5 dan 4, kelompok II terdiri dari sampel 2, kelompok III terdiri dari sampel 7, 

kelompok IV terdiri dari sampel 8 dan kelompok V terdiri dari sampel 3 dan 6. 

Dengan dendogram berdasarkan pola pita GOT ini dapat memisahkan 

Kimpul Puteh yang berasal dari Kecamatan galur dan Kecamatan Lendah dari 

kelompok lainnya pada jarak  kemiripan yang relatif kecil yaitu 17%. Mothe dari 

Kecamatan Girimulyo memisah dengan kimpul gendruk dan kimpul ireng pada 

jarak 42.2%.  Pada jarak kemiripan 73.4% kimpul gendruk dari Kecamatan 

Lendah memisah dari kelompok I, dan kimpul gendruk dari Kecamatan Galur dan 

kimpul ireng dari Kecamatan Lendah memisah pada jarak kemiripan 86%.  

3. Dendogram Berdasarkan Pola Pita Peroksidase (POD) 
 

Gambar 11. Dendogram Hubungan Kekerabatan 8 Sampel Xanthosoma spp 
dari Tiga Lokasi Berbeda Berdasarkan Pewarna GOT 

Keterangan: 
1. Kimpul Gendruk,  2. Ireng , 3. Kimpul Puteh dari Kecamatan Galur; 4. 
Kimpul Gendruk, 5. Kimpul Ireng, 6. Kimpul Puteh dari Kecamatan 
Lendah; 7. Kimpul Gendruk, 8. Mothe dari Kecamatan Giri Mulyo 
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Berdasarkan hasil dendogram yang diperoleh dari analisis kluster 

(kelompok) yang digunakan untuk mengetahui kemiripan dari sampel yang diuji, 

pada jarak 0.65 atau 65% menunjukkan lima kelompok.  Kelompok I terdiri dari sampel 

1, 4 dan 7, kelompok II terdiri dari sampel 2, kelompok III terdiri dari sampel 3, kelompok 

IV terdiri dari sampel 6 dan kelompok V terdiri dari sampel 5 dan 8. 

Dengan dendogram berdasarkan pola pita POD dapat memisahkan 

Kimpul Gendruk yang berasal dari Kecamatan Galur, Lendah dan Girimulyo dari 

kelompok lainnya pada jarak kemiripan 65%.  Pada jarak kemiripan ini Kimpul 

Ireng dari Kecamatan Galur, Kimpul Puteh dari Kecamatan Galur dan Lendah 

memisah dari kelompok lainnya masing-masing membentuk kelompok sendiri 

yaitu kelompok II, III dan IV dengan anggota tunggal.  Akan tetapi pada jarak 

kemiripan 57% Kimpul Puteh dari Kecamatan Galur dan Lendah bergabung 

dalam satu kelompok.  Pada jarak kemiripan 65% Kimpul Ireng dari Kecamatan 

Lendah berpisah dengan Kimpul Ireng dari Kecamatan Galur dan bergabung 

dengan Mothe dari Kecamatan Girimulyo.  
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E. Hubungan Karakterisasi Morfologi dan Hasil Karakterisasi 
Berdasarkan Marka Isozim 

 

Korelasi antara jarak genetik berdasarkan karakter morfologi dan kemiripan 

genetik berdasarkan pola pita isozim dianalisis berdasarkan koefisien korelasi product-

moment dengan kriteria goodness of fit berdasarkan korelasi menurut Rohlf (1993). 

Korelasi antara jarak genetik berdasarkan karakter morfologi dan kemiripan genetik 

berdasarkan pola pita isozim seperti pada Tabel 4. 

Tabel 4. Korelasi Antara Jarak Genetik Berdasarkan Karakter Morfologi dan 
Kemiripan Genetik Berdasarkan Pola Pita Isozim 

 
Karakter yang Dikorelasikan Level  Kriteria  

Morfologi dan Isozim esterase 

Morfologi dan Isozim GOT 

Morfologi dan Isozim POD 

0.967918 

0.937113 

0.892721 

sangat baik 

sangat baik 

baik 

Korelasi antara data morfologi dan data pola pita Isozim Esterase, 

Glutamat Oksaloasetat Transaminase dan POD berturut-turut berada pada level 

Gambar 12. Dendogram Hubungan Kekerabatan 8 Sampel Xanthosoma spp dari 
Tiga Lokasi Berbeda Berdasarkan Pewarna Peroksidase (POD) 

Keterangan: 
1. Kimpul Gendruk,  2. Ireng , 3. Kimpul Puteh dari Kecamatan Galur; 4. 
Kimpul Gendruk, 5. Kimpul Ireng, 6. Kimpul Puteh dari Kecamatan Lendah; 
7. Kimpul Gendruk, 8. Mothe dari Kecamatan Giri Mulyo 
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0.967918, 0.937113 dan 0.892721.  Dengan demikian berarti bahwa hasil 

karakterisasi berdasarkan karakter morfologi dan hasil karakterisasi berdasarkan marka 

isozim estserase serta Glutamat Oksaloasetat Transaminase  memiliki korelasi yang 

sangat baik.  Sedangkan hasil karakterisasi berdasarkan karakter morfologi dan hasil 

karakterisasi berdasarkan marka isozim POD memiliki korelasi yang baik.  Karakterisasi 

Xanthosoma berdasarkan karakter morfologi konsisten dengan karakterisasi 

berdasarkan marka isozim.  

Dendogram hubungan kekerabatan Xanthosoma spp dari tiga lokasi 

berbeda berdasarkan karakter morfologi, pewarna esterase, glutamat 

oksaloasetat transaminase dan pewarna peroksidase (POD) (Gambar 13), 

menunjukkan bahwa Xanthosoma dengan jenis yang sama tetapi berasal dari 

daerah yang berbeda tidak menunjukkan perbedaan karakter pola pitanya.  Pada 

jarak kemiripan 65% terbagi dalam tiga kelompok besar yaitu kelompok I terdiri 

dari sampel 1, 4, 7 dan 8. Kelompok II terdiri dari sampel 2 dan 5, serta kelompok 

III yaitu sampel 3 dan 6.  Pada jarak kemiripan 80% terjadi pemisahan pada 

kelompok I.  Kelompok I memisah menjadi dua kelompok lagi yaitu kelompok Ia 

terdiri dari sampel 1, 4 dan 7 serta kelompok Ib terdiri dari sampel 8.  Dengan 

demikian terlihat jelas bahwa kimpul gendruk dari ketiga lokasi mengelompok 

dalam satu kelompok tersendiri dan berbeda dengan kelompok lainnya.  

Demikian juga Mothe dari Kecamatan Girimulyo mengelompok dalam satu 

kelompok tersendiri dan cenderung memiliki hubungan yang lebih dekat Kimpul 

Gendruk. Kimpul Puteh dari Kecamatan Galur dan Lendah membentuk kelompok 

sendiri dan memiliki hubungan yang jauh dengan kelompok lainnya. Kimpul ireng  

dari Kecamatan Galur dan Lendah membentuk kelompok sendiri.  
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Berdasarkan hasil karakterisasi diatas menunjukkan bahwa setiap jenis 

Xanthosoma yang sama walaupun ditanam pada lokasi yang berbeda tetap 

mengekspresikan sifat yang sama.  Hal ini dapat dipahami bahwa ketiga tempat 

yang dipilih sebagai lokasi pengambilan sampel masih dalam satu kawasan yaitu 

di daerah Kulon Progo, sehingga sangat dimungkinkan bahwa masing-masing 

jenis Xanthosoma yang ada di ketiga lokasi tersebut adalah satu tetua dan tidak 

ada perbedaannya secara genetis.  Faktor genetis lebih kuat mempengaruhi 

ekspresi fenotip bila dibandingkan dengan faktor lingkungannya, sehingga 

walaupun ditanam pada lokasi yang berbeda tetap mengekspresikan sifat yang 

sama.  Hal ini didukung dengan hasil karakterisasi berdasarkan sifat 

morfologinya yang menunjukkan bahwa jenis Xanthosoma yang sama ditemukan 

pada lokasi yang berbeda tetap menampakkan ciri morfologi yang sama.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Gambar 13. Dendogram Hubungan Kekerabatan 8 Sampel Xanthosoma spp dari 

Tiga Lokasi Berbeda Berdasarkan Karakter Morfologi, Pewarna Esterase, 
Glutamat Oksaloasetat Transaminase dan Pewarna Peroksidase (POD) 

Keterangan: 
1. Kimpul Gendruk,  2. Ireng , 3. Kimpul Puteh dari Kecamatan Galur; 4. 
Kimpul Gendruk, 5. Kimpul Ireng, 6. Kimpul Puteh dari Kecamatan Lendah; 
7. Kimpul Gendruk, 8. Mothe dari Kecamatan Giri Mulyo 

0.65 

0.8 
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Keragaman jenis tumbuhan merupakan manifestasi kemampuan genetik 

dalam menanggapi potensi lingkungan yang ada.  Tanggapan ini dapat 

dipandang dari dua segi yaitu berapa nilai lingkungan yang diperlukan untuk 

mewujudkan potensinya dan bagaimana tumbuhan menanggapi nilai lingkungan 

yang ada.  Dalam hal ini setiap jenis tanaman Xanthosoma mampu menanggapi  

setiap nilai lingkungan dengan tetap survive.  Dengan kata lain setiap jenis 

Xanthosoma ini memiliki kemampuan adaptasi terhadap lingkungan yang cukup 

luas, mampu bertahan pada beberapa lingkungan yang berbeda.  Spesies (jenis) 

tumbuhan dikatakan memiliki adaptasi (penyesuaian) yang luas manakala dapat 

menyelesaikan satu siklus hidupnya pada lingkungan yang berbeda-beda 

(Odum, 1971). 

Enzim esterase memiliki sifat umum dan berlaku pada semua jenis 

tanaman bahwa 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 rendah dan mudah 

larut (Subronto 1986 dalam Cahyarini, 2004). Pola pita isozim Glutamat 

Oksaloasetat Transaminase yang terbentuk pada pengujian delapan sampel 

menunjukkan delapan pola pita yang berbeda.  Masing-masing sampel memiliki pola 

pita yang berbeda dengan sampel lainnya.  Pola pita isozim POD yang terbentuk pada 

pengujian delapan sampel menunjukkan tujuh pola pita yang berbeda.  Masing-masing 

sampel memiliki pola pita yang berbeda dengan sampel lainnya kecuali sampel 1 dan 4 
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memiliki poal pita yang sama.  Peroxidase adalah enzim oksidoreduktase yang 

berperan untuk oksidasi substrat sambil mereduksi H 2 O 2  menjadi H 2 O. Rothe 

(1994) mengatakan bahwa isozim peroksidase tersebar luas khususnya pada 

tanaman dan terdapat dalam jumlah yang banyak.  Dengan adanya hidrogen 

peroksida (H 2 O 2 ) mengkatalis oksidasi fenol (AH 2 ) dan aromatic amines (AH 2 ) 

sesuai reaksi berikut:      Enzim - H 2 O 2  + AH 2                      enzim + A + 2 H 2 O. 

Peroksidase memiliki spektrum yang luas dan memiliki peran yang sangat 

penting dalam proses fisiologi tanaman. Enzim ini dapat diisolasi dan tersebar 

pada sel atau jaringan tanaman terutama pada jaringan tanaman yang 

mengalami perkembangan (Butt VS 1980 dalam Sri Hartati, 2001).  Peroksidase 

pada tanaman merupakan protein yang mengkatalis oksidasi H 2 O 2 dengan 

berbagai macam substrat.  Beberapa fungsi peroksidase pada tanaman 

diantaranya adalah pada pembentukan kayu, metabolisme auksin (Gaspar et 

al.,1991 dalam Groppa, 1999), respon terhadap stress lingkungan (Castillo & 

Reppin,1986; Esaki et al.,1996 dalam Groppa, 1999) dan sebagai pertahanan 

dalam melawan patogen (Lagrimi & Rothstein, 1987; Mohan & Kolattukudy, 1990 

dalam Groppa, 1999).  
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BAB V 
PENUTUP 

 
 

A. Kesimpulan 

1. Tidak ada keragaman karakter morfologi pada setiap jenis 

Xanthosoma yang ditemukan pada lokasi yang berbeda 

2. a. Tidak ada keragaman pola pita isozim esterase pada setiap jenis 

Xanthosoma yang ditemukan pada lokasi yang berbeda 

b. Ada keragaman pola pita isozim Glutamat Oksaloasetat 

Transaminase pada setiap jenis Xanthosoma yang ditemukan 

pada lokasi yang berbeda. Masing-masing sampel memiliki pola 

pita yang berbeda dengan sampel lainnya 

c. Ada keragaman pola pita isozim Peroksidase pada setiap jenis 

Xanthosoma yang ditemukan pada lokasi yang berbeda. Masing-

masing sampel memiliki pola pita yang berbeda dengan sampel 

lainnya kecuali sampel 1 dan 4 memiliki pola pita yang sama.   

3. Ada keragaman yang relevan antara karakter morfologi dan analisis 

isozim.  Karakterisasi Xanthosoma berdasarkan karakter morfologi 

konsisten dengan karakterisasi berdasarkan marka isozim Esterase, 

Glutamat Oksaloasetat Transaminase dan Peroksidase.  

B. Saran  

Karakterisasi Xanthosoma ini merupakan penelitian awal sehingga perlu 

digali lebih mendalam lagi dan perlu ditindaklanjuti sebagai berikut: 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

1. Perlu dilakukan pengujian karakter isozim dengan sistem enzim 

lainnya seperti ShDH (Siklimit Dehidrogenase) dengan sampel dari 

daerah lain yang memiliki ekosistem berbeda 

2. Perlu dilakukan pengujian taksonomi berdasarkan homologi urutan 

squen DNA/RNA, sehingga sifat-sifat genetis yang terekspresikan 

dapat terpetakan . 
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