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Penelitian kekerabatan fenetik Ubi Kayu (Manihot esculenta) berdasarkan karakter morfologi dari
tujuh populasi (Kelurahan Djan, Akehuda, Tafure, Rua, Loto, Togafo dan Kastela) telah dilakukan. Data
morfologi dari tiap populasi diubah menjadi data biner (1-0) berdasarkan ada tidaknya indikator morfologi
tiap populasi. Data tersebut dibandingakan dan dianalisis indeks kemiripannya dari tiap populasi dengan
populasi lainnya. Indeks kemiripan diolah menjadi Dendogram berdasarkan metode UPGMA dengan
software NTsys 2.0. indeks kemiripan tertinggi dimiliki oleh populasi Loto dan kastela yakni 0,74 (74%).
Sedangkan yang terendah yakni 0,22 (22%) adalah antara populasi Akehuda dan Togafo, sedangkan ratarata indek kemiripan dari semua populasi adalah 0,54 (54%) tergolong tinggi. Pola kekerabatan fenetik
yang terbentuk adalah tiga kelompok. Berdasarkan dendogram menunjukan bahwa pola kekerabatan
dipengaruhi oleh kedekatan wilayah dan mobilisasi manusia. Hal ini dapat dilihat pada anggota kelompok
II dan III yang keduanya berada pada satu wilayah yang berdekatan atau satu jalur mobilisasai manusia.
Sehingga penyebaran tanaman Ubi kayu diprediksikan sangat dipengaruhi oleh manusia.

Kata kunci : ubi kayu (Manihot esculenta), kekrabatan fenetik, karakter morfologi, pulau ternate.

Ubi
kayu
(Manihot
esculenta),
merupakan salah satu tanaman pangan daerah
tropis yang tumbuh di Indonesia. Ubi kayu
dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan
bahan baku berbagai macam industri. Ubi kayu
dikenal juga sebagai ketela pohon atau ubi
kayu. Dalam bahasa Inggris bernama Cassava,
adalah pohon tahunan tropika dan subtropika
dari keluarga Euphorbiaceae. Umbinya
digunakan sebagai makanan pokok penghasil
karbohidrat, namun sangat miskin protein Ubi
kayu merupakan salah satu sumber karbohidrat
yang berasal dari umbi. Ubi kayu atau ketela
pohon merupakan tanaman perdu. Ubi kayu
berasal dari Benua Amerika, tepatnya dari
Brasil. Penyebarannya hampir ke seluruh
dunia, antara lain Afrika, India, dan
Tiongkok.Ubi kayu berkembang di negaranegara yang terkenal dengan wilayah
pertaniannya (Purwono, 2009).

disebabkan perbedaan susunan genetik jika
faktor lain bersifat konstan. Keragaman
fenotipe tanaman ubi kayu akibat perbedaan
susunan genetik selalu mungkin terjadi
sekalipun bahan tanam yang digunakan berasal
dari jenis tanaman yang sama.

Suatu populasi tanaman ubi kayu
ditanam pada kondisi lingkungan yang sama,
maka keragaman tanaman yang muncul

Untuk
mempelajari
hubungan
kekerabatan dari suatu populasi organisme
dapat dilakukan dengan menggunakan penanda

Menurut Sembiring (2007), perbedaan
susunan genetik merupakan salah satu faktor
penyebab keragaman tanaman. Keadaan
lingkungan yang bervariasi dari suatu tempat
ke tempat lain dan kebutuhan tanaman akan
keadaan lingkungan yang khusus juga dapat
mengakibatkan keragaman jenis tanman.
Fenotip merupakan interaksi antara genotip
dengan lingkungan. Ini berarti besaran fenotip
sebagian besar di tentukan oleh pengaruh
genotip dan sebagian pengaruh lingkungan.
Untuk mengetahui peranan genotip dan
lingkungan dapat di hitung melalui keragaman
fenotip pada suatu populasi.
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sebagai alat bantu untuk melakukan
karakterisasi genetik. Namun karakterisasi
genetik yang didasarkan pada penanda fenotip
biasanya dipengaruhi oleh lingkungan makro
dan mikro, serta umur suatu individu.
Kesulitan lain akan terjadi apabila karakter
kuantitatif yang diatur oleh banyak gen
tersebut terekspresi pada akhir pertumbuhann
tanaman, seperti karakter hasil. Oleh karena itu
karakterisasi fenotip perlu didukung oleh
karakterisasi yang dilakukan melalui penanda
molekuler. Penanda molekuler dapat memberi
gambaran hubungan kekerabatan yang akurat
antar spesies maupun kerabat jauhnya, karena
analisis DNA sebagai material genetik tidak
dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Variasi
genetik dapat dilihat melalui polimorfisme
DNA. Hubungan kekerabatan genetik pada
tanaman dapat dikalikan dengan menggunakan
data dari sifat morfologi (Sembiring, 2007).

terjadi sekalipun bahan tanam yang digunakan
berasal dari jenis tanaman yang sama. adanya
gen-gen tetua yang bersifat heterozigot maka
dapat menghasilkan keturunan yang beragam.
Warna pucuk keturunan terdiri atas hijau, hijau
muda dan hijau kecoklatan. Keturunan yang
dihasilkan berupa tipe rekombinan (hijau dan
hijau kecoklatan) dan tipe parental (hijau
muda). Keturunan yang memiliki tipe
rekombinan merupakan gamet yang memiliki
kemiripan atau kekerabatan dari antar populasi
(Sunyoto, dkk. 2013).
Sejauh ini penelitian tentang analisis
kekerabatan populasi ubi kayu di Pulau ternate
belum pernah dilakukan, baik menggunakan
data molekuler dan data morfologi. Data
kekerabatan populasi dapat menggambarkan
tingkat kemiripan dan asal populasi diambil,
oleh karena itu perlu adanya analisis
kekerabatan berdasarkan karakter morfologi
untuk memberikan informasi awal kekerabatan
populasi Ubi kayu dan penyebarannya.
Keterbatasan sarana uji molekuler oleh karena
itu penggunaan data morfologi menjadi
alternatif dalam penelitian ini karena
pengolahan data morfologi lebih mudah
dilakukan.

Kekerabatan
merupakan
suatu
kelompok
prinsip
mendasar
untuk
mengelompokan suatu jenis tumbuhan yang
memiliki kemiripan. Kekerabatan dapat terjadi
pada beberapa tingkat, yaitu kekerabatan di
dalam individu, di dalam populasi, atau dalam
satu spesies. Produktivitas
tanaman juga
sangat ditentukan oleh besarnya kekerabatan
sekunder tanaman.

METODE
Penentuan
karakter
morfologi
penghitungan karakter tiap populasi

Kekerabatan
Keragaman
genetik
populasi ubi kayu dilihat dari genotip yang
terdapat di dalam ubi kayu dicirikan oleh
warna, ukuran daun, batang maupun ubinya.
Hal ini didukung Eathington (1997) dalam
Purwanto (2009), pengamatan terhadap warna
bagian tanaman ubi
kayu tergolong
karakterisasi kualitatif yang dapat digunakan
sebagai penciri, sebab karakter tersebut hanya
dikendalikan oleh satu atau sejumlah kecil gen
sehingga pengaruh lingkungan sangat kecil dan
mudah diwariskan pada keturunannya. Apabila
suatu populasi tanaman ditanam pada kondisi
lingkungan yang sama, maka keragaman
tanaman yang muncul disebabkan perbedaan
susunan genetik jika faktor lain bersifat
konstan.

dan

Tipe penelitian ini adalah penelitian
deskriptif yang bermaksud merincikan
kekerabatan
tumbuhan
Ubi
kayu
menggunakan
data
morfologi
secara
sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan
karakter-karakter kunci dari populasi tanaman
ubi kayu yang di Pulau Ternate. Adapun
populasi yang diambil sebagai sampel ialah
Kelurahan Djan, Akehuda, Tafure, Rua, Lotto,
Togafo, Kastela. Penentuan ini dilakukan
berdasarkan letak yang mewakili secara
keseluruhan pulau ternate.
Langkah selanjutnya ialah pencandraan
karakter morfologi dari masing-masing
populasi dan membandingkannya dengan
semua populasi lain secara kombinasi. Data
karakter morfologi dari tiap populasi di beri

Keragaman fenotip tanaman akibat
perbedaan susunan genetik selalu mungkin
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skor penilaian dengan angka 1 jika karakter
yang di amati dimiliki oleh populasi tersebut,
dan anka 0 jika tidak dimiliki oleh populasi
itu. Selanjutnya data dari masing-masing
populasi dibandingkan dengan mencari indeks
kemiripan sepasang populasi.
Tabel karakter morfologi
dibandingkan antar populasi
N
o

Karakter Morfologi

24
25
26
27

yang

28

Populasi Ke

29

1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23

30

Permukaan Daun (licin)
Panjang Daun terpendek
< 15cm
Panjang Daun terpendek
15 cm
Panjang daun terpanjang
< 19 cm
Panjang daun Terpanjang
19 cm
Lebar daun terpendek <
24 cm
Lebar daun terpendek
24 cm
Lebar daun terpanjang <
31 cm
Lebar daun terpanjang
31 cm
Warna permukaan daun
hijau saja
Warna permukaan daun
hijau kekuningan saja
Warna permukaan daun
hijau
dan
hijau
kekuningan
Warna dibawah daun
hijau saja
Warna dibawah daun
hijau kekuningan saja
Warna permukaan daun
hijau
dan
hijau
kekuningan
Jumlah torehan daun = 46
Jumlah torehan daun = 6
Jumlah torehan daun = 67
Bentuk daun ( menjari )
Tinggi Batang terpendek
< 135 cm
Tinggi batang terpendek
135 cm
Tinggi batang terpanjang
< 215 cm
Tinggi
Batang

31

terpanjang 215 cm
Diameter batang terkecil
< 7 cm
Diameter batang terkecil
7 cm
Diameter batang terbesar
< 8 cm
Diameter batang terbesar
8 cm
Warna batang Coklat
saja
Warna batang hijau
kecoklatan saja
Warna batang coklat dan
hijau kecoklatan
Tekstur kulit batang (
licin )
Jumlah karakter tiap
populasi

Analisis Indeks Kemiripan ( IK)
Data morfologi digunakan untuk
melihat indeks kemiripian antar dua populasi di
olah masing-masing dengan menggunakan
rumus Indeks Kemiripan sebagai berikut :
Dari IK =

x 100%

IK
Jumlah C

= Indeks Kemiripan
= Cirinya terdapat pada 2
sampel (A dan B)
Jumlah A = Cirinya terdapat pada
sampel A
Jumlah B = Cirinya terdapat pada
sampel B
Dengan ketentuan:
Apabila IK ≤ 50% Kemiripan tinggi
Apabila IK≥ 50% Kemiripan rendah

Data diolah dalam bentuk dendogram untuk
dianalisis lebih lanjut.
(Kruniawan dan Wicaksana,2006)

Kode populasi selanjutnya digunakan
sebagai Operasional Taxonomic Unit (OTU’s)
dalam
konstruksi
dendogram
untuk
menganalisis
kekerabatan.
Konstruksi
dendogram dilakukan berdasarkan analisis
fenetik menggunakan metode UPGMA (Xiong,
2001) yang dikonstruksi secara manual.
Analisis fenetik merupakan suatu pendekatan
berdasarkan kemiripan untuk menunjukan
kekerabatan makhkuk hidup. Makhkuk hidup
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yang memiliki nilai kemiripan yang tinggi
diasumsikan merupakan makhuk hidup yang
berkerabat atau berasal dari nenek moyang
yang sama (Heywood dan Mcneil,1964).

Dendogram kekerabatan populasi ubi kayu
Berdasarkan data indeks kemiripan,
maka secara manual dapat dikonstruksi
dendogram kemiripan dengan beberapa pola
dendogram. Konstruksi dendogram yang
direkomendasikan
berdasarkan
software
NT.SYS 2.0. ialah sebagaimana pada gambar
3. 1 gambar dendogram kekerabatan populasi
ubi kayu.

Konstruksi dendogram berdasarkan data
morfologi
Indeks kemiripan digunakan untuk
merekonstruksi
dendogram
kekerabatan
ppulasi ubi kayu secara keseluruahan.
Rekonstruksi
dendogram
menggunakan
software NTSYS 2.0. Dendogram yang ada
selanjutnya dianalisis berdasarkan kemiripan
yang manggambarkan kekerabatan dari
masing-masing populasi.
HASIL
Data biner karakteker morfologi dan index
kemiripan
Data hasil pengamatan kerakter
morfologi tujuh populasi Ubi kayu yang terdiri
dari tujuh populasi yakni populasi Kelurahan
Djan, Akehuda, Tafure, Rua, Loto, Togafo dan
Kastela berupa data biner yang mewakili
karakter yang dimiliki oleh masing-masing
populasi. Data biner berupa 1 dan 0.
Berdasarkan data biner tersebut dihitung
indeks kemiripan antar populasi sebagai secara
kombinasi berikut :
Tabel 1. indeks kemiripan antar populasi

Gambar 1. Dendogram kekerabatan fenetik
populasi ubi kayu berdasarkan data morfologi
di Pulau Ternate
(coefficient
kemiripan beradasarkan uji
kemiripan software NTSYS 2.0)

PEMBAHASAN

*Indeks kemiripan
menjadi data persen.

dapat

Hasil pengolahan data indeks kemiripan
menunjukan dua indeks kemiripan tertingi
dengan indeks yang sama yakni populasi
kelurahan Loto dengan Kelurahan Kastela dan
indeks kemiripan kelurahan Kastela dengan
Togafo. Indeks kemiripan masing-masing

dirubah
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pasangan populasi tersebut adalah 0,74 (74%).
Kemiripan terendah antara dua populasi yakni
pada populasi Kelurahan Akehuda dan Togafo
yakni 0,22 (22%).
Rata-rata indeks kemiripan dari seluruh
pasangan populasi berdasarkan analisis lebih
lanjut secara kombinasi semua pasangan yakni
0,54 (54%). Kemiripan ini dapat dikategorikan
tinggi. Hal ini karena kemiripan antar populasi
berdasar nilai rata-ratanya dapat kita
kategorikan secara umum menjadi dua yakni
rendah jika di bawah 50% dan tinggi jika di
atas 50%. Untuk kemiripan lebih lanjut kita
dapat mengkategorikan kemiripannya sangat
tinggi jika di atas 75%, dan identik jika di atas
95% secara morfologi. Kategori ini pada
dasarnya sulit dibakukan karena secara
morfologi kategori spesies berdasarkan konsep
biologi harus memiliki kesamaan yang tinggi.
Pengelompokan populasi berdasarkan
dendogram kekerabatan fenetik yang terbentuk
dengan software NTsys 2.0 pada Gambar 1,
maka pola pengelompokan tersebut dapat
dikategorikan dalam tiga kelompok yakni
kelompok I, II dan II. Kelompok ini
berdasarkan topologi dendogram yakni
kelompok I terdiri dari populasi Ubi kayu dari
kelurahan Djan dan Togafo. Kelompok II
terdirid dari populasi ubi kayu dari kelurahan
Rua, Loto, dan kastela. Kelompok III terdiri
dari populasi kelurahan Akehuda dan Tafure.

Gambar

2.

Pengelompokan
berdasarkan fenetik

kekerabatan

Pengelompokan
kekerabatan
berdasarkan ciri fenotif yang diwakili oleh
karakter morfologi pada populasi ubi kayu
Ternate ini tergolong teratur. Pada kelompok
III terlihat jelas kelompok yang terbentuk dapat
mewakili lokasi. Hal ini dikarenakan jarak
antara Kelurahan Akehuda dan Tafure relatif
berdekatan sehingga cirri tumbuhan ubi kayu
yang dimiliki sama dan cenderung berkerabat
secara morfologi.

Pengelompokan
kekerabatan
berdasarkan fenetik dapat ditunjukan pada
Gambar 2 sebagai berikut :

Ubi kayu merupakan tanaman budi
daya sehingga asal tumbuhan tersebut dapat
ditelusuri berdasarkan keterangan penduduk
yang menanam. Diperkirakan tanaman Ubi
Kayu di kelurahan Tafure diambil dari
Akehuda atau sebaliknya oleh penduduk baik
pada zaman dahulu maupun sekarang hal ini
karena mobilitas kelurahan tafure dan akehuda
tergolong tinggi dan sangat mudah serta sangat
dekat jika dibandingkan dengan populasi lain
pada dendogram yakni Kastela, Loto, Rua,
Djan atau Togafo.
Pada kelompok III yang dari populasi
Kastela, Loto, dan Rua. Anggota kelompok ini
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berada pada satu jalur utama transportasi
manusia, sehingga diperkirakan kelompok
tanaman tersebut berasal dari anggota
populasinya sendiri. Hal ini dapat berarti
tanaman ubi kayu yang berada di Kelurahan
Rua dan Loto berasal dari Kastela atau
sebaliknya. Lokasi asal populasi Ubi kayu
diambil pada dendogram di atas memberikan
pengaruh yang besar dalam pembentukan
dendogram. Perpindahan ubi kayu melalui
penyebaran yang dibawa oleh manusia tentu
dapat diterima, hal ini karena Ubi kayu
merupakan tanaman pangan dan komoditi
sehingga perpiwndahan dari satu tempat ke
tempat lain sangat mungkin disebebkan oleh
manusia.

mudah diwariskan pada keturunannya. Apabila
suatu populasi tanaman ditanam pada kondisi
lingkungan yang sama, maka keragaman
tanaman yang muncul disebabkan perbedaan
susunan genetik jika faktor lain bersifat
konstan.
Keragaman fenotip tanaman akibat
perbedaan susunan genetik selalu mungkin
terjadi sekalipun bahan tanam yang digunakan
berasal dari jenis tanaman yang sama. Adanya
gen-gen tetua yang bersifat heterozigot maka
dapat menghasilkan keturunan yang beragam.
Warna pucuk keturunan terdiri atas hijau, hijau
muda dan hijau kecoklatan. Keturunan yang
dihasilkan berupa tipe rekombinan (hijau dan
hijau kecoklatan) dan tipe parental (hijau
muda). Keturunan yang memiliki tipe
rekombinan merupakan gamet yang memiliki
kemiripan atau kekerabatan dari antar populasi
(Sunyoto, dkk. 2013).

Asal Ubi kayu pada awalnya berasal
dari
Amerika
Selatan
kemudian
di
kembangkan pada zaman pra sejarah di Brazil
dan Paraguay. Jenis ini yang dapat
dibudidayakan. Singkong ditanam di wilayah
Indonesia sekitar tahun 1810. Diperkenalkan
oleh orang Portugis dari Brazil. Umbi akar
singkong banyak mengandung sianida pada
keadaan mentah. Umbi yang rasanya manis
paling sedikit mengandung 20 mg HCN dan 50
kali lebih banyak daripada umbi yang rasanya
pahit, per kilogran umbi akar yang masih segar
Untuk menurunkan kadar racunnya perlu
memerlukan proses pemasakan yang baik. Ubi
kayu dapat dipergunakan untuk pengganti
tepung gandum, baik untuk pengidap alergi. Di
beberapa daerahubi kayu dikenal dengan
berbagai nama seperti ubi karet (Aceh),
kasapen (Sunda), tela pohong (Jawa), tela
belada (Madura), lame kayu (Makassar),
pangala (Papua), ubi kayu (Maluku) dan lainlain (Purwono, 2009).

Kekerabatan genetik disebabkan oleh
komponen yang menyebar dari keragaman
genetik yang dapat dipisahkan. didalam
distribusi populasi dalam tanaman yang
dimaksud kekerabatan geografi adalah populasi
yang menunjukan berbagai tingkat penyebaran
genetik dengan populasi yang lain berdasarkan
pada aliran jumlah gen antara populasi
tanaman tersebut. Populasi-populasi tanaman
yang diduga secara fenotipnya mengalami
aliran gen yang secara genetik memiliki
kesamaan dibandingkan dengan populasipopulasi yang terpisah secara geografis yang
tidak mengalami aliran gen atau hanya sedikit.
KESIMPULAN
1. Tingkat kemiripan antar populasi secara
rata-rata pada pupolasi Ubi kayu di pulat
ternate tergolong tinggi yakni 0,54 (54%)
2. Pengelompokan tanaman Ubi Kayu di
Pulau Ternate berdasarkan dendogram
kekerabatan fenetik terbagi dalam tiga
kelompok utama : I (populasi Djan dan
Togafo); Kelompok II (Populasi kastela,
Rua dan Lotto); dan kelompok III, (Tafure
dan Akehuda). Pengelompokan ini di duga
lebih dipengaruhi oleh kedakatan lokasi
dan kemudahan mobilisasi manusia yang

Kekerabatan
Keragaman
genetik
populasi ubi kayu dilihat dari genotip yang
terdapat di dalam ubi kayu dicirikan oleh
warna, ukuran daun, batang maupun ubinya.
Hal ini didukung Eathington (1997) dalam
Wijayanto (2007) bahwa pengamatan terhadap
warna bagian tanaman ubikayu tergolong
karakterisasi kualitatif yang dapat digunakan
sebagai penciri, sebab karakter tersebut hanya
dikendalikan oleh satu atau sejumlah kecil gen
sehingga pengaruh lingkungan sangat kecil dan
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mempengaruhi migrasi Ubi kayu antar
populasi tersebut.
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