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ABSTRAK  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakter buah dan biji kelor (Moringa 

oleifera Lam). Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari hingga Februari 2018 di Desa Salut 

Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara dan di Kebun Pembibitan Dasan Agung 

kecamatan Selaparang Mataram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

deskriptif dengan teknik survey dan pengambilan sampel dengan cara purposive sampling. 

Data hasil penelitian dianalisis secara Deskriptif dilanjutkan dengan Analisis Cluster dari 

program SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa buah yang paling panjang dan paling 

lebar ditemukan pada buah di Dusun Sambik Rindang yaitu berturut-turut 39,23 cm dan 2,27 

cm. Jumlah biji perbuah terbanyak ditemukan pada buah di Dusun Tanak Sebang yaitu 18,13 

biji. Biji bersayap terpanjang dan terlebar ditemukan pada biji di Dusun Sambik Rindang, 

yaitu berturut-turut 2,12 cm dan 4,25 cm, dan berat 100 biji terberat ditemukan pada buah di 

Dusun Lokok Beru yaitu 24,21 g. Daya kecambah tertinggi ditemukan pada biji di Dusun 

Lokok Beru (96,20 %) dan laju perkecambahan tercepat ditemukan pada biji di Dusun Tanak 

Sebang (9,12 %). Kekerabatan terdekat ditunjukkan oleh populasi Sambik Rindang 2 dan 

Sambik Rindang 8 (2,44), sedangkan yang terjauh ditunjukkan antara populasi Sambik 

Rindang 1 dengan Tanak Sebang 6 (67,87). 

Kata kunci: Kelor, Buah dan Biji, Karakterisasi, Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten  

Lombok Utara 

                                                                  ABSTRACT 
 This study aims to describe the character of fruit and kelor seeds of moringa 

(Moringa oleifera Lam). The research was conducted from January to February 2018 at Salut 

Village, Kayangan Sub-District, North Lombok District and In the Nursery Dasan Agung 

Sub-District, Selaparang, Mataram. The method used in this research was descriptive method 

with survey technique, and the samples were determinet using purposive sampling. The data 

collected were analyzed descriptively continued by using Cluster Analysis from SPSS 20 

program. The results showed that the longerst and the most wide fruit were found in Sambik 

Rindang, ie.39,23 and 2,27 cm, respectively. The biggerst number of seed per fruit was found 

in Tanak Sebang, ie.18,13 seeds. The longerst and the most wide seed with wing were found 

in Sambik Rindang, ie. 2,12 cm and 4,25 cm respectively, and the heavierst 100 seeds was 

found in Lokok Beru (24,21 g). The biggerst value of seed power of germination was found in 

Lokok Beru (96,20%), however, the higherst germination rate was found in Tanak Sebang 

(9,12%). The closest kinship was shown by Sambik Rindang 2 and Sambik Rindang 8 

population (2,44), and the farthest one was shown by Sambik Rindang 1 and Tanak Sebang  6 

population (67,87).  

Keywords: Kelor, Fruit and Seed, Characterization, Salut Village Kayangan District, North 

Lombok Regency 

PENDAHULUAN 

Tanaman kelor (Moringa oleifera Lam) merupakan tanaman yang diduga berasal dari 

wilayah Agra dan Oudh, yang terletak di Barat Laut India, wilayah pegunungan Himalaya 
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bagian Selatan (Santoso et al, 2017). Tanaman kelor merupakan tanaman yang memiliki 

banyak manfaat dan kegunaan, baik sebagai sayuran yang bergizi, sebagai bahan obat–obatan, 

kosmetika, pakan ternak, sebagai tanaman pagar, sebagai sumber biodiesel dan lain 

sebagainya (Krisnadi, 2015). 

Budidaya tanaman kelor dapat dilakukan secara vegetatif (menggunakan stek) maupun 

generatif (menggunakan biji). Kelor dapat berbuah setelah berumur 12-18 bulan. Buah atau 

polong kelor berbentuk segitiga memanjang dengan panjang 20-60 cm. Ketika kering polong 

membuka menjadi 3 bagian. Dalam setiap polong rata-rata berisi antara 12 dan 35 biji. Setiap 

pohon dapat menghasilkan antara 15.000 dan 25.000 biji/tahun. Berat rata-rata perbiji adalah 

0,3 g (Krisnadi, 2015).  

Kisaran ekologi tanaman diduga akan berpengaruh terhadap produksi dan karakter 

buah dan biji serta mutu benih kelor. Schmidt (2000), menyebutkan bahwa produksi dan 

karakter buah dan biji sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan genetik. Perbedaan karakter 

buah dan biji tersebut juga akan berpengaruh terhadap perkecambahan, pertumbuhan dan 

survival bibit.  

Untuk meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas dari suatu produk lokal termasuk 

sayur-sayuran lokal, menurut Suryani dan Nurmansyah (2009), perlu dilakukan inventarisasi, 

koleksi, karakterisasi, dan evaluasi tanaman yang sudah ada untuk mencegah adanya erosi 

genetik yang berakibat pada hilangnya sumber genetik. Karakterisasi merupakan salah satu 

kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengenali karakter-karakter yang dimiliki oleh suatu 

jenis tanaman, sehingga melalui karakterisasi dapat diidentifikasi ciri dari suatu jenis 

tanaman.  

Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok utara merupakan salah satu 

sentral produksi kelor yang cukup tinggi di Nusa Tenggara Barat. Kelor biasanya hanya 

digunakan sebagai pagar hidup, batas tanah, ataupun sebagai penjalar bagi tanaman lain 

(Lutfiyah, 2012). Keberadaan tanaman kelor belum dikaji lebih jauh, padahal tanaman kelor 

merupakan tanaman yang sangat potensial dan memiliki nilai ekonomi dan khasiat obat yang 

cukup tinggi. 

Berdasarkan uraian di atas dan terbatasnya informasi tentang keragaman buah dan biji 

kelor, maka telah di teliti Karakterisasi Buah dan Biji Kelor di Desa Salut Kecamatan 

Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakter 

buah dan biji kelor (Moringa oleifera Lam) di Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten 

Lombok Utara. Hasil penelitian ini diharapkan  dapat memberikan informasi tentang karakter 

morfologi buah dan biji serta fisiologi biji kelor (Moringa oleifera Lam) di Desa Salut 

Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara dalam upaya pengembangan kelor di Nusa 

Tenggara Barat dan Indonesia pada umumnya, serta sebagai bahan materi bagi peneliti 

selanjutnya.  
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METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan teknik 

survey dan pengambilan sampel dengan cara purposive sampling berdasarkan populasi pohon 

kelor terbanyak. Dilaksanakan di tiga Dusun yang terdapat di Desa Salut Kecamatan 

Kayangan Kabupaten Lombok Utara yaitu Dusun Sambik Rindang, Dusun Tanak Sebang dan 

Dusun Lokok Beru, serta Kebun Pembibitan Dasan Agung kecamataran Selaparang Mataram,  

 Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tanaman kelor yang tumbuh di 

Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, pasir, kertas label, isolasi, 

plastik, tali rafia dan air. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gunting, 

penggaris, galah, meteran, kalkulator, timbangan analitik, bak perkecambahan dan alat tulis. 

Penetapan lokasi penelitian dilakukan dengan teknik survey. Survey dilakukan secara 

langsung menuju ke lokasi untuk melihat keberadaan buah kelor. Berdasarkan hasil survey, 

populasi pohon kelor terbanyak ditemukan di tiga Dusun yaitu Dusun Sambik Rindang, 

Dusun Tanak Sebang dan Dusun Lokok Beru. Pada setiap Dusun ditetapkan 10 tanaman 

sampel dengan jumlah buah yang diambil yaitu 15 buah/tanaman, sehingga total buah yang 

diambil yaitu 450 buah. Pengamatan sampel dilakukan selama 5 minggu. Pengamatan minggu 

pertama yaitu morfologi buah dan biji kelor. Pengamatan selanjutnya  yaitu fisiologi biji kelor 

yang telah di kecambahkan.  

  Media perkecambahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu pasir. Sebelum 

dimasukkan ke dalam bak perkecambahan media di ayak terlebih dahulu dan di jemur 

dibawah sinar matahari. Sebelum dikecambahkan biji direndam dalam air hangat selama 1 

hari. Biji kelor yang telah di rendam kemudian di semaikan di bak persemaian dengan jarak 

antar biji yaitu 3 cm. Biji dibenamkan satu persatu dalam bak perkecambahan, kemudian di 

tutupi dengan media tipis. Penyiraman biji di lakukan setiap hari yang dilakukan  setiap pagi 

dan sore hari. 

Parameter yang diamati berupa morfologi buah dan biji serta fisiologi biji kelor. 

Pengamatan morfologi berupa panjang buah, lebar buah, bentuk buah, bentuk ujung buah, 

jumlah biji perbuah, lebar biji bersayap, panjang biji bersayap, warna biji dan berat 100 butir. 

Sedangkan pengamatan fisiologi biji berupa daya kecambah dan laju perkecambahan. 

Komponen viabilitas benih dapat dihitung menggunakan rumus (Sutopo, 2002): 

 

Daya Kecambah=  

 

 

Laju Perkecambah=  

 

 

Keterangan : N = Jumlah biji yang berkecambah pada satuan waktu tertentu 

                     T = Jumlah waktu antara awal pengujian sampai dengan akhir dari interval tertentu 

suatu pengamatan 

Data hasil penelitian dianalisis secara Deskriptif dilanjutkan dengan menggunakan 

Analisis Cluster dari program SPSS 20. 

Jumlah biji yang berkecambah 

Jumlah biji yang dikecambahankan 
x 100 % 

N1TI +N2T2+…..+NxTx 

 Jumlah total biji yang dikecambahkan  
x 100 

% 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Desa Salut merupakan salah satu bagian dari wilayah Kecamatan Kayangan yang 

mempunyai jarak 15 km dari pusat Kota Kecamatan, 32 km dari pusat Kota Kabupaten 

Lombok Utara dan 72 km dari pusat Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Luas wilayah Desa 

Salut adalah 11,16 km² atau 1116 ha yang pemanfaatannya disesuaikan dengan kondisi 

geografisnya. Desa Salut dilihat dari letak geografisnya mempunyai posisi dan batas wilayah 

sebagai berikut (Pemerintah KLU, 2015) : 

 Sebelah Utara : Dusun Panggung Desa Selengen Kec. Kayangan 

 Sebelah Selatan : Hutan Taman Nasional Gunung Rinjani 

 Sebelah Timur : Dusun Pawang Kunyit Desa Mumbulsari Kec Bayan 

 Sebelah Barat : Dusun Tangga Desa Selengen Kec. Kayangan 

Gambar 1. Lokasi Pengambilan Tanaman Kelor di Desa Salut Kecamatan Kayangan 

Kabupaten Lombok Utara 

 

 Kondisi topografi Desa Salut membentang dari arah selatan yang merupakan lahan 

dataran dan perbukitan yang sangat potensial untuk pengembangan tanaman perkebunan. 

Sementara lahan persawahan tadah hujan berada pada posisi dekat denga aliran sungai seperti 

didusun Salut Barat yang penyebarannya tidak merata. Sementara wilayah bagian utara 

merupakan wilayah pesisir yang sekaligus sebagai batas wilayah daratan. Desa Salut 

mengalami 2  musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan (Pemerintah KLU, 2015). 

Karakteristik Morfologi Buah Kelor 

 Buah kelor yang diperoleh dari 3 Dusun di Desa Salut mempunyai variasi pada 

panjang buah, lebar buah, dan jumlah biji perbuah. Hasil selengkapnya ditampilkan pada 

Tabel 1. 

 

U 
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Tabel 1. Rata-rata lebar buah (cm), panjang buah (cm) dan jumlah biji perbuah (buah) kelor 

pada 3 populasi (Dusun) yang berbeda 

Parameter  Populasi  Rata- 

 

Notasi 

Nilai t-test populasi yang 

dibandingkan 

  

Rata  SR x TS SR x LB TS x LB 

 

SR 39,23 a 1,372 1,173 0,349 

PB (cm) TS 37,99 a 

   

 

LB 38,23 a 

   

 

SR 2,27 a 0,763 2,195 2,285 

LB (cm) TS 2,23 a 

   

 

LB 2,16 b 

   

 

SR 17,79 a 0,232 0,186 0,160 

JBP (buah) TS 18,13 a 

   

 

LB 17,90 a 

   t-tabel  2,101 
Keterangan: SR (Sambik Rindang), TS (Tanak Sebang), LB (Lokok Beru), PB (Panjang Buah), LB (Lebar 

Buah), JBP ( Jumlah Biji Perbuah). 

Buah kelor berbentuk segitiga memanjang yang mendekati ke bentuk lonjong dan 

ujung buah yang bentuknya ada yang meruncing dan runcing. Rata-rata panjang buah kelor di 

Dusun Sambik Rindang yaitu sebesar 39,23 cm, di Dusun Tanak Sebang 37,99 cm dan di 

Dusun Lokok Beru 38,23 cm. Panjang buah kelor dari tiga Dusun tersebut memiliki kesamaan 

dengan panjang buah kelor di India, hal ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh 

Ramachandran et al. (1980) bahwa buah kelor biasanya mencapai panjang 20 – 45 cm. 

Ukuran buah kelor di Desa Salut tergolong pendek dibandingkan dengan ukuran buah kelor 

yang terdapat di Kenya yang pernah dilaporkan oleh Orwa et al. (2009), bahwa buah kelor 

berukuran besar dan panjang dapat mencapai lebih dari 90 cm.  

Rata-rata lebar buah kelor di Dusun Sambik Rindang yaitu sebesar 2,27 cm, di Dusun 

Tanak Sebang 2,23 cm dan di Dusun Lokok Beru 2,16 cm. Buah kelor di Dusun Tanak 

Sebang dan di Dusun Lokok Beru memiliki kesamaan dengan buah kelo yang ada di Puerto 

Rico. Parrotta (1993), menjelaskan bahwa lebar buah kelor di Puerto Rico yaitu berkisar 

antara 2 - 2,5 cm.  

Buah kelor memiliki total biji per buah yang berbeda-beda. Dari hasil pengamatan, 

rata-rata jumlah biji tiap buah di Dusun Sambik sebanyak 17,79 biji, di Dusun Tanak Sebang 

sebanyak 18,13 biji dan di Dusun Lokok Bero sebanyak 17,90 biji. Dari hasil tersebut jumlah 

biji per buah di tiga Dusun memiliki kesamaan dengan jumlah biji per buah di Pulau Jawa. 

Hal ini sesuai dengan yang dilaporkkan oleh Krisnadi (2015), bahwa dalam setiap buah kelor 

rata-rata berisi antara 12 sampai 35 biji per buah.   

Pada Tabel 1. Hasil analisis t-test pada parameter panjang buah dan jumlah biji 

perbuah dari ketiga Dusun yang dibandingkan tidak berbeda nyata. Pada parameter lebar buah 

di Dusun Lokok Beru berbeda nyata dengan lebar buah di Dusun Sambik Rindang dan Dusun 

Tanak Sebang Hal ini karena adanya keragaan fenotip suatu tanaman yang dipengaruhi oleh 

faktor genetik dan lingkungan tempat tumbuh tanaman. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Yuniarta (2012), bahwa perbedaan karakter dari morfologi kelor dapat dipengaruhi oleh 

faktor genetik dan tempat tumbuh tanaman.  
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Karakteristik Morfologi dan Fisiologi Biji Kelor 

Biji kelor yang diperoleh dari 3 Dusun di Desa Salut mempunyai variasi pada panjang 

biji bersayap, lebar biji bersayap, berat 100 biji, daya kecambah dan kecepatan berkecambah. 

Hasil selengkapnya ditampilkan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rata-rata lebar biji bersayap (cm), panjang biji bersayap (cm), berat 100 biji (g), daya 

kecambah (%) dan laju perkecambahan (%) kelor pada 3 populasi (Dusun) yang berbeda 

Parameter  Dusun  Rata- Notasi 

Nilai t-test populasi yang 

dibandingkan 

  

rata 

 

SR x TS SR x LB TS x LB 

 

SR 2,12 a 1,243 1,141 0,056 

LBB (cm) TS 2,07 a 

   

 

LB 2,07 a 

   

 

SR 4,25 b 4,847 3,073 0,799 

PBB (cm) TS 3,87 a 

   

 

LB 3,94 a 

   Berat SR 22,68 a 0,572 2,043 1,947 

100 Biji TS 23,13 a 

   (g) LB 24,21 b 

   

 

SR 96,06 a 

   DK (%) TS 95,10 a 0,750 0,131 0,984 

 

LB 96,20 a 

   

 

SR 8,04 a 2,150 1,607 2,766 

LP (%) TS 9,12 b 

   

 

LB 7,73 a 

   t-test 2,101 
Keterangan: SR (Sambik Rindang), TS (Tanak Sebang), LB (Lokok Beru), LBB (Lebar Biji Bersayap), PBB 

(Panjang Biji Bersayap), DK (Daya Kecambah) dan KP (Laju Perkecambahan). 

Biji kelor berbentuk bulat dengan memiliki sayap yang berwarna putih di ketiga 

sisinya yang menjalar dari atas ke bawah. Lebar biji bersayap di Dusun Sambik Rindang rata-

rata sebesar 2,12 cm dan panjang biji 4,25 cm. Dusun Tanak Sebang memiliki lebar rata–rata 

2,07 cm dan panjang biji 3,87 cm. Dusun Lokok Bero memiliki lebar rata–rata 2,07 cm dan 

panjang biji 3,94 cm.  

 Bobot 100 butir biji kelor di Desa Salut berbeda–beda di tiap Dusun. Di Dusun 

Sambik Rindang bobot rata–rata 100 butir biji adalah 22,68 g, di Dusun Tanak Sebang 

sebesar 23,13 g, dan di Dusun Lokok Beru sebesar 24,21 g.  Dari rata-rata berat 100 biji kelor 

di tiga Dusun tersebut memiliki berat yang lebih rendah dibandingkan dengan berat 100 butir 

biji kelor yang ada di Pulau Jawa. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Krisnadi 

(2015), bahwa berat rata-rata biji kelor perbiji yaitu 0,3 g. 

 Pada Tabel 2. Rata-rata daya kecambah biji di Dusun Sambik Rindang sebesar 96,06 

%, di Dusun Tanak Sebang sebesar 95,10 % dan di Dusun Lokok Beru sebesar 96,20 %. Dari 

data rata-rata daya kecambah di tiga Dusun tersebut, biji ini dikategorikkan sebagai biji 

bermutu. Hal ini sesuai dengan pendapat Ance (2013), biji bermutu ialah biji yang telah 

dinyatakan sebagai biji yang berkualitas tinggi dan jenis tanaman unggul. Biji berkualitas 

unggul memiliki daya kecambah yang lebih dari 95 %.   
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 Rata-rata laju perkecambahan biji di setiap Dusun berbeda-beda. Pada Tabel 2 di 

Dusun Sambik Rindang laju perkecambahan sebesar 8,04 %, Dusun Tanak Sebang sebesar 

9,12 %, dan  Dusun Lokok Beru sebesar 7,73 %. Ini mengandung makna bahwa untuk 

mendapatkan biji yang serempak berkecambah dibutuhkan waktu 12,44 hari, 10,96 hari, dan 

12,94 hari masing-masing berturut-turut untuk Dusun Sambik Rindang, Tanak Sebang dan 

Lokok Beru. 

 Pada Tabel 2. Hasil analisis t-test pada parameter lebar biji bersayap dan daya 

kecambah kelor dari tiga Dusun tidak berbeda nyata. Faktor yang mempengaruhi kesamaan 

persentase daya kecambah karena biji yang digunakan sebagai bahan tanam adalah biji yang 

sudah lewat masak dan lingkungan yang sesaui. Hal ini sesuai dengan pendapat Krisnadi 

(2015) bahwa buah kelor yang paling baik untuk dijadikan benih adalah buah kelor yang 

sudah kering penuh. Menurut Schmidt (2000) ada tiga komponen utama lingkungan yang 

mempengaruhi perkecambahan yaitu suhu, pasokan air dan dalamnya penaburan benih serta 

cahaya.  

Hasil analisis untuk parameter panjang biji bersayap di Dusun Sambik Rindang 

berbeda nyata, dengan panjang biji di Dusun Tanak Sebang dan Lokok Beru. Pada parameter 

berat 100 biji di Dusun Lokok Bero berbeda nyata dengan berat 100 biji di Dusun Sambik 

Rindang dan Tanak Sebang. Hal ini diduga karena buah kelor yang diambil dari Dusun Lokok 

Beru dipanen dari tanaman yang ditanam di pematang sawah. Tanaman kelor yang merupakan 

tanaman tahunan cenderung memiliki sistem perakaran yang dalam sehingga hara yang tidak 

dapat disuplai oleh tanaman semusim, dimanfaatkan oleh tanaman kelor tersebut. 

Pada parameter laju perkecambahan di Dusun Tanak Sebang berbeda nyata dengan 

laju perkecambahan di Dusun Sambik Rindang dan Lokok Beru. Hal ini disebabkan adanya 

keragaan fenotip dari kelor, yang dipengaruhi oleh faktor genetik dengan lingkungan tempat 

tumbuh tanaman tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Sinuraya (2015) bahwa perbedaan 

karakter yang dimiliki tanaman dipengaruhi oleh faktor genetik biji dan lingkungan. Faktor 

genetik yang mempengaruhi adalah kemampuan tanaman dalam menghasilkan jumlah dan 

besar biji. Sedangkan faktor lingkungan diantaranya yaitu lama penyinaran dan curah hujan 

saat pengisian biji. 

Hubungan Kekerabatan Tanaman Kelor di Desa Salut Kecamatan Kayangan  

Dari beberapa karakter morfologi buah dan biji serta fisiologi biji kelor yang diamati 

menunjukkan adanya perbedaan dari segi morfologis antar tanaman. Uji kedekatan hubungan 

kekerabatan antar tanaman kelor di Desa Salut dengan menggunakan analisis dendogram. 

Hasil selengkapnya ditampilkan pada tabel 3. 
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Tabel 3. Nilai koefisien Tingkat Hubungan Kekerabatan Morfologi Buah dan Biji serta 

fisiologi Biji Kelor  

Bagian 

Kombinasi Kelompok 

Koefisien Kelompok 1 Kelompok 2 

1 SR2 SR8 2,44 

2 SR1 TS2 3,83 

3 TS7 LB7 3,92 

4 SR3 LB1 3,94 

5 LB4 LB5 4,76 

6 SR3 TS7 6,70 

7 TS1 LB6 7,61 

8 SR3 LB10 8,72 

9 SR1 TS3 8,97 

10 LB3 LB4 9,05 

11 SR1 SR2 10,65 

12 SR7 TS8 11,34 

13 LB2 LB3 13,49 

14 TS1 LB9 13,72 

15 SR5 TS10 14,82 

16 SR1 TS9 15,10 

17 SR3 SR9 16,06 

18 SR3 TS1 17,58 

19 SR1 TS4 22,40 

20 SR6 SR7 22,53 

21 SR1 LB2 24,23 

22 SR10 TS5 27,15 

23 SR1 LB8 28,93 

24 SR3 SR10 33,77 

25 SR1 SR4 38,45 

26 SR3 SR5 41,04 

27 SR1 SR3 41,61 

28 SR1 SR6 53,60 

29 SR1 TS6 67,87 
 Keterangan: SR (Sambik Rindang), TS (Tanak Sebang), LB (Lokok Beru), 

Berdasarkan nilai jarak koefisien, semakin kecil nilai koefisien antar satu variabel 

dengan variabel lainnya, maka semakin dekat hubungan kekerabatan pada kedua variabel 

tersebut. Dapat diketahui bahwa hubungan kekerabatan terdekat yaitu pada sampel SR2 

(Sambik Rindang 2) dan SR8 (Sambik Rindang 8) dengan nilai koefisien sebesar 2,44, 

sedangkan hubungan kekerabatan terjauh yaitu pada sampel SR1 (Sambik Rindang 1) dan 

TS6 (Tanak Sebang 6) dengan nilai koefisien sebesar 67,87 (Tabel 3). 



9 
 

 
 

 
Gambar 2. Dendogram Kelor di Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara 

berdasarkan karakter buah dan biji. 

Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa perbedaan nilai koefisien hubungan kekerabatan 

terdekat dengan hubungan kekerabatan terjauh terlihat sangat besar. Meskipun terdapat pada 

lokasi yang sama, ternyata tidak dapat menjamin bahwa suatu tanaman memiliki tingkat 

hubungan kekerabatan yang dekat. Dapat dilihat pula pada sampel SR1 (Sambik Rindang 1) 

dan SR2 (Sambik Rindang 2) meskipun terdapat di lokasi yang sama yaitu Dusun Sambik 

Rindang, memiliki hubungan kekerabatan yang cukup jauh dengan nilai koefisien sebesar 

10,654. 

Gambar 2 merupakan gambaran hubungan kekerabatan kelor di Desa Salut. Hasil 

analisis kluster dengan metode aglomeratif memperlihatkan bahwa kelor yang berasal dari 

Dusun yang sama belum tentu memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat. Hubungan 

kekerabatan yang dekat dapat pula terjadi antar tanaman kelor yang berasal dari Dusun satu 

dengan Dusun lainnya.  

Skala Jarak Pengelompokan 
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Dari 30 sampel pengamatan pada Gambar 2 di atas, dapat dilihat bahwa pada skala 25 

terjadi pemisahan antara tanaman sampel TS6 (Tanak Sebang 6) dengan 29 tanaman sampel 

lainnya. Selanjutnya, pada skala 20 terpisah kembali menjadi 2 kelompok yaitu kelompok 

SR7, TS8, dan SR6 dengan kelompok SR5 dan SR20. Pada skala 15 terjadi pemisahan 

kembali menjadi 2 kelompok yaitu kelompok tanaman sampel SR2, SR8, SR1, TS2, TS3, 

TS9, TS4, LB4, LB5, LB3, LB2, LB8, dan SR4, G4 dengan kelompok tanaman sampel TS1, 

LB6, LB9,TS7, LB7, SR3, LB1, LB10, SR9, SR10 dan TS5. Selanjutnya pada skala 14 

terbagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok pertama beranggotakan kelompok tanaman 

sampel SR2 hingga LB8 secara berurutan, dan kelompok kedua beranggotakan kelompok 

tanaman sampel SR4. Pengelompokkan tersebut akan terus berlanjut berdasarkan skala yang 

mencapai tingkat hubungan kekerabatan terdekat antar tanaman sampel. Semakin besar jarak 

skala kombinasi kluster (0 – 25), maka semakin kecil tingkat kekerabatan yang terbentuk 

antar parameter (Bayu et al, 2015). 

Gambar 2 di atas, tampak bahwa tanaman yang mempunyai hubungan kekerabatan 

terjauh yaitu populasi di Dusun Tanak Sebang 6 (TS6) dengan 29 populasi tanaman lainnya. 

Tanaman yang mempunyai hubungan kekerabatan yang jauh berpotensi untuk dirakit menjadi 

kultivar-kultivar baru yang lebih unggul, sehingga diperoleh variabilitas genetik yang lebih 

luas. Hal ini sesuai dengan pendapat Tenda (2009) semakin jauh jarak kekerabatan antar tetua 

yang dikawinkan, maka peluang untuk menghasilkan kultivar baru dengan variabilitas genetik 

luas akan semakin besar. Sebaliknya, persilangan antar tetua yang berkerabat dekat akan 

mengakibatkan terjadinya variabilitas genetik yang sempit dan peluang munculnya sifat-sifat 

resesif semakin tinggi.  

Hubungan kekerabatan 30 populasi tanaman di Desa Salut dari beberapa karakter 

morfologi dan fisiologi yang di ukur dan di amati menunjukkan bahwa hasil analisis 

Dendogram yang dilakukan, pengelompokkan tersebut berdasarkan atas banyaknya tingkat 

kesamaan karakter morfologi yang dimiliki. Singh (1999) dalam Sumarjan (2001) 

menyatakan, bahwa organisme dalam jenis yang sama memiliki 85% kemiripan, tetapi nilai 

kemiripan ditentukan oleh data yang cukup dan ketepatan pada saat pengamatan.  

Faktor manusia dapat mengakibatkan terjadinya perbedaan karakter morfologi 

tanaman kelor. Adanya proses domestikasi tanaman atau campur tangan manusia 

menyebabkan perbedaan karakter yang terjadi. Tanaman yang tumbuh secara alami dan 

mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan di sekitarnya, tentu akan memiliki 

kenampakan fisik yang berbeda dengan tanaman yang sengaja di rawat oleh manusia. 

Meskipun terdapat pada kondisi lingkungan yang sama baik ketinggian tempat ataupun iklim 

yang sama, namun tidak menjamin suatu tanaman memiliki kenampakan morfologi yang 

sama. Hal ini dikarenakan oleh keragaan fenotip suatu tanaman dipengaruhi oleh adanya 

faktor genetik dengan lingkungan tempat tumbuh tanaman tersebut. Meskipun ditanam pada 

suatu daerah yang sama tetapi jika lingkungan mikro ataupun asal bahan tanaman awal tempat 

tumbuhnya berbeda maka akan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman yang diekspresikan melalui penampilan morfologinya. Hal ini sesuai dengan Irawan 

dan Purbayanti (2008), bahwa meskipun suatu kultivar berasal dari daerah yang sama namun 

bila lingkungan tempat tumbuhnya berbeda akan mempengaruhi diversitas genetik dan juga 

genotipe yang berasal dari daerah yang sama tidak selalu berada dalam kelompok yang sama.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Di Dusun Sambik Rindang rata-rata panjang buah sebesar 39,23 cm, lebar buah 2,27 cm 

dan jumlah biji perbuah 17,79 biji. Di Dusun Tanak Sebang rata-rata panjang buah 

sebesar 37,99 cm, lebar buah 2,23 cm dan jumlah biji perbuah 18,13 biji. Sedangkan di 

Dusun Lokok Beru rata-rata panjang buah sebesar 38,23 cm, lebar buah 2,16 cm dan 

jumlah biji perbuah 17,90 biji. Karakter morfologi dan fisiologi biji kelor berbeda-beda. 

Di Dusun Sambik Rindang rata-rata lebar biji bersayap  yaitu 2,12 cm, panjang biji 

bersayap 4,25 cm, berat 100 biji 22,68 g, daya kecambah 96,06 % dan laju 

perkecambahan 8,04 %. Di Dusun Tanak Sebang rata-rata lebar biji bersayap  yaitu 2,07 

cm, panjang biji bersayap 3,87 cm, berat 100 biji 23,13 g, daya kecambah 95,10 % dan 

laju perkecambahan 9,12 %. Sedangkan di Dusun Lokok Beru rata-rata lebar biji 

bersayap  yaitu 2,07 cm, panjang biji bersayap 3,94 cm, berat 100 biji 24,21 g, daya 

kecambah 96,20 % dan laju perkecambahan 7,73 %. 

2. Tanaman kelor yang memiliki hubungan kekerabatan terdekat yaitu pada sampel SR2 

(Sambik Rindang 2) dan SR8 (Sambik Rindang 8) dengan nilai koefisien sebesar 2,436, 

sedangkan hubungan kekerabatan terjauh yaitu pada sampel SR1 (Sambik Rindang 1) dan 

TS6 (Tanak Sebang 6) dengan nilai koefisien sebesar 67,867. 

3. Tanaman kelor yang memiliki hubungan kekerabatan jauh adalah aksesi TS 6 (Tanak 

Sebang 6) dengan 29 tanaman kelor lainnya. 

4. Perbedaan karakter yang dimiliki oleh tanaman kelor di Desa Salut disebabkan karena 

adanya keragaan fenotip suatu tanaman dipengaruhi oleh adanya faktor genetik dengan 

lingkungan tempat tumbuh tanaman tersebut. 

Saran 

Dari hasil penelitian, untuk melakukan budidaya tanaman kelor yang dapat 

menghasilkan tanaman yang mempunyai pertumbuhan yang baik, disarankan menggunakan 

tanaman kelor yang berasal dari Dusun Lokok Beru dan perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut tentang aspek pertumbuhan, pembungaan dan pembuahan tanaman kelor beberapa 

aksesi tersebut. 
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