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ABSTRACT 

 

Kampar is one of the  regencies in Riau Province that has high diversity of mango 

(Mangifera).  This research was aimed to analyze the phenetic relationship of mango 

cultivars from the regency. This study had been conducted from December 2011 to 

September 2012. A total of 50 morphological characters were scored and analyzed 

using NTSYSpc 2.02. 43 mango cultivars from seven Mangifera species were identified 

in this study followed by Mangifera indica (22 cultivars), Mangifera laurina (7 

cultivars), Mangifera zeylanica (5 cultivars), Mangifera foetida (4 cultivars), Mangifera 

odorata (3 cultivars), Mangifera sumatrana (1 cultivar) and Mangifera sp. (1 cultivar). 

The silimarity coefficients were ranged from 0.36 to 0.88. The dendrogram showed two 

main groups based on its sub genus, the first group consisted of 35 cultivars from 

subgenus Mangifera and the second group consisted of 8 cultivars from subgenus 

Limus. 

 

Key words : cultivar, Kampar Regency, mango (Mangifera sp.), phenetic relatioship. 

 

ABSTRAK 

 

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki 

keanekaragaman kultivar mangga yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis hubungan kekerabatan fenetik dari keanekaragaman mangga asal 

Kabupaten Kampar. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2011 hingga September 

2012. Lima puluh karakter morfologi mangga diskoring dan dianalisis menggunakan 

software NTSYSpc 2.02. Hasil penelitian terdapat 43 kultivar mangga dari 7 jenis 

Mangifera meliputi Mangifera indica (22 kultivar), Mangifera  laurina (7 kultivar), 

Mangifera zeylanica (5 kultivar), Mangifera sumatrana (1 kultivar), Mangifera odorata 

(3 kultivar), Mangifera foetida (4 kultivar dan Mangifera sp. (1 kultivar). Koefisien 

kemiripan yang diperoleh berkisar 0,36 sampai 0,88. Dendrogram menunjukkan dua 

kelompok utama berdasarkan pembagaian sub marga Mangifera, kelompok pertama 
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terdiri dari 35 kultivar dari submarga Mangifera dan kelompok kedua terdiri dari 8 

kultivar dari submarga Limus.  

 

Kata kunci : fenetik, Kabupaten Kampar, kultivar, mangga (Mangifera sp.) 

 

PENDAHULUAN 

 

Mangga (Mangifera sp.) merupakan buah tropis yang populer, 

pembudidayaannya telah meluas ke berbagai belahan dunia (Mukherjee & Litz 2009; 

Bally 2006; Lestari 2004), salah satunya Indonesia (Sukarmin et  al. 2010; Fitmawati et 

al. 2010; Baswarsiati & Yuniarti 2007; Rismundar dalam Sumiasri et al. 2005).  

Indonesia  setidaknya memiliki 138 nama kultivar mangga yang tercatat hasil koleksi 

dari Pulau Jawa di Kebun Percobaan Cukurgodang Pasuruan, sedangkan dari pulau lain 

belum terdata dengan baik. Variasi genetik mangga  yang tinggi di Indonesia  dapat 

dieksploitasi dengan cara ekplorasi ke berbagai daerah. Tetapi, keanekaragaman 

kultivar mangga di Indonesia semakin terancam dengan banyaknya habitat alami yang 

hilang (Sumiasri et  al. 2006). Identifikasi, karakterisasi dan evaluasi  belum  terlaksana 

dengan baik khususnya di daerah luar Pulau Jawa (Fitmawati et  al. 2010).  Hal itu 

diakibatkan terdapat jenis-jenis mangga yang belum sempat diidentifikasi yang hilang 

dan punah oleh pembukaan lahan hutan untuk dijadikan lahan perkebunan sawit 

maupun karet.  Beberapa kultivar mangga di Pulau Jawa telah diidentifikasi berdasarkan 

karakter morfologi.   

Karakter morfologi adalah cara yang paling mudah dan cepat dalam melihat 

keanekaragaman. Pada tanaman mangga, karakter morfologi yang bisa digunakan 

membedakan jenis adalah; bentuk disk bunga, jumlah benang sari fertil, biji labirin atau 

tidak, bentuk dan ukuran petal, kelipatan bunga, bentuk dan warna bunga serta bentuk 

buah (Kostermans & Bompart 1993). 

Riau merupakan salah satu provinsi di Sumatera yang memiliki keanekaragaman 

jenis mangga terutama di Kabupaten Kampar.  Kabupaten Kampar memiliki kondisi 

iklim dan struktur tanah yang cocok untuk jenis pertumbuhan buah-buahan, termasuk 

jenis mangga, sehingga banyak kultivar-kultivar mangga yang telah dikembangkan 

disini.  Penelitian tentang keanekaragaman mangga belum pernah dilakukan di daerah 

ini, baik mangga liar  maupun mangga budidaya. 

Berdasarkan survei yang dilakukan diduga di Kabupaten Kampar terdapat  

keanekaragamanan plasma nutfah yang tinggi.  Hasil survei membuktikan empat 

kecamatan dari  total 20 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kampar merupakan 

sentra pertumbuhan mangga. Di lain pihak, Kabupaten Kampar sangat intensif dalam 

melakukan pengembangan lahan perkebunan seperti pengalihan fungsi hutan menjadi 

lahan pertanian dan perkebunan yang cepat.  Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan 

terjadinya erosi genetik mangga yang ada di Kabupaten Kampar, sehingga perlu segera 

dilakukan eksplorasi, inventarisasi, karakterisasi dan pemetaan pola distribusi jenis  

mangga liar dan kultivar mangga di Kabupaten Kampar, Propinsi Riau guna 

penyelamatan sumber daya genetiknya. 
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METODE PENELITIAN 

 

Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2011 hingga September 2012. 

Pengambilan sampel tanaman sebagai bahan utama penelitian dilakukan di Kabupaten 

Kampar, Propinsi Riau dan pengamatan morfologi dilakukan di Laboratorium, Botani 

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau. 

Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: GPS (Global 

Positioning System), kamera digital Canon Ixus 220, buku deskriptor mangga 

(Mangifera indica), Microscop Olympus type SZ Stereo, gunting tanaman, jangka 

sorong, Refraktometer (Brix meter), kertas label, tali plastik, koran, kardus, karung, 

botol film, kantong pastik, pengait, alat herbarium dan alat-alat tulis. Bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah daun,  bunga dan buah mangga segar. 

Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode  survei, eksplorasi dan pengamatan. 

Pelaksanaan penelitian ini meliputi pengambilan sampel tanaman dilanjutkan dengan 

karakterisasi morfologi. Sampel dikoleksi sebanyak jumlah variasi yang ditemukan di 

lapangan. Karakter–karakter yang penting dan mudah hilang didokumentasikan terlebih 

dahulu menggunakan kamera digital. 

Pengambilan Bahan Tanaman 

Bahan tanaman berupa daun, bunga dan buah mangga diambil dari tanaman 

yang ditanam di empat kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar. Sebanyak 50 pohon 

sampel mangga  diambil secara purposive sampling.  

Sampel daun yang diambil untuk pembuatan herbarium adalah ranting sepanjang 

± 30 cm sebanyak 3 buah per pohon. Pengambilan ranting pohon dilakukan pada ranting 

yang mudah dijangkau. Sampel bunga diambil sebanyak 1 tangkai perbungaan, diambil 

bunga jantan dan bancinya kemudian diawetkan dengan menggunakan spiritus di dalam 

botol film. Sampel buah diambil sebanyak 3 buah per pohon. 

Pengamatan morfologi 

 Parameter yang akan diamati dalam penelitian ini yaitu karakter morfologi. 

Pengamatan morfologi diamati dengan metode deskriptif mengikuti Harris dan Harris 

(1994) dan deskriptor mangga (IPGRI 2009).  Pengamatan dilakukan terhadap karakter–

karakter yang terdapat pada pohon, bunga, buah, dan biji. 

Pengamatan di Laboratorium 

Pengamatan untuk pola percabangan vena daun dan bunga dilakukan di 

Laboratorium Botani Jurusan Biologi FMIPA UR. Untuk struktur daun yang diamati 

pada percabangan vena daun yaitu pada bagian bawah daun kemudian difoto. Pada 

bunga yang dilakukan dengan meletakkkan bunga jantan dan bunga banci di bawah 

mikroskop stereo dengan perbesaran 0.8x10 dan 1.0x10 kemudian difoto. 
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Analisis Data 
Data berupa pengamatan karakter–karakter morfologi dari setiap  sampel 

kultivar-kultivar  mangga yang diambil di Kabupaten Kampar (Tabel 1)  akan dianalisis 

secara deskriptif dan dibuat kunci identifikasi dari masing-masing Satuan Operasi 

Taksonomi (SOT).  Data pengamatan disajikan dalam bentuk skor, selanjutnya 

digunakan untuk membuat matriks kemiripan genetik dengan menggunakan prosedur 

SIMQUAL (Similarity for Qualitatif Data).  Selanjutnya matriks kemiripan ini 

digunakan untuk analisis pengelompokan Sequential, Angglomerative, Hierarcichal and 

nested (SAHN) clustering dengan metode Unweighted Pair-group Method with 

Arithmatic Averaging (UPGMA) menggunakan program computer NTSYS-pc 2.02 

(Rohlf 1993). 

Tabel 1. Menyajikan 50 karakter morfologi yang diamati 
1. Bentuk kanopi pohon 

0. Membujur 

1. Bentuk piramida 

2. Setengah membulat 

3. Membulat 

4. Bentuk lain 

24. Posisi tangkai buah 

0. Tegak 

1. Miring 

 

2. Bentuk helaian daun 

0. Lonjong 

1. Jorong 

2. Bulat telur 

3. Bulat telur terbalik 

4. Lanset 

5. Lanset terbalik 

25.  Kedalaman lubang tangkai buah 

0. Tidak ada 

1. Dangkal 

2. Sedang 

3. Dalam 

4. Sangat dalam  

3. Panjang daun (cm) 

0. 13,6 – 20,35 

1. 20,36 – 27,11 

2. 27,12 – 33, 87 

26.  Keadaan leher buah 

0. Tidak ada 

1. Agak menonjol 

2. Menonjol 

3. Sangat menonjol 

4. Lebar daun (cm) 

0. 3,93 – 5,85 

1. 5,86 – 7,78 

2. 7,79 – 9,7 

27. Bentuk pangkal buah 

0. Bulat berlekuk 

1. Bulat rata 

2. Bulat melengkung ke bawah 

3. Melandai 

4. Jatuh ke bawah 

5. Panjang tangkai daun (cm) 

0. 2 – 3,3 

1. 3,4 – 4,7 

2. 4,8 – 6 

28. Landaian tepi perut buah 

0. Miring 

1. Melengkung 

2. Melengkung dan membulat 

6. Terkstur daun  

0. Kaku 

1. Mengertas 

29. Bentuk paruh buah 

0. Tidak ada 

1. Runcing 

2. Menonjol 

3. Seperti puting susu 

 

  
    Bersambung 
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Tabel 1. Menyajikan 50 karakter morfologi yang diamati (Lanjutan) 
7. Bentuk ujung daun 

0. Tumpul 

1. Runcing  

2. Meruncing 

30. Tipe sinus buah 

0. Tidak ada 

1. Dangkal 

2. Dalam  

8. Bentuk pangkal daun 

0. Runcing  

1. Tumpul 

2. Membulat  

31. lapisan lilin pada kulit buah 

0. Berlilin 

1. Tidak berlilin 

9. Bentuk tepi daun 

0. Lurus/rata 

1. Bergelombang  

32. Warna kulit buah matang 

0. Hijau 

1. Hijau muda kekuningan 

2. Hijau kekuningan 

3. Hijau keorannyean 

4. Kuning cerah 

5. Kuning keoranyean 

6. Kuning dengan tepi kemerahan 

7. Oranye cerah 

10. Warna daun muda 

0. Hijau muda 

1. Hijau 

2. Hijau kemerahan 

3. Hijau muda dengan corak kecoklatan 

4. Merah muda 

5. Merah bata cerah 

6. Merah kecoklatan 

7. Coklat kehitaman 

33. Warna daging buah matang 

0. Kuning pucat 

1. Kuning cerah 

2. Kuning keemasan 

3. Kuning oranye 

4. Oranye 

11. Keteraturan berbunga 

0. 1 X setahun 

1. 2 X setahun 

2. 3 X setahun/ lebih 

 34. Tebal daging buah (cm) 

0. <2,70 

1. 2,70 – 3,75 

2. 3,76 – 4,81 

3. > 4,81 

12.  Posisi karangan bunga 

0. Di ujung ranting/teminal 

1. Semi terminal 

35. Tekstur daging buah pada buah matang 

0. Lembut 

1. Sedang 

2. Keras  

13. Bentuk karangan bunga 

0. Piramida sempit 

1. Piramida 

2. Piramida luas 

36. Kuantitas serat pada daging buah 

0. Tidak ada 

1. Rendah 

2. Sedang 

3. Tinggi  

14. Kepadatan karangan bunga  

0. Jarang 

1. Sedang  

2. Padat  

37. Kadar air pada daging buah 

0. Sedikit berair 

1. Berair 

2. Sangat berair 

15. Tipe bunga 

0. Kelipatan lima 

1. Kelipatan empat 

38. Aroma daging buah 

0. Ringan 

1. Sedang 

2. Tajam  

 

 

    Bersambung 
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Tabel 1. Menyajikan 50 karakter morfologi yang diamati (Lanjutan) 
16. Warna karangan bunga 

0. Putih 

1. Kuning pucat 

2. Kuning 

3. Merah  

39. Keberadaan rasa terpentin  

0. Tidak ada 

1. Ringan 

2. Sedang 

3. Tajam  

17. Dasar cakram bunga  

0. Ada 

1. Tidak ada 

40. Panjang biji (cm) 

0. < 7  

1. 7 – 10,5 

2. 10,6 – 14,1 

3. > 14,1 

18. Warna tangkai karangan bunga 

0. Putih 

1. Kuning pucat 

2. Kuning 

3. Hijau muda 

4. Hijau dengan tepi kemerahan 

5. Merah muda pekat 

6. Merah pekat  

41. Diameter biji (cm) 

0. < 3,5 

1. 3,5 – 4,45 

2. 4,46 – 5,41 

3. > 5,41 

19. Bulu pada kelopak bunga 

0. Tidak ada 

1. Ada  

42. Tebal biji (cm) 

0. < 1,04 

1. 1,04 – 1,69 

2. 1,70 – 2, 35 

3. > 2,35 

20. Bentuk buah 

0. Jorong  

1. Jorong menyempit 

2. Lonjong 

3. Lonjong menyempit 

4. Bulat 

5. Bulat telur 

6. Bulat telur terbalik 

43. Berat biji (g) 

0. < 38 

1. 38 – 57,5 

2. 57,6 – 77,1 

3. >77,1 

21. Bentuk ujung buah 

0. Runcing 

1. Tumpul 

2. Membulat  

44. Kuantitas serat pada biji 

0. Rendah 

1. Sedang 

2. Tinggi  

22.  Warna dasar buah 

0. Hijau muda 

1. Hijau 

2. Kuning  

3. Oranye 

4. Ungu  

5. Merah  

45.  Tebal embrio (cm) 

0. 0,38 – 1,34 

1. 1,35 – 2,31 

2. 2,32 – 3,28 

23. Kepadatan bintik di kulit buah 

0. Jarang 

1. Sedang 

2. Padat  

46. Tipe embrio 

0. Monoembrionik 

1. Poliembrionik 

 

 

 

 

    Bersambung 



7 
 

Tabel 1. Menyajikan 50 karakter morfologi yang diamati (Lanjutan) 

Nilai skoring berdasarkan karakter agonomi 
1. Berat buah (g) 

0. < 300 

1. 300 – 650 

2. 651 – 1000 

3. > 1000 

3. Diameter buah (cm) 

0. < 7 

1. 7 - 13,5 

2. 13,6 – 20,1 

3. >20,1 

2. Panjang buah (cm) 

0. < 9,50 

1. 9,50 – 14,25 

2. 14,26 – 19,01 

3. > 19, 01 

4.  

4. Briks Buah 

0. 9 – 13,66 (rendah) 

1. 13,67 – 18,33 (sedang) 

2. 18,34 – 23 (tinggi) 

 

HASIL DAN  PEMBAHASAN 

 

Keanekaragaman Mangga  di Kabupaten Kampar 

Mangga di Kabupaten Kampar memiliki keanekaragaman  mangga yang tinggi 

seperti pada sejumlah kultivar- kultivar mangga  yang ditemui di 4 kecamatan di 

Kabupaten Kampar yaitu Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan 

Kampar, dan Kecamatan Rumbio Jaya yang mengacu pada karakter morfologi seperti 

bentuk kanopi, daun, karangan bunga,  dan buah  berdasarkan 50 karakter morfologi. 

Bentuk kanopi  pohon yang ditemukan  dari 43 kultivar mangga di Kabupaten 

Kampar yaitu membujur sebanyak 14 kultivar, bentuk piramida sebanyak 15 kultivar, 

setengah membulat sebanyak 6 kultivar, membulat sebanyak 7 kultivar dan bentuk lain 

sebanyak 1 kultivar, tetapi pada umumnya yang ditemukan adalah bentuk tajuk  

piramida. Bentuk–bentuk  helaian daun yang diamati pada 43 kultivar mangga di 

Kabupaten Kampar antara lain lonjong sebanyak 18 kultivar, jorong sebanyak 4 

kultivar, bulat telur sebanyak 1 kultivar, bulat telur terbalik 1 kultivar, lanset sebanyak 

15 kultivar, dan lanset terbalik sebanyak 4 kultivar, bentuk ujung daun tumpul sebanyak 

4 kultivar, runcing sebanyak 11 kutivar dan meruncing sebanyak 28 kultivar, bentuk 

dasar daun runcing sebanyak 26 kultivar, tumpul sebanyak 12 kultivar dan membulat 

sebanyak 5 kultivar  dan bentuk tepi rata sebanyak 11 kultivar dan bergelombang 

sebanyak 32 kultivar. 

Karangan bunga  43 kultivar mangga di Kabupaten Kampar,  bentuk karangan 

bunga yang dijumpai piramida sempit sebanyak 3 kultivar, piramida sebanyak 18 

kultivar, piramida luas sebanyak 10 kultivar, tipe bunga memiliki mahkota kelipatan 5, 

warna karangan bunga yang diamati putih sebanyak 1 kultivar, kuning pucat sebanyak 1 

kultivar,  kuning 26 kultivar, hingga merah sebanyak 4 kultivar. Mahkota bunga 

memiliki bentuk lonjong sebanyak 18 kultivar, jorong sebanyak 4 kultivar, bulat telur 

sebanyak 4 kultivar, bulat telur terbalik sebanyak 5 kultivar dan lanset sebanyak 1 

kultivar, sedangkan kelopak memiliki bentuk lonjong  sebanyak 14 kultivar, bulat telur 

terbalik sebanyak 13 kultivar dan lanset sebanyak 2 kultivar, dan yang paling umum 

ditemukan dari keempat kecamatan di Kabupaten Kampar mahkota bunga paling 

banyak ditemukan bentuk jorong dan kelopak memiliki bentuk jorong.  Karakter 
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lainnya yang dapat ditemukan pada kelopak bunga mangga ada tidaknya bulu pada 

kelopaknya terdapat 17 kultivar mangga yang tidak memiliki bulu pada kelopaknya dan 

15 kultivar mangga yang memiliki bulu pada kelopaknya. 

Buah mangga di Kabupaten Kampar memiliki bentuk antara lain jorong 

sebanyak 15 kultivar, jorong sempit sebanyak 2 kultivar, lonjong sebanyak 1 kultivar, 

lonjong sempit sebanyak 2 kultivar, membulat sebanyak 3 kultivar, bulat telur sebanyak 

13 kultivar, dan bulat telur terbalik sebanyak 7 kultivar.  Bentuk ujung buahnya yaitu 

runcing sebanyak 4 kultivar, tumpul sebanyak 23 kultivar dan membulat sebanyak 16 

kultivar.   

Kedalaman tangkai buah memiliki variasi bentuk antara lain tidak memiliki 

kedalaman/tidak ada sebanyak 17 kultivar, dangkal sebanyak 11 kultivar, sedang 

sebanyak 6 kultivar, dalam sebanyak 7 kultivar dan sangat dalam sebanyak 2 kultivar.  

Pangkal buah memiliki variasi bentuk yaitu bulat berlekuk sebanyak 12 kultivar, bulat 

rata sebanyak 14 kultivar, bulat melengkung ke bawah sebanyak 4 kultivar, melandai 

sebanyak 5 kultivar, jatuh ke bawah sebanyak 8 kultivar. 

 

Kultivar–Kultivar Mangga yang Ditemukan di Kabupaten Kampar 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap 50 pohon mangga pada 

empat kecamatan di Kabupaten Kampar, ditemukan 43 kultivar mangga dan  7 jenis 

Mangifera yang tumbuh di Kabupaten Kampar yaitu ; Mangifera indica, M.  laurina, M. 

zeylanica, M. sumatrana, M.  odorata M. foetida dan Mangifera sp. Mangifera indica 

yang paling banyak ditemukan dari keempat lokasi penelitian diikuti dengan M. laurina, 

M. zeylanica, M. foetida, M. odorata sedangkan M. sumatrana dan Mangifera sp. hanya 

ditemukan pada satu lokasi penelitian (Tabel 2.). 

 

Tabel 2. Jenis–jenis kultivar mangga yang ditemukan di Kabupaten Kampar 
No. Jenis Kultivar Lokasi Pengambilan Sampel 

1 2 3 4 

1. Mangifera indica 1. Nam dok mai Madu      

  2. Nam dok mai Malaysia      

  3. Nam dok mai 1      

  4. Nam dok mai 2      

  5. Nam dok mai 3      

  6. Nam dok mai 4       

  7. Indramayu 1      

  8. Indramayu 2      

  9. Indramayu 3      

  10. Golek 1      

  11. Golek 2      

  12. Golek Gajah      

  13. Golek 3      

 14. Golek 4      

 15. Golek Thailand      

  16. Arumanis 1       

Bersambung 
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Tabel 2. Jenis–jenis kultivar mangga yang ditemukan di Kabupaten Kampar 
No. Jenis Kultivar Lokasi Pengambilan Sampel 

1 2 3 4 

  17. Arumanis 2      

  18. Arumanis 3      

  19. Arumanis 4      

  20. Arumanis 5      

  21. Arumanis 6      

  22. Mangga manis     

2.  Mangifera laurina 1. Mangga Pawoh      

  2. Mangga Anggur      

  3. Mangga Dodol       

  4. Mangga Polam      

  5. Mangga Pogang      

  6. Mangga Pelam      

  7. Mangga Kerokol Medan      

3. Mangifera zeylanica 1. Apel Merah Kecil      

  2. Mangga Kelapa      

  3. Apel Hijau Besar      

  4. Apel Merah Besar       

  5. Apel Merah      

4. Mangifera foetida 1. Embacang Kebo      

  2. Embacang Bulat      

  3. Embacang Panjang      

  4. Embacang      

5. Mangifera odorata 1. Kueni 1      

  2. Kueni 2      

  3. Kueni 3      

6. Mangifera 

sumatrana 

      

7. Mangifera sp. 1. Petahan      

Keterangan: : Asal lokasi kultivar 

         1: Kecamatan Tambang, 2: Kecamatan Kampar Timur,                                   

                    3: Kecamatan Rumbio Jaya, 4: Kecamatan Kampar. 

 

Analisis  Matriks Kemiripan  

 Matriks koefisien kemiripan morfologi antar 50 individu mangga asal Kabupaten 

Kampar yang diturunkan dari matriks simqual menunjukkan rentang nilai kemiripan 

berkisar 0,18 dan 0,88.  Nilai koefisien kemiripan fenotipik  tertinggi (Kf) tertinggi 

yaitu 0,88 terdapat antara individu RJ5 dengan  RJ6 dan individu RJ5 dengan KR10 

sedangkan nilai koefisien fenotitipik (Kf) terendah yaitu 0,18 terdapat antara individu 

KT3 dengan KR8 dan KT3 dengan KT15.   
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Analisis Kluster 

 Analisis kluster berdasarkan 50 karakter morfologi mangga menghasilkan 

dendrogram dengan koefisien kemiripan berkisar antara 0,36% hingga 0,88% atau 

terdapat keanekaragaman morfologi sebesar 12% hingga 64% pada 50 pohon  mangga 

Kabupaten Kampar. Kelompok mangga seluruhnya bersatu pada kemiripan morfologi 

36% (Gambar 1). Dua kelompok utama terbagi pada 36% menjadi kelompok I dan 

kelompok II.  Kedua kelompok ini terbagi atas adanya karakter morfologi pada bunga 

yaitu dasar cakram yang timbul tergabung dalam kelompok I dan dasar cakram bungan 

yang tidak ada/tereduksi tergabung dalam kelompok II.   

  

 

Gambar 1.  Dendogram 50 pohon mangga Kabupaten Kampar 

 Pembagian dua kelompok besar ini juga mengacu pada pembagian sub-marga 

Mangifera dimana kelompok pertama tergabung dalam kelompok sub-marga Mangifera 

dengan penanda morfologi tipe bunga kelipatan 5, mempunyai cakram bunga dan 

benang sari fertil berjumlah satu dan kelompok II tergabung dalam sub-marga Limus, 
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IIA2 

IIA1 

IIA 

IIB 

ID 

II 
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kelompok yang lebih primitif dengan penanda sub-marga ini tipe bunga kelipatan 

empat, mempunyai tidak mempunyai cakram buah/tereduksi dan benang sari fertil 

biasanya berjumlah lebih dari satu (Kostemans dan Bompart 1993). 

Kelompok I terbagi lagi menjadi 4 subkelompok IA, IB, IC,ID, dan kelompok II  

terbagi menjadi 2 subkelompok yaitu IIA dan IIB. Kelompok 1A mengelompok pada 

tingkat kemiripan 57% terdiri atas 7 kultivar 8 individu meliputi Mangga Pawoh, 

Mangga Anggur, Mangga Dodol, Mangga Polam, Mangga Pogang, Mangga Pelam, 

Mangga Kerokol Medan yang tergabung dalam satu kelompok jenis Mangifera yaitu 

Mangifera laurina pada tingkat kemiripan 57%.  Individu–individu dalam kelompok ini 

memiliki 36 perbedaan karakter morfologi dan memiliki 14 persamaan karakter 

morfologi.  

Kelompok IB tergabung pada tingkat kemiripan 60% terdiri atas 5 kultivar 6 invidu 

meliputi mangga Apel Merah Kecil, Mangga  Apel Hijau Besar, Mangga Kelapa, 

Mangga Merah Besar, Mangga Apel Merah yang tergabung dalam satu kelompok jenis 

Mangifera yaitu Mangifera zeylanica.  Individu–individu dalam kelompok ini memiliki 

33 perbedaan karakter morfologi dan memiliki 17 persamaan karakter morfologi. 

 Kelompok IC mengelompok pada tingkat kemiripan 46% terdiri atas 22 kultivar 

28 individu meliputi Golek Gajah, Golek1, Golek2, Golek Thailand, Nam dok mai 

Madu, Nam dok mai Malaysia, Arumanis1, Golek2, Nam dok mai3, Arumanis2, 

Arumanis4, Golek1, Nam dok mai1, Mangga Manis, Arumanis3, Nam dok mai4, 

Arumanis5, Nam dok mai2, Arumanis6, Indramayu1, Indramayu2, dan Indramayu3 

yang tergabung dalam satu kelompok jenis Mangifera yaitu Mangifera indica. 

Individu–individu dalam kelompok ini memiliki 46 perbedaan karakter morfologi dan 

memiliki 4 persamaan karakter morfologi yang menyatukan kelompok ini yaitu tekstur 

daun mengertas, tipe bunga kelipatan 5, tipe cakram bunga timbul dan kulit buah 

berlilin.  Kelompok ini merupakan jenis yang paling banyak ditemukan dan 

dibudidayakan di Kabupaten Kampar disebabkan oleh kebanyakan kultivar dari jenis ini 

memiliki produktivitas tinggi, waktu berbuah yang cepat, rasa buah manis, daging buah 

tebal, berair dan beraroma harum yang merupakan ciri yang banyak digemari 

konsumen. 

 Kelompok ID mengelompok pada tingkat kemiripan 39% terdiri atas 1 kultivar 1 

individu.  Kelompok ini merupakan jenis dari  Mangifera sumatrana. Kelompok ini 

memisah sendiri walaupun memiliki karakter morfologi baik dari segi pohon, karangan 

bunga, buah dan biji yang banyak sama dengan jenis Mangifera laurina, Mangifera 

zeylanica dan Mangifera indica. Seperti halnya karakter tipe cakram bunga timbul dan 

tipe bunga kelipatan 5 yang menyatukan Mangifera sumatrana dengan Mangifera 

laurina, Mangifera zeylanica dan Mangifera indica yang tergabung dalam sub-marga 

Mangifera, memilik tipe kerapatan bunga sedang dan kandungan terpentin sedang 

seperti pada Mangifera laurina, bentuk buah bulat telur terbalik dan kandungan 

terpentin sedang seperti pada umumnya Mangifera zeylanica, memiliki rasa manis, 

warna daging buah oranye, daging buah berair seperti pada umumnya pada Mangifera 

indica.  Kelompok ini memiliki karakter yang memisahkannya baik dengan anggota 

sub-marga Mangifera maupun dari kelompok sub-marga Limus yaitu memiliki warna 

karangan bunga dan tangkai karangan bunga kuning pucat. 
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 Kelompok II mengelompok pada tingkat kemiripan 36% memiliki 43 perbedaan 

karakter morfologi dan 6 persamaan karakter yang menyatukannya yaitu tidak 

terdapatnya cakram bunga yang merupakan salah satu ciri karakter morfologi submarga 

Limus, kelopak bunga tidak berbulu, bentuk buah bulat telur, tidak memiliki paruh 

buah, warna kulit buah matang hijau kekuningan dan kandungan tepentin yang tinggi 

pada daging buah.  Pada tingkat kemiripan 44% kelompok II terbagi lagi membentuk 2 

sub kelompok yaitu Kelompok IIA  dan IIB. 

 Kelompok IIA memisah dari kelompok IIB dan tergabung pada tingkat 

kemiripan 49% dengan karakter morfologi yang mengelompokkannya yaitu warna 

karangan bunga tangkai karangan bunga merah dan aroma buah yang tajam.  Kelompok 

IIA terbagi lagi menjadi kelompok IIA1 dan Kelompok IIA2. 

 Kelompok IIA1 mengelompok pada 70% terdiri dari 3 kultivar 3 individu terdiri 

atas Kueni1, Kueni2 dan Kueni3 memiliki 23 perbedaan karakter morfologi dan  

memiliki 27 persamaan karakter morfologi.  Kelompok ini merupakan kelompok dari 

jenis Mangifera odorata.  Kelompok IIA2 mengelompok pada 63% terdiri atas 4 

kultivar 5 individu memiliki 36 perbedaan karakter morfologi dan memiliki 13 

persamaan karakter mofologi terdiri atas Embacang Kebo, Embacang Bulat, Embacang 

Panjang dan Embacang.  Kelompok ini merupakan kelompok dari jenis Mangifera 

foetida. 

 Kelompok IIB tergabung pada 36% terdiri dari 1 kultivar dan 1 individu yaitu 

petahan.  Kelompok ini tidak menyatu dengan kelompok II lainnya karena adanya 

karakter morfologi yang sangat membedakan dengan kelompok I, kelompok IIa1 dan 

kelompok IIa2 yaitu bentuk daun yang berbentuk bulat telur terbalik, warna karangan 

bunga dan warna tangkai karangan bunga berwarna putih serta warna daging buah 

berwarna kuning pucat yang menjadikan jenis ini berbeda dengan jenis Mangifera yang 

sebelumnya.  Karakter yang berbeda ini juga membuat jenis mangga ini merupakan 

jenis yang baru Mangifera sp. 

KESIMPULAN 

 

Hasil penelitian di empat kecamatan di Kabupaten Kampar terdapat 7 jenis Mangifera  

yaitu Mangifera indica (22 kultivar), M.  laurina (7 kultivar), M. zeylanica (5 kultivar), 

M. sumatrana (1 kultivar), M. odorata (3 kultivar), M. foetida (4 kultivar dan 

Mangifera sp. (1 kultivar) mangga yang tumbuh di Kabupaten Kampar. Mangga asal 

Kabupaten Kampar memiliki nilai kemiripan sebesar 36%-88% dan keanekaragaman 

sebesar 12%-64% pada karakter  morfologi dan terbentuk 10 kelompok utama 

berdasarkan analisis kluster pada koefisien 40%, tetapi tidak mengelompok berdasarkan 

asal tanaman mangga. Nilai koefisien kemiripan fenotipik  tertinggi (Kf) tertinggi yaitu 

0.88 terdapat antara individu RJ5 dengan RJ6 dan individu RJ5 dengan KR10 

sedangkan nilai koefisien fenotitipik (Kf) terendah yaitu 0.18 terdapat antara individu 

KT3 dengan KR8 dan KT3 dengan KT15.  
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SARAN 

 

Hasil penelitian keanekaragaman mangga (Mangifera sp.) asal Kabupaten 

Kampar ini diharapkan mampu menjadi informasi dasar tentang keanekaragaman 

kultivar asal Kabupaten Kampar, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang 

kajian karakter agonomi dan kesesuaian lahan dalam pengembangan pemuliaan 

tanaman mangga. 
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