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ABSTRACT 

One of the species from genus Bauhinia used by the Lingga Malay Society as a herbal 

medicine is kangkang katup (Bauhinia sp.). This species grows not only in the Riau 

Island, but can also be found in the Riau Mainland area such as the Arboretum 

Universitas Riau and Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Syarif Hasyim. The aim of 

this study was to determine the relationship among 3 species of Bauhinia based on 

morphological characteristics. A descriptive method was used in this research with 

direct observation techniques on 3 species of Bauhinia and then the data was processed 

using the NTSYS application. A relationship analysis using the NTSYS application 

resulted a dendogram with a kf (phenotypic coefficient) similarity ranged from 70% to 

90%. The dendrogam clearly displayed the morphology of Bauhinia sp. Lingga was in 

one main cluster with Bauhinia sp. Arboretum, while Bauhinia sp. TAHURA was in 

another cluster. 
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ABSTRAK  

Salah satu spesies dari genus Bauhinia dimanfaatkan oleh masyarakat melayu Lingga, 

Kepulauan Riau sebagai ramuan pengobatan adalah kangkang katup (Bauhinia sp.). 

Spesies ini tidak hanya tumbuh di daerah kepulauan saja, namun juga dapat ditemukan 

di daerah Riau Daratan seperti Arboretum Universitas Riau dan Taman Hutan Raya 

(TAHURA) Sultan Syarif Hasyim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

kekerabatan antar 3 spesies Bauhinia berdasarkan karakter morfologi. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengamatan langsung terhadap 3 spesies 

Bauhinia dan kemudian diolah data menggunakan aplikasi NTSYS. Berdasarkan hasil 

analisis kekerabatan menggunakan aplikasi NTSYS menghasilkan dendogram dengan 

rentang kf (koefisien fenotipik) kemiripan 70% sampai 90%. Dendrogam tersebut 

menampilkan dengan jelas secara morfologi Bauhinia sp. Lingga berada pada satu 

klaster utama dengan Bauhinia sp. Arboretum, sedangkan kelompok Bauhinia sp. 

TAHURA berada pada klaster lainnya.   

Kata kunci: Bauhinia sp., hubungan kekerabatan, karakter morfologi 
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PENDAHULUAN 

Genus Bauhinia termasuk dalam 

anggota famili Leguminoceae. 

Tumbuhan ini dapat tumbuh di daerah 

beriklim tropis dan subtropis (Anwar et 

al. 2015). Genus ini memiliki banyak 

manfaat dalam pengobatan. Beberapa 

spesies Bauhinia telah dilakukan uji 

farmakologi dan menunjukkan bahwa 

beberapa spesies dari genus ini 

memiliki aktivitas antioksidan, 

antikanker, hipoglikemia. Berdasarkan 

pengujian juga ditemukan bahwa 

Bauhinia memiliki kandungan senyawa 

kimia seperti flavonoid, tanin, fenolik.  

Salah satu spesies dari genus 

Bauhinia dimanfaatkan oleh masyarakat 

Melayu Lingga, Kepulauan Riau 

sebagai ramuan pengobatan. Spesies ini 

dikenal dengan sebutan kangkang katup 

(Bauhinia sp.). Bauhinia sp. tidak hanya 

tumbuh di daerah kepulauan saja, 

namun juga dapat ditemukan di daerah 

Riau Daratan. masyarakat daerah Riau 

Daratan mengenal spesies ini dengan 

sebutan bunga kupu-kupu (Fadhli et al. 

2019). 

Spesies Bauhinia memiliki 

morfologi daun berbentuk seperti kupu-

kupu, dan termasuk daun tidak lengkap 

(Tjitrosoepomo 1994). Daun pada 

tumbuhan ini berwarna hijau dengan 

bagian pangkal membulat ganda serta 

ujungnya ganda melonjong. Kemiripan 

antar spesies pada genus ini 

menyebabkan kesulitan dalam 

membedakan antar spesies satu dengan 

spesies lainnya. Salah satu cara 

mengetahui hubungan kekerabatan antar 

spesies adalah dengan melihat 

kemiripan ciri morfologinya. Karakter 

morfologi merupakan metode yang 

mudah dan cepat saat digunakan 

(Hidayati et al. 2016). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan 

kekerabatan pada genus Bauhinia 

berdasarkan karakter morfologi. 

 

METODE PENELITIAN 

a. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan November 2019–Febuari 2020 

dengan pengambilan sampel di tiga 

lokasi berbeda yaitu Pulau Lingga, 

Kepulauan Riau; dan Arboretum UNRI 

serta Taman Hutan Raya (TAHURA) 

Sultan Syarif Hasyim, Provinsi Riau.   

b. Alat dan Bahan 

Adapun alat yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain alat tulis, 

kamera, meteran kain, sedangkan bahan 

yang akan digunakan dalam penelitian 

adalah tiga sampel Bauhinia sp., kertas 

karton putih, kertas label, plastik 

bening, selotip dan lem. 

c. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif yang diawali dengan survey 

lokasi tumbuhan Bauhinia sp., 

dilanjutkan dengan pengamatan 

karakter morfologi dan analisis 

hubungan kekerabatan berdasarkan 

karakter morfologi (pengelompokan 

spesies).  
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d. Identifikasi dan karakterisasi 

morfologi 

Sampel diamati karakter morfologi 

dan dicatat dengan membuat tabel 

karakter. 

e.   Analisis Data 

Data morfologi dibuat dalam 

bentuk skor, selanjutnya data morfologi 

tersebut digunakan untuk menentukan 

matriks kemiripan antar spesies 

menggunakan prosedur SIMQUAL 

(Similarity for Qualitatif Data). Matriks 

kemiripan tersebut digunakan untuk 

analisis pengelompokan menggunakan 

SAHN (Sequetial Aglomerrative 

Hierarchanical and Nested Clustering), 

koefisien similaritas dengan metode SM 

(Simple Matching), dan clusting dengan 

metode UPGMA (Unweighted Pair 

Group Method Arimetic Average) pada 

program NTSYSpc2.02 (Numerical 

Taxonomy and Multivariate Sistem)  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bauhinia memiliki bentuk daun 

seperti kupu-kupu merentangkan 

sayapnya dengan ukuran rata-rata 5-20 

cm, berwarna hijau dengan bagian 

pangkal membulat ganda (seperti 

pangkal hati) dan bagian ujungnya 

berbentuk ganda melonjong.  Bauhinia 

memiliki kulit batang berwarna hijau 

kecoklatan (Heyne 1897).  Spesies 

Bauhinia tidak memiliki pelepah daun 

(vagina) sehingga termasuk daun tidak 

lengkap. Berdasarkan pengamatan 

morfologi sampel Bauhinia sp. dari tiga 

lokasi didapatkan hasil sebagai berikut 

(Tabel 1).  

Tabel 1. Karakter Morfologi Bauhinia sp. 

Karakter 

Morfologi 

Sampel 

Bauhinia sp. L 

 

Bauhinia sp. A 

 

Bauhinia sp. T 

 

Warna Daun 

Bagian Atas 

Hijau Tua Hijau Tua Hijau Tua 

Warna Daun 

Bagian Bawah 

Hijau Muda Hijau Muda Merah Keunguan 

Bentuk Daun Bipartite Bipartite Bipartite 

Ukuran Daun Rata-rata 

5,3-12,8 cm 

Rata-rata 

4-10 cm 

Rata-rata 

5,5-15,5 cm 

Tepi Daun Entire Entire Entire 

Ujung Daun Rounded Rounded Acute 

Pangkal Daun Cordate Cordate Cordate 

Pertulangan Daun Melengkung Melengkung Melengkung 

Warna Batang Coklat Kehijauan Coklat Kehijauan Coklat Kehijauan 

Batang 

berbulu/tidak Tidak Tidak Berbulu 

Keterangan : L (Lingga), A (Arboretum), T (TAHURA) 

 

Tiga sampel Bauhinia sp. diamati 

hubungan kekerabatannya berdasarkan 

karakter morfologi. Analisis klaster tiga 

sampel menggunakan NTSYSpc2.02 

(Numerical Taxonomy and Multivariate 

Sistem) menghasilkan dendogram 

dengan rentang kf (koefisien fenotipik) 

kemiripan 70% sampai 90% (Gambar 
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1).  Dendrogam tersebut menampilkan 

dengan jelas secara morfologi Bauhinia 

sp. Lingga berada pada satu klaster 

utama dengan Bauhinia sp. Arboretum, 

sedangkan kelompok Bauhinia sp. 

TAHURA berada pada klaster lainnya. 

Hal tersebut didukung berdasarkan 

karakter warna daun dan bentuk ujung 

daun, klaster Bauhinia sp. Lingga, 

Bauhinia sp. Arboretum memiliki daun 

berwarna hijau tua dibagian atas dan 

hijau muda dibagian bawah dengan 

ujung daun rounded, sedangkan warna 

daun klaster Bauhinia sp. TAHURA 

berwarna hijau tua dibagian atas dan 

merah keunguan dibagian bawah 

dengan ujung daun acute. 

 

 
Keterangan : L (Bauhinia sp. Lingga), A (Bauhinia sp. Arboretum), T (Bauhinian sp. TAHURA) 

Gambar 1.  Dendrogram hasil pengamatan morfologi 

Hubungan kekerabatan dari 

parameter morfologi menunjukkan 

bahwa ketiga sampel membentuk satu 

kelompok berdasarkan atas banyaknya 

kesamaan yang dimiliki.  Menurut 

Miftahorrachman (2007), bahwa gen 

flow dan seleksi lingkungan berbeda 

dapat menyebabkan diversitas genetik 

lebih besar.  Genotype dari daerah yang 

sama tidak selalu berada dalam 

kelompok yang sama, semakin banyak 

persamaan karakter yang dimiliki 

menunjukkan semakin dekat hubungan 

kekerabatan, sebaliknya semakin sedikit 

persamaan persamaan karakter yang 

dimiliki semakin jauh kekerabatannya 

(Fatimah 2013).  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis 

kekerabatan menggunakan aplikasi 

software NTSYSpc2.02 (Numerical 

Taxonomy and Multivariate Sistem) 

menghasilkan dendogram dengan 

rentang kf (koefisien fenotipik) 

kemiripan 90%. Dendrogam tersebut 

menampilkan dengan jelas secara 

morfologi Bauhinia sp. Lingga berada 

pada satu klaster utama dengan 

Bauhinia sp. Arboretum, sedangkan 

kelompok Bauhinia sp. TAHURA 

berada pada klaster lainnya. 
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