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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil uraian dari bab sebelumnya dalam penelitian ini, maka 

dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Organ vegetatif (batang dan daun) pada 19 anggota suku Solanaceae 

yang diamati menunjukkan keragaman yang tinggi, dari 20 karakter 

yang diamati, semua karakternya beragam. 

2. Berdasarkan pohon filogenetik yang terbentuk diketahui bahwa dari 

19 jenis anggota suku Solanaceae yang diteliti terdapat tiga kelompok 

utama. Kelompok pertama terdiri dari Solanum wrightii Benth. 

Kelompok kedua terdiri dari Brugmansia suaviolens Willd., B. 

candida Pers., Solanum melongena L., S. mammosum L., S. torvum L., 

Solandra maxima Sesse & Moc., Petunia sp., dan Brunfelsia uniflora 

Pohl. Kelompok ketiga terdiri dari Solanum nigrum L., Physalis 

angulata L., Capsicum frutescens L., Capsicum annuum L., Petunia 

grandiflora, Nicotiana tabacum L., Solanum tuberosum L., S. 

lycopersicum L., S. macrocarfum dan Cestrum nocturnum L. 

3. Berdasarkan pohon filogenetik, kelompok yang diduga berkembang 

lebih awal adalah kelompok dua dan tiga, dan berkerabat dekat 

dengan outgroup, sedangkan kelompok satu merupakan jenis yang 

berkembang lebih akhir dan berkerabat jauh dengan outgroup. 
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B. Implikasi 

Analisis filogenetik merupakan salah satu metode yang digunakan untuk 

membentuk sistem klasifikasi makhluk hidup. Metode ini menunjukkan hubungan 

kekerabatan pada makhluk hidup yang ditentukan berdasarkan karakter yang 

diamati. Jenis karakter yang dapat digunakan pada penelitian tidak dibatasi, 

diantaranya dapat berupa karakter morfologi, karakter anatomi, kimia, fisiologi, 

molekuler dan ekologi (Rasnovi, 2004). 

 Keanekaragaman karakter morfologi anggota suku Solanaceae dapat 

digunakan untuk menyusun kladogram (pohon filogenetik), sehingga dapat 

digunakan untuk menganalisis kekerabatan di tingkat marga. Hasil penelitian 

menunjukkan dari 19 jenis anggota suku Solanaceae yang diamati terbentuk tiga 

kelompok. Setiap kelompok dapat dibedakan berdasarkan variasi karakter 

morfologi yang dimilikinya. Pada penelitian ini karakter organ daun dan batang 

yang diamati pada anggota suku Solanaceae cukup bervariasi.  

Hubungan kekerabatan yang dihasilkan dari penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai salah satu dasar dalam proses pemuliaan tumbuhan untuk merancang 

tumbuhan yang lebih unggul, yaitu misalnya dengan melakukan persilangan. 

Menurut Hidayat (komunikasi pribadi), hasil persilangan pada tingkat marga akan 

lebih baik jika dilakukan antara jenis dalam satu kelompok yang sama. 

Persilangan antara jenis yang berkerabat dekat ini diharapkan dapat menghasilkan 

variasi yang tinggi untuk mendapat tumbuhan baru yang lebih unggul, serta 

menambah keragaman genetik dalam plasma nutfah. Keragaman genetik yang 

bervariasi menjadi salah satu modal dalam mendapatkan kultivar baru melalui 

proses seleksi (C-Martasari et al., 2009).  
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C. Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian ini ada beberapa rekomendasi untuk penelitian 

selanjutnya pada anggota suku Solanaceae, yaitu: 

1. Penambahan jumlah karakter dapat menghasilkan pohon filogenetik 

yang lebih baik. 

2. Organ vegetatif lain, yaitu akar dan tunas, serta organ generatif berupa 

bunga, buah maupun biji sangat direkomendasikan untuk diamati agar 

karakter yang diamati lebih banyak. 

3. Untuk mendukung penelitian ini diperlukan penelitian lain yang 

serupa dengan karakter lain, misalnya karakter anatomi, agronomi, 

dan sebagainya. 


