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Manggis (Garcinia mangostana) yang dikenal sebagai Queen of Tropical Fruits merupakan
salah satu komoditi ekspor unggulan Indonesia (Osman & Abdul 2006). Program perbaikan
genetik tanaman manggis sangat bergantung pada sumber keragaman genetik (Drew et al. 1997).
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di Laboratorium Biologi Tumbuhan, Laboratorium Biomolekuler
Pusat Studi Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi IPB.
HASIL
Analisis Variabilitas dengan Penanda Isoenzym
Fragmen 33 aksesi manggis dan kerabat dekatnya dengan empat isoenzim berjumlah 27 pita
(Tabel 1).
PEMBAHASAN
Analisis klaster berdasarkan penanda isoenzim mengungkap keragaman yang lebih rendah
dari pada RAPD.
KESIMPULAN
Variabilitas genetic dan kekerabatan diantara tanaman manggis dan kerabat dekatnya dapat
diungkapkan dengan empat isoenzim dan tujuh primer RAPD.
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