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ABSTRAK

KANDUNGAN KLOROFIL DAUN PEPAYA BETINA (Carica papaya L.)
PADA BEBERAPA POSISI DAUN YANG BERBEDA

Oleh

Try Larasati

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh posisi daun terhadap
kandungan klorofil a, klorofil b, klorofil total dan rasio klorofil b/a serta untuk
mengetahui posisi daun pepaya dengan kandungan klorofil a, klorofil b, klorofil
total, dan rasio klorofil b/a tertinggi. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan
September sampai Oktober 2016 di Laboratorium Botani, Jurusan Biologi,
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung.
Penelitian ini dilakukan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3
ulangan. Daun pepaya yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun posisi ke-
7 sampai 23. Variabel pengamatan dalam penelitian ini adalah kandungan klorofil
a, klorofil b, klorofil total dan rasio klorofil b/a. Hubungan antara posisi daun
dengan kandungan klorofil a, b, total dan rasio b/a ditentukan berdasarkan analisis
regresi. Homogenitas ragam diuji dengan uji Levene. Analisis ragam dan Uji BNT
dilakukan pada taraf nyata 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi daun
berpengaruh terhadap kandungan klorofil a, klorofil b dan klorofil total namun
tidak berpengaruh terhadap rasio klorofil b/a. Kandungan klorofil a, b, dan total
tertinggi terdapat pada posisi daun ke-19 sedangkan kandungan klorofil a, b, dan
total terendah terdapat pada posisi daun ke-23.

Kata Kunci : Pepaya Betina (Carica papaya), klorofil a, klorofil b, klorofil
total
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Indonesia merupakan negara tropis dengan kekayaan flora yang berlimpah.

Salah satu tanaman tropis yang banyak dijumpai di Indonesia adalah tanaman

pepaya (Carica papaya L). Tanaman pepaya merupakan tanaman yang dapat

tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi (Indriyani dkk., 2008).

Tanaman pepaya digolongkan menjadi 3 berdasarkan macam bunganya, yaitu

pepaya betina, pepaya jantan dan pepaya sempurna.  Pepaya betina memiliki

beberapa keunggulan dibandingkan dengan pepaya jantan dan pepaya

sempurna, antara lain pepaya betina bersifat stabil terhadap perubahan iklim

khususnya suhu dan kelembaban sedangkan pepaya jantan dan pepaya

sempurna bersifat tidak stabil (Indriyani dkk., 2008). Ariani (2016)

menyatakan bahwa diantara daun pepaya jantan, pepaya betina dan pepaya

sempurna, ekstrak daun pepaya betina merupakan ekstrak terbaik yang dapat

menekan perkembangan penyakit antraknosa pada tanaman cabai merah yang

disebabkan oleh jamur Colletotrichum capsici.

Tanaman pepaya memiliki banyak manfaat antara lain sebagai sumber

vitamin, mineral dan senyawa lainnya yang berkhasiat sebagai obat dalam
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bidang kesehatan.  Semua bagian dari tanaman pepaya dapat dimanfaatkan,

salah satunya yaitu daun. Daun tanaman pepaya mengandung berbagai zat

yang bermanfaat bagi tubuh antara lain vitamin, mineral, beta karoten, dan

klorofil  (Marquez et al., 2006).

Klorofil merupakan pigmen berwarna hijau yang terdapat pada daun. Saat ini

klorofil banyak dimanfaatkan sebagai food suplement yang membantu

mengoptimalkan fungsi metabolik, sistem imunitas, detoksifikasi, meredakan

radang (inflamatorik) dan menyeimbangkan sistem hormonal. Selain itu

klorofil juga merangsang pembentukan darah karena menyediakan bahan

dasar dari pembentuk haemoglobin (Limantara dan Rahayu, 2007).

Daun pepaya telah diketahui memiliki kandungan klorofil tertinggi diantara

daun tanaman yang dapat digunakan sebagai food supplement seperti daun

kemangi, daun cincau, daun kangkung, daun bayam, daun singkong dan daun

pegagan (Setiari dan Yulita, 2009).

Suatu tanaman pada tiap perkembanganya dapat menghasilkan kandungan

klorofil yang berbeda, hal ini disebabkan kandungan klorofil pada daun

meningkat dengan bertambahnya umur daun (Lakitan, 2012). Umur daun

dapat diketahui berdasarkan posisi daun.  Daun tanaman semakin ke arah

pangkal semakin tua, oleh sebab itu posisi daun dapat mempengaruhi

kandungan klorofil pada daun.

Telah dilaporkan bahwa kandungan klorofil daun mangga berbeda antara

daun bagian pucuk, daun muda dan daun tua (Sumenda et al., 2011).
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Kandungan klorofil daun gandasuli pada tiga daerah perkembangan daun

yaitu daerah pangkal, tengah dan pucuk menunjukkan hasil yang berbeda

(Pratama dan Laily, 2015).

Penelitian mengenai kandungan klorofil pada tiap jenis kelamin tanaman

pepaya masih sedikit dilakukan, maka dari itu dilakukan penelitian ini agar

dapat menjadi sumber informasi dan pembanding bagi penelitian kandungan

klorofil pada jenis kelamin tanaman pepaya selanjutnya. Adanya perbedaan

kandungan klorofil pada beberapa posisi daun tanaman menyebabkan perlu

diketahui apakah posisi daun pepaya dapat mempengaruhi kandungan

klorofil.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh posisi daun pepaya terhadap kandungan

klorofil a, klorofil b, klorofil total dan rasio klorofil b/a.

2. Untuk mengetahui posisi daun pepaya dengan kandungan klorofil a,

klorofil b, klorofil total, dan rasio klorofil b/a tertinggi.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang teknologi hasil

pertanian untuk menjadikan daun pepaya sebagai sumber klorofil.
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D. Kerangka Pemikiran

Tanaman pepaya banyak dimanfaatkan oleh masyarakat karena

keberadaannya di alam yang melimpah dan banyak mengandung zat yang

bermanfaat di bidang kesehatan.

Daun pepaya betina diketahui memiliki kandungan fenol yang lebih tinggi

dibandingkan daun pepaya jantan dan pepaya sempurna. Kandungan fenol

yang tinggi ini dapat menekan penyakit antraknosa.

Selain dapat digunakan sebagai fungisida alami, daun pepaya juga dapat

dimanfaatkan untuk diambil kandungan klorofilnya. Kandungan klorofil

pada tanaman memiliki jumlah yang banyak yaitu rata-rata 1% berat kering,

dengan jumlah tersebut menyebabkan klorofil berpotensi sebagai bahan

suplemen makanan dan kegunaan lainnya.

Meskipun telah diketahui adanya kandungan klorofil yang banyak pada daun

pepaya, namun belum ada usaha untuk mengembangkan daun pepaya sebagai

sumber klorofil secara optimal yang dapat memberikan nilai ekonomis dan

meningkatkan pendapatan petani tanaman itu sendiri. Sementara itu

suplemen pangan berbasis klorofil yang beredar di Indonesia hampir

semuanya merupakan produk impor dan memiliki harga jual yang cukup

tinggi.

Untuk dapat memanfaatkan daun pepaya sebagai sumber klorofil secara

optimal, maka perlu diketahui posisi daun pepaya yang memiliki kandungan

klorofil tertinggi.
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E. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini antara lain :

1. Posisi daun memberikan pengaruh terhadap kandungan klorofil a, klorofil

b, klorofil total serta rasio klorofil b/a daun pepaya.

2. Terdapat kandungan klorofil a, klorofil b, klorofil total, dan rasio klorofil

b/a tertinggi pada salah satu posisi daun pepaya.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Botani Tanaman Pepaya

1. Taksonomi

Tanaman pepaya dalam sistem klasifikasi menurut Cronquist (1981) dan

sistem APG (2009) adalah sebagai berikut :

Kerajaan : Plantae

Divisi : Magnoliophyta

Kelas : Magnoliopsida

Bangsa : Brassicales

Suku : Caricaceae

Marga : Carica

Jenis : Carica papaya L.

Pepaya merupakan tanaman yang berasal dari Meksiko bagian selatan

dan bagian utara dari Amerika Selatan. Tanaman ini menyebar ke Benua

Afrika dan Asia serta India. Dari India, tanaman ini menyebar ke berbagai

negara tropis, termasuk Indonesia di abad ke-17. Pepaya dapat hidup pada

ketinggian tempat 1-1.000 m dari permukaan laut dan pada kisaran suhu

22°C - 26°C (Widyastuti dan Paimin, 1993).



777

2. Morfologi

Menurut Warisno (2003), batang pepaya tumbuh tegak dan tingginya dapat

mencapai 2,5-10 m. Batang pepaya tidak berkayu, bulat, berongga dan

terkadang dapat bercabang (Gambar 1).

Gambar 1. Tanaman Pepaya (Dokumen pribadi, 2016)

Tangkai pohon pepaya bulat silindris, berongga, panjang 25-100 cm.

Sistem perakarannya memiliki akar tunggang dan akar-akar cabang yang

tumbuh mendatar ke semua arah pada kedalaman 1 meter atau lebih

menyebar sekitar 60-150 cm atau lebih dari pusat batang tanaman. Pepaya

memiliki bermacam-macam bentuk, warna, dan rasa. Tanaman ini dapat

berbuah sepanjang tahun dimulai pada umur 6-7 bulan dan mulai

berkurang setelah berumur 4 tahun (Suprapti, 2005).
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Menurut Muchlisah (2004), tanaman pepaya memiliki daun yang

berkumpul di ujung batang dan ujung percabangan. Helaian daun bulat

telur dengan diameter 25-75 cm, daun pepaya bertulang menjari, pangkal

daun berbentuk jantung, warna permukaan atas daun hijau tua, permukaan

bawah daun berwarna hijau muda dan tulang daun menonjol di permukaan

bawah daun (Gambar 2).

Gambar 2. Daun  pepaya (Anonim, 2015)

Ditinjau dari berbagai macam bunganya, pepaya digolongkan menjadi tiga

yaitu pepaya jantan, pepaya betina, dan pepaya sempurna (Gambar 3).

Pepaya jantan mudah dikenali karena memiliki bunga majemuk yang

bertangkai panjang dan bercabang-cabang. Bunga jantan berkumpul

dalam tandan, mahkota berbentuk terompet, warna bunganya putih

kekuningan. Buah yang dibentuk biasanya kecil-kecil menggantung dan

lonjong (Ashari, 2006).
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A1 B1 C1

A2 B2 C2
Gambar 3. Tiga jenis bunga pepaya. A1-A2. bunga jantan

B1-B2. bunga sempurna/ hermaprodit
C1-C2. bunga betina (Indriyani dkk., 2008).

Pepaya betina hanya menghasilkan bunga betina, bakal buahnya

sempurna dan tidak berbenang sari, untuk dapat menjadi buah harus

diserbuki bunga jantan dari luar. Pepaya betina berbunga sepanjang tahun,

buah bulat bertangkai pendek. Pepaya sempurna memiliki bunga yang

sempurna susunannya, memiliki bakal buah dan benang sari sehingga

dapat melakukan penyerbukan sendiri (Villegas, 1997).

Buah papaya berbentuk bulat hingga memanjang tergantung jenisnya,

Buah muda berwarna hijau dan buah tua kekuningan atau jingga, berongga

besar ditengahnya dan tangkai buahnya pendek. Biji pepaya berwarna

hitam dan diselimuti lapisan tipis. Dari segi daging buahnya pepaya dapat

digolongkan menjadi dua, yaitu pepaya semangka dan pepaya burung.

Pepaya semangka buahnya memiliki daging buah yang berwarna merah

menyerupai daging buah semangka, yang termasuk golongan ini adalah

pepaya paris, jinggo, dan cibinong, sedangkan pepaya burung daging
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buahnya berwarna kuning dan termasuk golongan ini adalah pepaya ijo,

solo, dan hitam bundar (Kalie, 1996).

3. Kandungan Kimia

Tanaman pepaya mengandung berbagai bahan kimia yang bermanfaat bagi

kesehatan. Biji pepaya mengandung glukosida kakirin dan karpain,

sedangkan pada getah terdapat enzim papain, lisosim, lipase, glutamin,

kemokapain dan siklotransferase. Buah pepaya mengandung vitamin A,

vitamin C, protein, lemak, karbohidrat, thiamin, niasin, potassium, sodium,

riboflavin, kalsium, zat besi, magnesium, klorin, fosfor, belerang dan air

(Jaelani, 2009). Daun pepaya mengandung vitamin C, vitamin E,

karpainin, karpain, pseudokarpain, kolin, karposid, karikaksantin,

violaksantin, papain, saponin, flavonoid, tannin, benzil isotiosianat,

kalium, kalsium, magnesium, tembaga, zat besi, zink, dan mangan (Milind

and Gurdita, 2011).

B. Klorofil

1. Pengertian Klorofil

Klorofil adalah pigmen berwarna hijau yang terdapat di dalam kloroplas

(Dwidjoseputro, 1994). Menurut Winarno (2004) klorofil merupakan

pigmen berwarna hijau yang terdapat pada kloroplas bersama-sama

dengan pigmen xantofil dan karoten.  Harborne (1987) menyatakan bahwa

klorofil adalah katalisator penting pada proses fotosintesis dan terdapat

pada kloroplas dalam jumlah yang banyak. Klorofil berperan dalam

proses fotosintesis tumbuhan, dengan menyerap dan mengubah energi
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cahaya menjadi energi kimia.  Klorofil mempunyai rantai fitil (C20H39O)

yang akan berubah menjadi fitol (C20H39OH), apabila terkena air dengan

katalisator klorofilase (Taiz and Zeiger, 1998).

2. Struktur Kimia Klorofil

Struktur kimia klorofil terdiri dari empat cincin pirol yang dihubungkan

oleh gugus metana (-CH=).  Terdapat atom magnesium pada inti molekul

yang diikat oleh nitrogen dari dua cincin pirol lain dengan ikatan kovalen.

Struktur kimia klorofil disajikan pada Gambar 4.

Gambar 4. Struktur Kimia Klorofil (Kirk and Donald, 1993).

Klorofil pada tanaman tingkat tinggi ada dua macam, yaitu klorofil a

(C H O N Mg) yang berwarna hijau tua dan klorofil b(C H O N Mg) yang berwarna hijau muda.  Klorofil a dan b merupakan

klorofil yang paling kuat menyerap cahaya merah dengan panjang

gelombang 600-700 nm dan paling sedikit menyerap cahaya hijau dengan

panjang gelombang 500-600 nm (Harborne, 1987).  Struktur klorofil a dan

b disajikan pada Gambar 5.
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(A) (B)
Gambar 5. A). Struktur Klorofil a. B). Klorofil b (Kirk and Donald, 1993).

3. Sifat-Sifat Klorofil

Klorofil memiliki sifat fisik yaitu menerima dan atau memantulkan cahaya

dengan gelombang yang berlainan. Klorofil banyak menyerap sinar,

terutama sinar merah dan biru dengan panjang gelombang antara 400-700

nm. Sifat kimia klorofil antara lain tidak larut dalam air, larut dalam

pelarut organik polar seperti etanol dan kloroform, inti Mg akan tergeser

oleh 2 atom H bila dalam suasana asam, sehingga membentuk suatu

persenyawaan yang disebut feofitin yang berwarna coklat. Klorofil a lebih

mudah meleleh dibandingkan klorofil b karena titik lelehnya yang lebih

rendah yaitu sebesar 117 o C - 120o C sedangkan titik leleh klorofil b

sebesar 120o C -130o C (Kirk and Donald, 1993).

4. Biosintesis Klorofil

Biosintesis klorofil umumnya terjadi pada daun untuk menangkap cahaya

dengan jumlah berbeda.  Faktor-faktor yang mempengaruhi sintesis

klorofil antara lain cahaya, air, karbohidrat, faktor genetik, oksigen,
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temperatur dan unsur-unsur hara seperti N, Fe, Mg, Mn, Cu, Zn dan S

(Dwidjoseputro, 1994).

Proses biosintesis klorofil dimulai dari pembentukan asam ∝
aminolevulinic Acid (ALA), kemudian dari ALA akan terbentuk

porfobilinogen (PGB) yang mengandung cincin pirol, selanjutnya

terbentuk hidroksimetilbilane. Hidroksimetilbilan akan membentuk

uroporfirinogen III dengan bantuan enzim.  Uroporfirinogen III

dekarboksilase dan H2O akan membentuk carproporfirinogen III yang

selanjutnya akan membentuk proporfinogen IX. Tahap selanjutnya yaitu

pembentukan protoklorofilid melalui penggabungan protoporfirin IX

dengan Mg2+ dan H2O yang ditambah gugus metil. Tahap akhir dalam

biosintesis klorofil adalah perubahan protoklorofilid menjadi klorofil a

(Krogman, 1979).

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukkan Klorofil

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembentukkan klorofil menurut

Dwidjoseputro (1994) antara lain:

1. Faktor pembawaan (gen). Pembentukkan klorofil dibawa oleh suatu

gen tertentu di dalam kromosom. Jika gen ini tidak ada, maka tanaman

akan tampak berwarna putih (albino).

2. Cahaya. Cahaya diperlukan untuk mengubah protoklorofil menjadi

klorofil a (autotransformasi).  Tanaman yang kekurangan cahaya akan

tampak pucat kekuningan karena tidak berhasil membentuk klorofil.
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Terlalu banyak cahaya juga berpengaruh buruk terhadap klorofil.

Daun yang terus-menerus terkena cahaya langsung akan berwarna

hijau kekuningan.

3. Oksigen. Kecambah yang ditumbuhkan di dalam gelap, kemudian

diletakkan di tempat yang terkena cahaya tidak akan mampu

membentuk klorofil tanpa ada oksigen.

4. Karbohidrat. Karbohidrat terutama dalam bentuk gula mempengaruhi

pembentukkan klorofil pada tanaman yang tumbuh di tempat gelap

(etiolasi).  Klorofil pada daun tanaman tidak akan bisa terbentuk tanpa

adanya gula meskipun faktor lain tercukupi.

5. Unsur-unsur hara seperti Nitrogen, Magnesium, besi, Mangan,

tembaga dan seng. Kekurangan salah satu dari unsur-unsur tersebut

dapat menyebabkan klorosis pada tumbuhan.

6. Air.  Kekurangan air mengakibatkan desintegrasi dari klorofil.

7. Temperatur.  Temperatur yang baik untuk pembentukkan klorofil pada

kebanyakan tanaman ialah 3° C - 48° C, sedangkan temperatur terbaik

yaitu 26° C – 30° C.

Selain faktor-faktor di atas ada faktor lain yang berpengaruh pada

pembentukan klorofil yaitu umur daun dan tahapan fisiologis suatu

tanaman (Biber, 2007). Umur daun berkaitan dengan posisi daun,

dimana umur daun dapat diketahui dengan melihat posisi daun. Semakin

mendekati posisi pangkal pada batang maka umur daun semakin tua.
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Berdasarkan umur daun, kandungan klorofil daun meningkat dengan

bertambahnya umur daun.  Klorofil yang terbentuk pada daun muda atau

pada posisi daun di bagian pucuk masih sedikit, namun semakin ke arah

bagian pangkal batang umur daun meningkat yang menyebabkan

kandungan klorofil pada daun juga meningkat.  Hal ini ditandai dengan

warna hijau pada daun yang awalnya hijau muda kemudian berubah

menjadi hijau tua (Pandey and Sinha, 1979).
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III. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu

Penelitian ini telah dilaksanakan di Laboratorium Botani, Jurusan Biologi,

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung

dari bulan September sampai Oktober 2016.

B. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat- alat yang digunakan adalah beaker glass, erlenmeyer, tabung

reaksi, rak tabung, gelas ukur, corong, pipet volume, mortar, penggerus,

timbangan analitik, sentrifuge, spektrofotometer UV-Vis Double Beam,

kamera digital, pisau, kantong plastik, karet gelang, cawan petri.

2. Bahan

Bahan–bahan yang digunakan adalah daun tanaman pepaya berjenis

kelamin betina dan sudah berbunga, tissue, kertas label, kertas saring

Whatman no.1, alkohol 95%.
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C. Variabel dan Parameter

Variabel dalam penelitian ini adalah kandungan klorofil a, klorofil b, klorofil

total dan rasio klorofil b/a. Parameter dalam penelitian ini adalah nilai

tengah (µ) dari semua variabel.

D. Rancangan Percobaan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap

(RAL), dimana posisi daun sebagai perlakuan yaitu daun posisi ke-7 sampai

23 dan pada tiap daun dilakukan pengukuran kandungan klorofil sebanyak 3

kali.

E. Pelaksanaaan Penelitian

1. Penyiapan Sampel

Sampel pohon pepaya diambil dari perkarangan rumah di desa Kampung

Baru, Kedaton, Bandar Lampung. Pohon pepaya yang digunakan

sebanyak 1 pohon pepaya yang berjenis kelamin betina dan sudah

berbunga. Setelah diambil, pohon pepaya kemudian dikering anginkan

selama 1 malam di dalam Laboratorium.  Selanjutnya daun pepaya yang

telah terbentuk sempurna diambil seluruhnya mulai dari bagian pucuk

sampai bagian pangkal pada batang (daun posisi ke-7 sampai 23).  Tiap

helaian daun pepaya diberi label dengan angka yang menunjukkan daun

ke berapa sampel tersebut lalu daun dicuci bersih dengan akuades.

Setelah itu tiap helaian daun pepaya kemudian dipotong kecil-kecil

menggunakan gunting dan diletakkan pada cawan petri.
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2. Pengukuran Kandungan Klorofil

Pengukuran kandungan klorofil dihitung berdasarkan metode Winterman

and De Mots (1965). Langkah-langkah pengukuran kandungan klorofil

yaitu 0,1 g dari tiap helaian daun pepaya diambil secara acak sebanyak 3

kali kemudian daun digerus halus dalam mortar lalu ditambahkan 10 mL

alkohol 95%.  Larutan ekstrak klorofil kemudian disaring menggunakan

kertas saring, apabila larutan ekstrak berkurang maka ditambahkan lagi

alkohol sampai larutan mencapai 10 mL.  Selanjutnya larutan ekstrak

klorofil dimasukkan ke dalam tabung reaksi serta ditutup rapat.

Ekstrak klorofil kemudian dimasukkan ke dalam sentrifuge setelah itu

diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis

Double Beam masing-masing pada panjang gelombang 649 nm dan 665

nm. Kandungan klorofil dinyatakan dalam mg per gram jaringan yang

diekstraksi dan dihitung berdasarkan persamaan berikut:

Chla = 13,7.A665 – 5,76.A649.

Chlb = 25,8.A649 – 7,60.A665.

Chltotal = 20,0.A649 + 6,10.A665.

Keterangan :

Chla = Klorofil a.
Chlb = Klorofil b.
Chltotal = Klorofil Total.
A665 = Absorbansi pada panjang gelombang 665 nm.
A649 = Absorbansi pada panjang gelombang 649 nm.
v = Volume alkohol
w = Berat daun
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F. Analisis Data

Hubungan antara posisi daun dengan kandungan klorofil a, klorofil b,

klorofil total dan rasio klorofil b/a ditentukan berdasarkan analisis regresi.

Untuk mengetahui pengaruh posisi daun terhadap kandungan klorofil,

dilakukan analisis ragam pada taraf nyata 5%.  Sebelum dilakukan analisis

ragam, dilakukan uji homogenitas ragam dengan uji Levene.  Apabila

terdapat pengaruh yang nyata pada perlakuan, dilakukan uji lanjut BNT

(Beda Nyata Terkecil) pada taraf nyata 5%.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Posisi daun berpengaruh terhadap kandungan klorofil a, klorofil b dan

klorofil total namun tidak berpengaruh terhadap rasio klorofil b/a daun

pepaya.

2. Kandungan klorofil a, klorofil b dan klorofil total tertinggi terdapat

pada daun pepaya posisi ke-19 dan kandungan klorofil a, klorofil b

dan klorofil total terendah terdapat pada daun pepaya posisi ke-23.

B. Saran

Perlu adanya penelitian mengenai kandungan klorofil pada tanaman

pepaya dengan jenis kelamin berbeda serta dari tanaman lain agar dapat

dijadikan sebagai pembanding dan sebagai sumber klorofil lain.
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