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ABSTRACT 

Exploration, inventarization and characterization o help search dand save local 
genetic of diversity carrots in Karo. The research was aimed to know about the 
genetic richness of local carrots based on morphological characterization. The 
exploration was done in centers of carrot production. That are Dolat rayat, 
Berastagi, Simpang empat and Merdeka. Characterization is do based on 
description lists of IPGRI like plant morphology, and tuber quality. Exploration 
results get three types of carrot varieties. That are yellow carrots, large core of 
oranges carrots, small core of oranges carrot. Morphology the yellow carrots 
have yellow green, leaf color with normal type and the colour pigmnet of core 
yellow carrot is yellow like same tuber surface, and surface tube is dimpled. The 
morphology large core of oranges carrot and small core of oranges carrot have 
the same colour leaf that is green with the type is celery shape. The leather 
colour is green, end shape of rounded root is tip, pigment colour is oranges, bulb 
surface is orange. The standard deviation analysis on leaf length and length of 
large braided oranye carrots, 13.75 ± 0.634 and 34.64 ± 5.76 and small bones, 
respectively 15.16 ± 2.63 and 5.8 ± 1.03. The diameter of the upper, middle and 
lower rods of large core oranye are 2,915 ± 0.23, 3.72 ± 0.45, and 2.46 ± 0.26, 
respectively. While small core oranye are 2.91 ± 0.41, 2.22 ± 0.41, and 1.50 ± 
0.346, the number of leaves and the length of leaves with respectively 5.8 ± 
1.03 and 42.46 ± 8.31. 

Keywords: core, morphology, pigment yellow carrots and oranges carrots 

ABSTRAK 

Eksplorasi, inventarisasi dan karakterisasi upaya membantu mencari, dan 
mengamankan keragaman genetik wortel lokal Karo. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui kekayaan genetik wortel lokal berdasarkan karakterisasi 
morfologi. Eksplorasi dilakukan dibeberapa sentra produksi wortel yaitu Dolat 
rayat, Berastagi, Simpang empat dan Merdeka. Karakterisasi berdasarkan 
description lists dari IPGRI yang meliputi morfologi tanaman, dan kualitas umbi. 
Hasil eksplorasi diperoleh 3 jenis varietas wortel yaitu wortel kuning, wortel 
oranye empelur besar, wortel oranye empelur kecil. Berdasarkan morfologi 
tanaman wortel kuning memiliki warna daun yellow green dengan tipe daun 
normal warna dibahu kuning, warna pigment empelur kuning, warna permukaan 
umbi kuning dan berlesung pipi. Morfologi wortel oranye empelur besar dan 
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empelur kecil memiliki warna daun yang sama yaitu green dengan tipe daun 
berbentuk seledri, warna kulit dibahu hijau, bentuk akhir ujung akar bulat, warna 
pigment empelur oranye, warna permukaan umbi oranye dan permukaan umbi 
kasar. Karakter umbi menunjukan permukaan berlesung, cabang akar pada umbi  
tidak bercabang, dan bentuk ujung umbi lancip. Warna pigmen kulit dan inti 
bagian dalam umbi berwarna kuning. Hasil analisis standar deviasi panjang daun 
dan panjang  umbi wortel oranges empelur besar yaitu 13.75 ± 0.634 dan 34.64 
± 5.76 dan bertulang kecil yaitu masing  15.16 ± 2.63 dan 5.8 ± 1.03. Diameter 
batang atas, tengah dan bawah wortel oranges empelur besar yaitu 2.915 ± 
0.23, 3.72 ± 0.45, dan 2.46± 0.26. Sedangkan wortel oranges empelur kecil  
yaitu 2.91 ± 0.41, 2.22 ± 0.41, dan 1.50± 0.346. Standar deviasi jumlah daun 
dan panjang daun masing-masing yaitu 5.8 ± 1.03 dan 42.46 ± 8.31. 

Kata Kunci : empelur, morpologi, pigment wortel kuning dan wortel oranye 

PENDAHULUAN 

Wortel (Daucus carota L.) merupakan salah satu komoditas sayur-sayuran 
yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan sangat disukai konsumen karena umbi 
wortel rasanya manis, bertekstur renyah. Wortel berwarna kuning karena 
mengandung karotenoid. Kandungan karotenoid tersebut menjadikan wortel 
sebagai salah satu bahan suplemen makanan karena manfaat karotenoid yang 
tinggi. Dalimartha (2001) menyatakan bahwa wortel segar mengandung air, 
protein, karbohidrat, lemak, serat, abu, mineral, vitamin (A, B1, dan C), dan 
pektin. 

Varietas wortel dibedakan berdasarkan bentuk umbi dan warna umbi 
(pigment). Berdasarkan bentuk umbi maka wortel dibagi atas tiga tipe yaitu 
imperator, chantenay dan nantes sedangkan berdasarkan warna umbi (pigment) 
dibedakan atas oranye, kuning, merah tua, putih dan ungu. Di Indonesia wortel 
yang paling banyak dibudidayakan berwarna oranye dan merah dengan bentuk 
umbi yaitu imperator dan chantenay.  

Perbedaan warna umbi menunjukkan kandungan gizi (senyawa) yang 
berbeda-beda seperti: Xanthophylls dan Anthocyanin. Xanthophylls mirip dengan 
β-karoten, menghasilkan wortel kuning emas. Senyawa ini terkait dengan 
kesehatan mata serta mengurangi terjadi kanker paru-paru, kanker prostat 
maupun membantu mencegah penyakit jantung. Senyawa anthocyanin dan 
pigmen flavonoid (berlawanan dengan karotenoid) ditemukan pada wortel ungu. 
Dalam tubuh manusia pigmen ini bertindak sebagai antioksidan yang kuat, 
melumpuhkan radikal bebas berbahaya. Anthocyanin juga bisa membantu 
mengurangi risiko penyakit jantung dengan memperlambat pembekuan darah. 
Wortel putih kekurangan pigmen tapi mengandung phytochemical (Karklelienė, 
2008). 

Wortel berasal dari Asia tengah seperti Kazakhtan, Kyrgystan, Tajikistan, 
Turkmenistan, dan Uzbekistan, Eropa, Afrika Utara dan daerah Mediterania dan 
akhirnya ke Indonesia. Pertama kalinya orang Yunani menggunakannya sebagai 
obat (Simon et al., 2008; Iorizzo et al., 2013; Firmansyah et al., 2016). Tanaman 
wortel pertama kali dibudidayakan di Indonesia terkonsentrasi di Jawa Barat. 
Kemudian menyebar luas ke daerah-daerah jawa seperti Jawa Tengah, Jawa 
Timur. Sedangkan di luar jawa Bengkulu, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, 
Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku dan Irian Jaya.   
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Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi kekayaan alam dengan 
keanekaragaman ekosistem, spesies dan keanekaragamaan genetik. Wilayah 
Kabupaten Karo termasuk wilayah yang memiliki kekayaan hortikultura 
diantaranya tanaman wortel. Kabupaten karo memiliki keanekaragaman sumber 
daya genetik wortel. Keragaman sumber daya genetik berhubungan terhadap 
perbedaan kultivar, varietas maupun ekotipe. Menurut Sultan dan Rao (2013) 
bahwa keragaman sumber daya genetik (SDG) seperti kultivar, varietas lokal, 
ekotipe dan kerabatan liar tanaman sangat bermanfaat untuk perbaikan karakter 
penting, perluasan basis genetik dari kultivar dan juga sumber keragaman baru 
untuk pertanian (varietas unggul baru). 

Langka yang perlu dilakukan dalam upaya mendapatkan informasi 
keanekaragaman sumber daya genetik dan perbaikan tanaman melalui 
eksplorisasi, konservasi, inventarisasi dan mengevaluasi karakterisasi serta 
memanfaatkannya (Slilitonga, 2004; Marpaung et al., 2016; Hutabarat et al., 
2016). Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencegah adanya erosi genetik 
sehingga berdampak pada hilangnya sumber genetik. Eksplorasi, inventarisasi 
dan karakterisasi upaya membantu mencari dan mengamankan keragaman 
genetik lokal wortel Karo sebagai langkah dalam perbaikan atau penciptaan 
varietas baru dengan sifat yang diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kekayaan genetik wortel lokal berdasarkan karakterisasi morfologi. 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilakukan di Kebun Percobaan Berastagi dengan ketinggian 
tempat 1,340 m dpl dari bulan Februari sampai Agustus 2017. Eksplorisasi 
dilaksanakan pada bulan Februari–maret 2017 di Kabupaten Karo. Metode yang 
digunakan survei secara purposive di 4 kecamatan (Dolat rayat, Berastagi, 
Simpang empat dan Merdeka) yang merupakan sentra wortel. Setiap kecamatan 
diambil sampling wortel dengan yang memiliki perbedaan  kultivar, varietas 
maupun ekotipe.  

Hasil survei yang diperoleh benihnya ditanam kembali di Kebun Percobaan 
Berastagi. Lahan diolah dan dibentuk bedengan dengan ukuran 1 x 3 m. Setiap 
sampel ditanam pada satu bedeng, sehingga jumlah bedeng seluruhnya ada tiga. 
Setiap bedeng diberi pupuk kandang ayam sebanyak 3 kg-1m. Kemudian benih 
ditabur diatas permukaan bedengan. Pemeliharaan tanaman mencakup 
penyiangan dan penyiraman. Setelah umur 4 bulan tanaman dipanen dan 
dikarakter kembali untuk mengevaluasi karakter morfologi. Karakterisasi 
dilakukan karena tanaman berasal dari benih hasil persilangan campuran dari 
berbagai indukan (varietas komposit). Karakterisasi tanaman berdasarkan 
description lists dari IPGRI yang meliputi morfologi tanaman, dan umbi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kabupaten Karo memiliki luas wilayah 2,127.25 km2 dan berpenduduk 
sebanyak kurang lebih 400,000 jiwa. Kabupaten ini berlokasi di dataran tinggi 
Karo, Bukit Barisan Sumatera Utara. Terletak sejauh 77 km dari kota Medan, ibu 
kota provinsi Sumatera Utara. Wilayah Kabupaten Karo terletak di dataran tinggi 
dengan ketinggian antara 600 sampai 1,400 meter di atas permukaan laut. 
dengan iklim yang sejuk, suhu berkisar antara 16 sampai 17 °C. Kabupaten Karo 
terbagi di 17 kecamatan, 10 kelurahan dan 259 Desa. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan
https://id.wikipedia.org/wiki/Celcius
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Menurut BPS (2015) bahwa sektor yang paling menonjol di Kabupaten Karo 
yaitu pertanian dengan jenis komoditi hortikultura dan perkebunan. Beberapa 
komoditas hortikultura yang banyak ditanam yaitu tomat, kol, kentang, cabai dan 
wortel. Pada komoditi wortel luas tanaman di tahun 2015 berkisar 1738 ha 
dengan 36,257 ton ha-1. Petani Karo hanya menanam wortel oranye lokal secara 
konvensional. 

Pada kegiatan eksplorasi kekayaan sumber daya genetik lokal Karo 
diperoleh wortel kuning, wortel oranye berempelur besar, wortel oranye 
berempelur kecil. Wortel kuning ditemukan di desa tongkoh kecamatan Dolat 
rayat sedangkan wortel oranye berempelur besar dan empelur kecil ditemukan di 
kecamatan Dolat rayat, Berastagi, Merdeka dan Simpang empat. 

Hasil karakterisasi wortel kuning dan oranye dibedakan atas karakter 
kualitatif disajikan pada Tabel 1. Karakter kualitatif antara lain warna daun, 
bentuk daun, bentuk akar, ujung umbi, warna pigment. 

Tabel 1. Karakter kualitatif  wortel kuning, wortel oranye empelur besar, dan 
wortel oranye empelur kecil  

     Karakter Wortel kuning 
Wortel oranye 

empelur besar 

Wortel oranye 

empelur kecil 

Warna daun Yellow green Green Green 
Sifat pertumbuhan daun Tegak keatas Tegak keatas Tegak keatas 

Tipe daun Normal Seledri Seledri 
Posisi akar di dalam tanah Dangkal Dangkal Dangkal 

Cabang  akar Tidak bercabang Tidak bercabang Tidak bercabang 
Bentuk ujung  akar Meruncing Meruncing Meruncing 

Bentuk bahu akar Bulat datar Bulat datar Bulat datar 

Warna kulit di bahu Kuning  Hijau Hijau 
Bentuk akhir ujung akar Lancip Bulat Bulat 

Warna pigment inti bagian dalam Kuning Oranye Oranye 
Warna Permukaan umbi Kuning Oranye Oranye 

Permukaan umbi Berlesung pipi Kasar Kasar 

Tabel 1 menunjukkan bahwa di Kabupaten Karo terdapat tiga varietas 
wortel berdasarkan warna akar dan ukuran empulur yakni wortel kuning, wortel 
oranye empulur besar dan oranye empulur kecil (Gambar 1). Simon et al. (2008) 
menyatakan bahwa awalnya wortel terdiri atas dua kelompok berdasarkan warna 
akar yaitu ungu dan kuning. Berkembangnya wortel oranye di wilayah barat, 
bentuk dan ukuran juga menjadi ciri khas jenis wortel dengan deskripsi oranye 
panjang dan pendek. 

Perbedaan antara nama kultivar tidak hanya pada panjang akar 
penyimpanan tetapi juga intensitas warna, warna, ukuran empulur, dan tingkat 
kematangan panen. Jenis akar utama yang digunakan saat ini termasuk 
kelompok varietas seperti di Eropa ‘Nantes’, ‘Chantenay’, ‘Danvers’, ‘Paris 
Market’, ‘Flakkee’, ‘Berlicum’, dan ‘Amsterdam Forcing’, di Asian ‘Kuroda’, 
Amerika Utara ‘Imperator’ dan Amerika Selatan ‘Brasilia’. Banyak kultivar telah 
dinamakan untuk semua tipe akar ini. Kultivar baru berkembang selain warna 
oranye (Simon et al., 2008) 
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Gambar 1. Karakter warna dan tipe daun wortel; (A) wortel kuning, (B) wortel 
oranye empelur besar, dan (C) wortel oranye empelur kecil 

 Terdapat perbedaan warna dan tipe daun pada wortel kuning dan wortel 
oranye. Wortel kuning daunnya berwarna yellow green  dengan tipe daun 
normal. Sedangkan wortel oranye memiliki warna daun green dan tipe daunnya 
seledri (Gambar 2). Small (1978) menyatakan bahwa tanaman wortel memiliki 
tiga macam warna daun dengan tipe daun yang berbeda juga, antara lain: (1) 
daun warna hijau kekuningan dengan tipe daun segmen utama linier-lanceolate, 
segmen kedua lebih dari dua sampai tiga pelepah daun membelah; (2) warna 
daun hijau, tipe daun segmen pertama ovate-lanceolate, segmen kedua kurang 
dari dua sampai tiga pelepah membelah; (3) warna daun hijau cerah dengan 
permukaan daun yang mengkilap, tipe daun adalah umumnya subsp. agg. 
Gingidium. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Karakter warna dan tipe daun wortel, (A) wortel kuning, (B) wortel 
oranye empelur besar, dan (C) wortel oranye empelur kecil 

 

 Beberapa karakteristik pada tanaman wortel kuning, oranye empelur besar 
dan oranye empelur kecil tidak berbeda atau sama. Karakteristik tersebut antara 
lain adalah posisi akar dalam tanah dangkal, tidak memiliki cabang akar, bentuk 
ujung akar meruncing, dan bentuk bahu akar bulat datar.  

Sementara karakteristik warna, bentuk, pigment empelur, dan permukaan 
umbi antara wortel kuning berbeda dengan wortel oranye. Wortel kuning 
memiliki warna kulit dibahu kuning, bentuk akhir ujung akar lancip, warna 
pigment empelur dan warna pemukaan umbi kuning, permukaan umbi berlesung 
pipi. Sedangkan wortel oranye baik empelur besar maupun kecil memiliki 

A B C 
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karakter warna kulit dibahu hijau, bentuk akhir ujung akar bulat, warna pigment 
empelur dan warna permukaan umbi oranye, permukaan umbi kasar. Perbedaan 
warna pigment empelur antara wortel kuning dan oranye sangat jelas terlihat 
(Gambar 3). 
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Gambar 3. Warna pigment empulur; (A) wortel kuning, (B) wortel oranye 
empelur besar, (C) wortel oranye empelur kecil 

Small (1978) menemukan lebih dari dua kultivar wortel berdasarkan 
karakter warna empulur. kultivar ungu, bagian luarnya (phloem) berwarna ungu 
sedangkan empulur (xylem) berwarna kuning. Kultivar oranye, phloem berwarna 
oranye dan xylem kuning. Kultivar putih, phloem dan xylem berwarna putih. 
Kultivar merah, phloem dan xylem berwarna merah. Kultivar kuning, phloem dan 
xylem berwarna kuning.    

  Berdasarkan analisis karakterisasi kuantitatif wortel menunjukkan wortel 
kuning  berbedaan nyata terhadap wortel oranye berempelur besar dan wortel 
oranye berempelur kecil. Data karakterisasi kuantitatif wortel disajikan pada 
Tabel 2. 

 
Tabel 2. Karakter kuantitatif wortel kuning, wortel oranye empelur besar, dan 

wortel oranye empelur kecil  

 Jenis wortel 
Panjang 

umbi 

Diameter 

umbi 

atas 

Diameter   

umbi 

tengah 

Diameter 

umbi 

bawah 

Jumlah 
daun 

Panjang 
daun 

Bobot 
umbi 

Kuning 13.60 ± 

3.33 

3.07 ± 

0.52 

2.36 ± 

0.42 

1.95 ± 

0.45 

10.91 ± 

1.79 

34.95 ± 

5.79 

74.72 ± 

32.64 
Wortel empelur  

Kecil 

13.15 ± 

2.63 

3.72 ± 

0.27 

2.91 ± 

0.23 

3.72 ± 

0.27 

6.42 ± 

1.29 

34.64 ± 

5.76 

94.03 ± 

17.96 

Wortel empelur 
besar 

15.16 ± 
3.88 

2.91 ± 
0.41 

2.22 ± 
0.4 

1.50 ± 
0.34 

5.80 ± 
1.03 

45.06 ± 
5.95 

85.56 ± 
26.87 

 
Hasil karakterisasi kuantitatif menunjukkan tidak ada perbedaan 

antaraksesi tanaman wortel pada karakter panjang umbi, diameter umbi atas, 
diameter umbi tengah dan diameter umbi bawah. Hal ini diduga karena varietas 
tidak mempengaruhi perkembangan umbi. Hasil penelitian Andriani et al. (2013) 
menyatakan bahwa varietas tidak berpengaruh terhadap perkembangan umbi.  

Karakter jumlah daun, panjang daun dan bobot umbi menunjukkan 
perbedaan besar antaraksesi tanaman wortel. Menurut Yusnita (2010), suatu 
varietas itu memiliki cirri-ciri khusus yang seragam dan stabil serta mengandung 
perbedaan yang jelas dari genotype yang lain seperti panjang daun, dan bobot 
umbi berdasrkan tingkat kesuburan dan varietas yang digunakan. 
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KESIMPULAN 

1. Hasil eksplorasi diperoleh 3 jenis varietas wortel yaitu wortel kuning, wortel 
oranye empelur besar, dan wortel oranye empelur kecil. 

2. Berdasarkan  karakter morfologi wortel kuning memiliki ciri khas warna daun 
yellow green dengan tipe daun normal, warna kulit dibahu kuning, warna 
pigment empelur kuning, warna permukaan umbi kuning dan permukaan 
umbi berlesung pipi. 

3. Pada morfologi wortel oranye empelur besar dan empelur kecil memiliki warna 
daun yang sama yaitu green dengan tipe daun berbentuk seledri, warna kulit 
dibahu hijau, bentuk akhir ujung akar bulat, warna pigment empelur oranye, 
warna permukaan umbi oranye dan permukaan umbi kasar.  

4. Berdasarkan hasil analisis standar deviasi pada panjang daun dan panjang 
umbi wortel oranye empelur besar yaitu 13.75 ± 0.634 dan 34.64 ± 5.76 dan 
bertulang kecil yaitu masing  15.16 ± 2.63 dan 5.8 ± 1.03. Pada diameter 
batang atas, tengah dan bawah wortel oranye empelur besar masing-masing 
yaitu 2.915 ± 0.23, 3.72 ± 0.45, dan 2.46 ± 0.26. Pada diameter batang atas, 
tengah dan bawah wortel oranye empelur kecil masing-masing yaitu 2.91 ± 
0.41, 2.22 ± 0.41, dan 1.50 ± 0.346. Berdasarkan standar deviasi pada 
jumlah daun dan panjang daun dengan masing-masing yaitu 5.8 ± 1.03 dan 
42.46 ± 8.31. 
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