
 

A .  Pend ahu l u an 

B .  T i ng kat  keane kara gaman  h ay at i  

C .  T i pe  e kos i stem  

 

 

 Keanekaragaman hayati atau 

biodiversitas adalah variasi organisme 

hidup pada 3 tingkatan yaitu tingkat gen, 

spesies, dan ekosistem 

 Keanekaragaman hayati ini sangat kita 

perlukan untuk kelestarian hidup 

organisme dan berlangsungnya daur 

materi 

 Cabang ilmu biologi yang mempelajari ilmu 

keanekaragaman hayati berdasarkan ruang 

dan waktu disebut biogeografi 

 

 

 Berdasarkan pengertiannya 

kenekaragaman hayati dapat dibagi 

menjadi tiga macam, yaitu 

keanekaragaman gen, keanekaragaman 

spesies, dan keanekaragaman ekosistem 

 Keanekaragaman gen adalah variasi yang 

terjadi dalam suatu spesies makhluk hidup 

yang dikendalikan oleh gen-gen yang 

terdapat dalam kromosom makhluk hidup 

tersebut. Kromosom tersebut diperoleh 

dari kedua induknya melalui pewarisan 

sifat. Peningkatan keanekaragaman gen 

dapat terjadi melalui hibridisasi atau 

melalui domestikasi 

 Contoh dari keanekaragaman gen adalah 

buah mangga(Mangifera indica) dapat 

berasa manis ataupun pahit, berdaging 

buah tebal atau tipis 

 Keanekaragaman spesies adalah variasi 

yang ditemukan dalam suatu komunitas 

atau kelompok spesies yang hidup di suatu 

tempat. Keanekaragaman spesies yang 

lebih tinggi umumnya ditemukan di tempat 

yang jauh dari kehidupan manusia, 

misalnya di hutan 

 Keanekaragaman spesies dilihat dari ciri 

ciri fisik yang sama padahal merupakan dua 

spesies berbeda. Contohnya seperti 

kelapa(Cocos nuciera) dan sawit(Elaeis 

guineensis) yang memiliki daun seperti 

pita.  

 Keanekaragaman ekosistem terbentuk 

dari spesies yang menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya dan terjadi 

hubungan yang saling memengaruhi 

sesama spesies dan dengan lingkungan 

abiotic tempat hidupnya, misalnya suhu, 

udara, air, tanah, dan sebagainya 

 Ekosistem terdiri dari yang alami seperti 

hutan, rawa, terumbu karang, sungai, 

pantai pasir, hutan bakau, dan seterusnya; 

dan ekosistem buatan seperti sawah, 

ladang, dan kebun 

 Keanekaragaman ekosistem suatu wilayah 

ditentukan oleh posisi tempat berdasarkan 

garis lintang, ketinggian tempat, iklim, 

vahaya matahari, kelembapan, suhu, dan 

kondisi tanah. Contohnya Indonesia yang 

merupakan negara kepulauan dan terletak 

di khatulistiwa, memiliki banyak sekali jenis 

ekosistem dikarenakan iklimnya yang 

tropis 

 

 

A. Ekostem Perairan 

 Makhluk hidup dalam ekosistem 

perairan dibagi menjadi beberapa 

kelompok, yaitu : 

 Plankton terdiri dari 

fitoplankton(produsen) dan 

zooplankton(konsumen I) 

 Nekton merupakan organisme perenang 

aktif seperti ikan dan katak 

 Neuston merupakan organisme yang 

mengapung di permukaan air seperti 

serangga air, teratai, eceng gondok, dan 

ganggang 

 Bentos merupakan organisme yang 

berada di dasar perairan seperti udang, 

kepiting, cacing, dan ganggang 

 Perifiton merupakan organisme yang 

melekat pada organisme lain seperti 

ganggang dan siput 

 

Ekosistem perairan dibagi menjadi dua 

macam ,yaitu : 

 

1. Ekosistem Air Tawar 

 Ekosistem ini memiliki ciri kadar 

garam yang rendah 

 Dipengaruhi iklim dan cuaca 

 Masuknya cahaya matahari kurang 

 Berdasarkan intensitas cahaya 

matahari yang masuk, ekosistem ini 

dibagi menjadi tiga zona yaitu zona 

litoral, zona limnetik, dan zona 

profundal 

2. Ekosistem Air Laut 

 Memiliki kadar garam yang tinggi 

 Tidak dipengaruhi iklim dan cuaca 

 Habitat air laut saling berhubungan 

sesamanya 

 Memiliki variasi perbedaan suhu di 

permukaan dan di dasarnya 

 Arus laut dipengaruhi oleh arah 

angin, perbedaan massa jenis air, 

suhu, tekanan air, dan seterusnya 

 Ekosistem air laut dapat dibagi 

berdasarkan intensitas matahari 



 

D .  k eane kara gaman  h ay at i  
i ndon es i a  

yang masuk dan zona dari pantai ke 

dasar laut 

Ekosistem air laut dibagi menjadi beberapa 

seperti : 

 Ekosistem laut dalam, didominasi 

oleh predator dan ikan bercahaya. 

Tidak ditemukan produsen disini 

 Ekosistem terumbu karang, terdapat 

di laut dangkal dan jernih. Hewan 

yang berada disini adalah terumbu 

karang, hewan spons, Mollusca, 

bintang laut, ikan, dan ganggang 

 Ekosistem estuari, terdapat di 

daerah percampuran antara air laut 

dan air tawar. Ekosistem yang ada 

merupakan padang lamun(identik 

dengan seagrass) dan hutan 

mangrove(identik dengan pohon 

bakau) 

 Ekosistem pantai pasir, dapat 

ditemukan di Bali, Lombok, Papua, 

Bengkulu, dan Bantul 

 Ekosistem pantai batu  

 

B. Ekosistem Darat 

 Ekosistem darat meliputi area yang sangat 

luas disebut bioma 

 Terdapat tujuh macam bioma di bumi, 

yaitu : 

1. Hutan Hujan Tropis  

  Terletak di wilayah khatulistiwa 

  Curah hujan yang sangat tinggi,          

antara 200-450 cm/tahun 

  Matahari bersinar sepanjang tahun 

  Pohon-pohon berukuran besar dan 

tinggi sehingga membentuk kanopi 

2. Sabana 

  Merupakan padang rumput yang 

diselingi pohon-pohon 

  Terletak di daerah tropis dengan 

curah hujan 90-150 cm/tahun 

seperti Kenya, Australia Utara, NTB, 

dan NTT 

  Flora sabana berupa rumput, 

Eucalyptus, Acacia, dan 

Coryphautan 

  Fauna sabana berupa serangga, 

rayap, kuda, gajah, kijang, zebra, 

dan seterusnya 

3. Padang Rumput 

  Terdapat di daerah tropis hingga 

beriklim sedang 

  Di Indonesia padang rumput 

terdapat di NTT 

  Curah hujan rata-rata 25-50 

cm/tahun 

4. Gurun 

  Merupakan padang luas yang 

tandus karena jarang ditumpahi 

hujan  

  Contoh gurun seperti Gurun Gobi di 

Asia 

  Curah hujan sangat rendah, kurang 

dari 25 cm/tahun 

  Tumbuhan yang berada di gurun 

tergolong xerofit yaitu tumbuhan 

yang hidup di habitat kering 

5. Hutan Gugur 

  Terdapat 4 musim, yaitu musim 

panas, semi, dingin, dan gugur 

  Terdapat di daerah beriklim 

subtropis atau sedang 

  Curah hujan disini antara 75-100 

cm/tahun 

  Pada musim dingin beberapa 

hewan mengalami hibernasi 

6. Taiga 

  Taiga terletak di antara daerah 

iklim subtropis dan kutub 

  Taiga juga terdapat di pegunungan 

dengan iklim dingin 

  Flora disini dominan berdaun 

jarum(konifer) 

7. Tundra 

  Bioma ini merupakan yang paling 

dingin di antara yang lain 

  Terbagi menjadi dua, yaitu tundra 

arktik dan tundra alpin 

  Pada musim panas, tanah ditutupi 

oleh salju yang mencari 

  Pada musim dingin, tidak ada 

cahaya matahari dalam waktu yang 

lama 

  Flora dan fauna yang dapat 

ditemukan berupa lumut 

Sphagnum, liken “reindeer”, 

caribou, dan juga muskox 

 

 

 

A. Kekayaan Flora, Fauna, dan Mikroorganisme di 

Indonesia 

 Indonesia merupakan negara dengan 

megabiodiversitas banyak, karena 

memiliki kekayaan makhluk hidup yang 

banyak pula 

 Indonesia juga memiliki sejumlah spesies 

endemik tertinggi di dunia 

 Endemik  adalah spesies lokal yang unik 

disebabkan oleh isolasi dalam waktu 

yang cukup lama dalam suatu 

pulau/tempat 
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E .  Men gh i l ang ny a  kean ekara gaman  
h ay at i  

B. Penyebaran Keanekaragaman Hayati 

Indonesia 

 Penyebaran flora Indonesia dbagi menjadi  

flora dataran sunda, flora dataran sahul, 

dan flora di daerah tengah(Wallace) yang 

sangat khas dan unik berdasarkan Van 

Welzen dan Silk, botanis dari Belanda 

 Penyebaran flora di Pulau Jawa dapat 

dibedakan berdasarkan ketinggiannya 

yang sesuai dengan iklim tersebut 

berdasarkan pendapat Franz Wilhelm 

Junghuhn, seorang botanis dari Jerman 

 Penyebaran Fauna Indonesia  dipisahkan 

menjadi 3 atau 4 bagian oleh garis 

Wallace, garis Weber, dan garis 

Lydeckker 

 Kawasan Indonesia barat meliputi daerah 

Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Jenis 

fauna kawasan ini, yaitu 

harimau(Panthera tigris), gajah(Elephas 

maximus), orang utan(Pongo pygmaeus), 

dan seterusnya 

 Kawasan peralihan meliputi daerah 

Sulawesi, Maluku, Sumbawa, Sumba, 

Lombok, dan Timor. Jenis fauna kawasan 

ini, yaitu komodo(Varanus komodoensis), 

babirusa(Babyrousa babyrussa), 

maleo(Macrocephalon maleo), dan 

seterusnya 

 Kawasan Indonesia timur meliputi Papua 

dan pulau kecil sekitarnya. Jenis fauna 

kawasan ini, yaitu kanguru 

pohon(Dendrolagus ursinus), burung 

cenderawasih ekor pita(Astrapia mayeri), 

kasturi raja(Psittrichas fulgidus), dan 

seterusnya 

 

Diversitas hayati tentunya memiliki berbagai 

fungsinya yaitu : 

 Sebagai sumber pangan, contohnya selain 

padi(Oryza sativa), kita juga dapat 

memakan jagung, singkong, dan ubi jalar 

sebagai pengganti makanan pokok 

 Sebagai sumber obat-obatan, tanaman 

seperti kina(Chinchona calisaya, Cinchona 

officialis) dapat digunakan sebagai obat 

malaria, madu yang dihasilkan lebah juga 

baik untuk kesehatan tubuh 

 Sebagai sumber kosmetik, contohnya 

bunga mawar(Rosa hybrida) dan 

melati(Jasminum gradiflorum) yang 

dijadikan sebagai parfum 

 Sebagai sumber sandang(pakaian) 

 Sebagai sumber papan(rumah) 

 Sebagai aspek budaya, dalam upacara 

adat tradisional seringkali digunakan 

bermacam tumbuhan dan hewan 

 Sebagai sumber plasma nutfah, plasma 

nutfah berada di setiap organisme hidup 

yang berfungsi untuk menghasilkan jenis 

unggul agar memiliki daya tahan tinggi 

dan reproduksi yang tinggi terhadap 

lingkungannya. Plasma nutfah dapat 

terjaga jika terjaga kelestarian setiap jenis 

organismenya 

 

 

 

 Menghilangnya keanekaragaman hayati 

disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Hilangnya Habitat,  bertambahnya 

jumlah penduduk, menyebabkan 

semakin bertambah pula kebutuhan 

yang harus dipenuhi, karena itu lahan 

yang tersedia untuk kehidupan 

tumbuhan dan hewan semakin 

sempit.  

2. Pencemaran tanah, udara, dan air, 

zat pencemar atau polutan adalah 

produk buangan yang dihasilkan dari 

aktivitas manusia dan terdapat 

polutan yang berbahaya bagi 

organisme.  

3. Perubahan iklim, salah satu penyebab 

perubahan iklim adalah pencemaran 

udara oleh gas CO2 yang menimbulkan 

efek rumah kaca. Efek rumah kaca 

akan menyebabkan kenaikan suhu 

udara, akibatnya terjadi pencairan es 

di kutub dan kenaikan permukaan air 

laut.  

4. Eksploitasi tanaman dan hewan, hal 

ini banyak terjadi pada komoditas 

yang memiliki nilai ekonomi tinggi. 

Eksploitasi yang berlebihan dapat 

menyebabkan kepunahan spesies 

tertentu apalagi jika tidak diimbangi 

dengan usaha perkembangbiakannya. 

5. Adanya spesies pendatang, 

contohnya ikan pelangi yang 

merupakan spesies endemik Danau 

Ayamaru, Papua Barat. Ikan pelangi 

terancam punah karena dimangsa 

oleh ikan mas yang dibawah oleh 

Jepang dan menjadi spesies invasive 

di danau tersebut.  

6. Industrialisasi pertanian dan hutan, 

para petani cenderung menanam 

tumbuhan atau memelihara hewan 

yang bersifat unggul, sedangkan 

tumbuhan dan hewan yang kurang 

unggul akan disingirkan.  
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F .  U sa ha  pel est ar i an  
k eane kara gaman  h ay at i  

G .  Kl a s i f i kas i  ma khl u k  h i du p   

 

 

 

 

 Penurunan keanekaragaman hayati dapat 

dicegah dengan cara melakukan 

pelestarian (konservasi) keanekaragaman 

hayati :  

1. Konservasi Insitu  

Yaitu usaha pelestarian yang dilakukan di 

habitat aslinya. Contohnya cagar alam, 

taman nasional, suaka margasatwa, 

taman laut.  

2. Konservasi Eksitu  

Yaitu usaha pelestarian yang dilakukan di 

luar habitat aslinya. Contohnya kebun 

raya, taman safari, atau kebun binatang.  

 

 Telah dilakukan juga pengembangan 

kawasan konservasi menjadi cagar biosfer. 

Cagar biosfer adalah kawasan dengan 

ekosistem terestrial dan pesisir yang 

melaksanakan konservasi biodiversitas 

melalui pemanfaatan ekosistem yang 

berkelanjutan.  

 

 

 

 Klasifikasi makhluk hidup adalah 

pengelompokkan makhluk hidup 

berdasarkan ciri-ciri tertentu yang 

dimilikinya. Cabang ilmu biologi yang 

mempelajari klasifikasi makhluk hiduo 

disebut taksonomi. 

 

 Dasar-Dasar Klasifikasi 

1. Klasifikasi Sistem Alamiah  

Dasar yang digunakan adalah adanya   

persamaan sifat, terutama sifat morfologi.  

 

2. Klasifikasi Sistem Artifisial (Buatan) 

Adalah klasifikasi untuk tujuan praktis, 

misalnya berdasarkan kegunaanya.  

 

3. Klasifikasi Sistem Filogenik  

Adalah klasifikasi yang didasarkan pada jauh 

dekatnya hubungan kekerabatan 

antarorganisme, dengan melihat kesamaan 

ciri morfologi, struktur anatomi, fisiologi, dan 

etologi (perilaku)  

 

4. Klasifikasi Sistem Modern 

Adalah klasifikasi yang dibuat berdasarkan 

hubungan kekerabatan organisme (filogenik), 

ciri-ciri gen atau kromosom, serta ciri-ciri 

biokimia.  

 

 Tingkatan Takson dalam Klasifikasi  

1. Kingdom atau Regnum  

2. Phylum atau Divisio  

3. Classis (Kelas)  

4. Ordo (Bangsa) 

5. Familia (Famili/Suku) 

6. Genus (Marga) 

7. Species (Spesies/Jenis) 

8. Varietas atau Ras 

 

 

Tingkatan 

Takson 

Nama Organisme 

Kelinci Angsa 

Kingdom Animalia Animalia 

Filum  Chordata Chordata 

Kelas Mammalia Aves 

Ordo Simplicidentata Natatores 

Famili Liporidae Anatidae 

Genus Oryctolagus Olor 

Spesies Oryctolagus 

cuniculus 

Olor 

columbianus 

 

 

Tingkatan 

Takson 

Nama Organisme 

Padi Apel 

Kingdom Plantae Plantae 

Divisi Magnoliophy

-ta 

Spermatophy

-ta 

Kelas Monocotil Magnoliopsid

-a 

Ordo Poales Rosales 

Famili Poaceae Rosaceae 

Genus Oryza Rosidae 

Spesies O. sativa Pyrus malus 

 

 Sistem Tata Nama Makhluk Hidup  

Sistem tata nama binomial nomenklatur 

mengikuti beberapa kaidah yaitu sebagai 

berikut :  

- Menggunakan bahasa latin atau 

bahasa lain yang dilatinkan 

- Terdiri dari dua kata, yaitu kata 

pertama adalah genus, dan kata 

kedua adalah nama spesies yang 

spesifik  

- Huruf pertama pada kata pertama 

ditulis dengan huruf besar dan huruf 

selanjutnya ditulis dengan huruf kecil  

- Nama genus dan spesies dicetak 

miring atau digarisbawahi secara 

terpisah  

- Nama atau singkatan nama deskriptor 

ditulis di belakang nama spesies, 

dengan huruf tegak dan tanpa garis 

bawah.  
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H .  L at i ha n  soal  

 Contoh Penulisan Nama Ilmiah 

- Glycine max Merr atau Glycine max 

Merr (kedelai)  

- Vicia faba L atau Vibia faba L (buncis) 

 

 Perkembangan Klasifikasi Makhluk Hidup 

1. Sistem dua kingdom, dikemukakan 

oleh Aristoteles yaitu terbagi menjadi 

Plantae dan Animalia  

2. Sistem tiga kingdom, dikemukakan 

oleh Ernst Haeckel yaitu terbagi 

menjadi Protista, Plantae, Animalia 

3. Sistem empat kingdom, dikemukakan 

oleh Herbert Copeland yaitu terbagi 

menjadi Monera, Protista, Plantae, 

Animalia 

4. Sistem lima kingdom, dikemukakan 

oleh R. H. Whittaker yaitu terbagi 

menjadi Monera, Protista, Fungi, 

Plantae, dan Animalia 

5. Sistem enam kingdom, dikemukakan 

oleh Carl Woese yaitu terbagi menjadi 

Archaebacteria, Eubacteria, Protista, 

Fungi, Plantae, Animalia  

6. Sistem delapan kingdom, 

dikemukakan oleh Thomas Cavalier-

Smith yaitu terbagi menjadi 

Archaebacteria, Eubacteria, 

Archezoa, Protozoa, Chromista, 

Fungi, Plantae, dan Animalia  

7. Sistem tiga domain, domain adalah 

suatu tingkatan taksonomi di atas 

kingdom. Hal ini dikemukakan oleh 

Carl Woese yaitu terbagi menjadi 

Archae, Bacteria, dan Eukarya 

 

 Identifikasi Makhluk Hidup 

Dapat dilakukan dengan kunci determinasi, 

yaitu petunjuk praktis untuk 

mengidentifikasi dan mengklasifikasikan 

suatu organisme ke dalam suatu tingkatan 

takson tertentu  

 

 Cara Menggunakan Kunci Determinasi  

1. Membaca secara teliti dari kunci 

determinasi tersebut dan cocokkan 

semua ciri yang diberikan pada kunci 

dengan ciri yang ada pada contoh 

obyek. 

2. Apabila ciri-ciri pada kunci tidak 

sesuai, alihkan ke pernyataan di 

bawahnya dengan menulis nomor.  

3. Sementara jika ciri-cirinya sesuai, 

catat nomor tersebut dan lanjutkan 

pembacaan kunci di nomor yang 

sesuai pada nomor yang tertulis di 

belakang pernyataan kunci.  

4. Apabila salah satu ada yang cocok 

dengan obyek, opsi lainnya akan 

gugur, begitupun seterusnya.  

 

 

 

1. Lihatlah gambar di bawah ini! 

 

Fauna endemik terbanyak di Indonesia ditemukan di 
tempat… 
a. A 
b. B 
c. C 
d. D 
e. E 
 
Jawaban : 
(c) 
Fauna pada daerah peralihan lebih umum merupakan 
endemic dikarenakan terletak di antara dua Kawasan 
berbeda dan terisolasi di tengahnya. Jawaban c 
menunjukkan daerah Sulawesi, NTT, dan NTB. 
 
2. Apa yang akan terjadi apabila suatu daerah 
memiliki plasma nutfah yang sedikit, kecuali… 
a. Kemampuan bertahan hidup suatu spesies 

berkurang 
b. Tidak dapat terjadi kepunahan 
c. Tidak dapat berkembang biak dengan baik 
d. Rusaknya suatu ekosistem 
e. Keberagaman suatu organisme menurun 

 
Jawaban : 
(b) 
Karena plasma nutfah yang ada dalam setiap makhluk 
hidup berfungsi untuk mewariskan sifat unggul dalam 
induknya sehingga meningkatkan kemungkinan 
hidupnya, apabila suatu plasma nutfah dalam satu 
daerah sedikit, maka dapat dipastikan peluang hidup 
makhluk disana menurun dan dapat punah. Jika suatu 
makhluk hidup memiliki sedikit populasi atau bahkan 
absent maka bisa mengganggu ekosistem disana. 
 

A 

B 

C 

D 

E 
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3. Kegiatan manusia yang dapat menyebabkan 
pencemaran tanah antara lain…  
a. pembakaran bahan bakar  
b. pembuangan limbah industri  
c. tumpahan minyak di laut 
d. penggunaan insektisida dan pestisida  
e. meningkatnya penggunaan transportasi pribadi  
Jawaban :  
(d)  
Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan di tanah 
karena masuknya bahan kimia yang tidak diinginkan 
ke dalam tanah akibat aktivitas manusia. Penggunaan 
insektisida dan pestisida menyerap senyawa nitrogen 
dari tanah sehingga tak layak huni bagi tanaman untuk 
mendapatkan nutrisi. Tanaman pun akhirnya tidak 
dapat tumbuh dengan baik.  
 
4. Kata indica dari Mangifera indica adalah petunjuk 
untuk.. 
a. Familia 
b. Division 
c. Genus 
d. Spesies 
e. Ordo 
Jawaban :  
(d)  
Kata indica dari Mangifera indica sebagai petunjuk 
spesies. Penulisan nama ilmiah yang benar yaitu 
penunjuk genus diawali huruf besar, penunjuk spesies 
diawali huruf kecil.  Juga ditulis miring atau digaris 
bawah. Kata Mangifera merupakan penunjuk genus, 
sedangkan kata indica merupakan penunjuk spesies. 
 
5. Perhatikan kunci determinasi di bawah ini :  
1a. Tumbuhan Berbiji …………………………. 2 
1b. Tumbuhan Berspora …………………….. 3 
 
2a. Gymnospermae …………….……………… 4 
2b. Angiospermae ……………………………… 5 
 
3a. Pteridophyta …………………….. semanggi 
3b. Bryophyta ………………………… lumut hati 
 
4a. Daun seperti jarum …………….. pinus 
4b. Daun sejajar …………………..…… pakis haji 
 
5a. Monokotil ……………………………………… 6 
5b. Dikotil …………………….……………………… 7 
 
6a. Sejenis rumput-rumputan …………. 8 
6b. Bukan rumput-rumputan ………….. jahe 

 
7a. Daging buah berwarna orange ………. 9 
7b. Daging buah berwarna putih ……… apel 
 
8a. Habitatnya di daerah berair …….. padi 
8b. Habitatnya di daerah kering ………jagung 
 
9a. Kadar air daging buah tinggi …………………….. jeruk 
9b. Kadar air daging buah tidak terlalu tinggi …………… 
mangga 
 
Tahapan identifikasi dari Malus sylvestris Mill yaitu…  

a. 1a, 2b, 5a, 6a, 8a 
b. 1a, 2b, 5b, 7b 
c. 1a, 2b, 5a, 6a, 8b 
d. 1a, 2b, 5b, 7a, 9a 
e. 1a, 2b, 5b, 7a, 9b 
Jawaban :  
(b)  
Malus sylvestris Mill merupakan bahasa latin dari apel. 
Untuk bisa mengetahui indentifikasi dari apel, maka 
perlu untuk membaca tiap informasi dengan teliti. 
Apel tergolong ke dalam tumbuhan berbiji tertutup 
(Angiospermae) dan merupakan tumbuhan dikotil. 
Serta memiliki daging buah yang berwarna putih.  
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