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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bioinformatika merupakan ilmu terapan yang lahir dari perkembangan

teknologi informasi dibidang molekular. Perkembangan teknologi DNA

rekombinan memainkan peranan penting dalam lahirnya bioinformatika.

Teknologi DNA rekombinan memunculkan suatu pengetahuan baru dalam

rekayasa genetika yang dikenal bioteknologi. Perkembangan bioteknologi

tradisional ke bioteknologi modern salah satunya ditandai dengan kemampuan

manusia dalam melakukan analisis DNA organism, sekuensing DNA, dan

manipulasi DNA1.

Karakterisasi gen penyandi enzim kitinase merupakan hal yang penting

untuk menunjang perkembangan bioteknologi yang lebih ramah lingkungan.

Pencarian mikroba secara tradisional dengan kultivasi sekarang ini menjadi

lebih tidak efisien karena menghabiskan biaya dan tenaga. Bioinformatika

hadir sebagai alternatif pencarian sekuen gen baru menggunakan analisis

filogeni (kekerabatan) untuk mencari spesies terdekat berdasarkan data

genome yang di Bank gen. Situs yang menyediakan fitur ini adalah National

Center for Biotechnology Information (NCBI) yang secara online.

Metode bioinformatika berbasis web digunakan untuk mencari anotasi

(penamaan), pemetaan genome, dan analisis sekuen lanjut lainnya yang

dijalankan secara online melalui program yang tersedia secara gratis di web.

1 Koes Irianto, Biologi Molekuler (Alfabeta: Bandung, 2017), hlm. 467
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Keunggulan metode tersebut adalah hemat dan dapat menjadi penelitian

pendahuluan sebelum percobaan secara nyata dilakukan.

Penelitian bioinformatik berbasis web ini bertujuan untuk melakukan

eksplorasi keragaman gen penyandi enzim kitinase dengan program berbasis

web, dengan menggunakan potongan sekuen gen penyandi enzim kitinase

pada tanaman kakao. Analisis yang dilakukan adalah untuk mencari tahu

apakah sekuen tersebut telah ada di Bank gen atau merupakan strain baru khas

Indonesia yang belum terpublikasi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat

membantu memberikan anotasi (penamaan) untuk strain baru yang

memudahkan analisis sekuen DNA dan protein secara lebih lanjut. Kitinase

merupakan enzim yang mempunyai kemampuan mendegradasi kitin, sebagai

komponen utama dinding sel cendawan2. Kitinase selain memiliki

kemampuan tersebut juga melepaskan oligo-N-asetil-glukosamin yang

berfungsi sebagai substansi yang telah terbukti berperan penting dalam

mengaktifkan respon ketahanan3.

Keanekaragaman genetika dapat terjadi karena adanya perubahan

nukleotida penyusun DNA. Perubahan ini mungkin dapat memperngaruhi

fenotipe suatu organisme yang dapat dipantau dengan mata telanjang, atau

mempengaruhi reaksi individu terhadap lingkungan tertentu. Secara umum

keanekaragaman genetik dari suatu populasi dapat terjadi karena adanya

mutasi, rekombinasi, atau migrasi gen dari satu tempat ke tempat lain.

Perkembangan ilmu dan pengetahuan dalam biologi molekuler, khususnya

2 Datta et al., 2000
3 Ren & West 1992
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pada pengkajian karakter bahan genetik telah menghasilkan kemajuan yang

sangat pesat bagi perkembangan penelaahan suatu organisme dan

pemanfaatannya bagi kesejahteraan manusia. Di bidang taksonomi, sebagai

contoh Avise & Lansman (1983) dan Brown (1983) mengungkapkan peran

DNA mitokondria (mtDNA) dalam studi keanekaragaman genetika dan

biologi populasi pada hewan. mtDNA dapat digunakan sebagai penanda

genetika karena ukurannya relatif kecil. Secara umum penggunaan teknik

molekuler untuk tujuan identifikasi suatu organisme mempunyai keunggulan

seperti lebih akurat dan lebih cepat. Untuk menunjang pengetahuan klasik

(taksonomi klasik) tentang keanekaragaman hayati sudah semestinya kita

memulai pendekatan yang baru dalam rangka melihat keanekaragaman ini

melalui pengetahuan biologi molekuler berbasis WEB. Selanjutnya

pengetahuan ini dapat digunakan untuk tujuan konservasi, dan menjaga dan

memanfatkan berbagai organisme milik bangsa.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang merupakan objek kajian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana keragaman sekuen gen penyandi enzim  kitinase

2. Bagaimana mengidentifikasi sekuen gen baru berdasarkan analisis pohon

filogenetik (kekerabatan) berdasarkan data genome yang ada pada Bank

gen
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui keragaman sekuen gen penyandi enzim kitinase

2. Untuk mengetahui sekuen gen baru berdasarkan analisis pohon filogenetik

(kekerabatan) yang ada pada Bank gen

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Dapat mengetahui keragaman sekuen gen penyandi enzim kitinase

2. Dapat mengetahui sekuen gen baru berdasarkan analisis pohon filogenetik

(kekerabatan) yang ada pada Bank gen

D. Signifikasi Penelitian

Siginifikasi dalam penelitian ini adalah belum pernah dilakukannya

penelitian pelestarian lingkungan berdasarkan nilai-nilai Islam melalui

pendekatan bio informatika berbasis WEB dan belum pernah digunakan

sebagai model pendidikan lingkungan yang dapat diaplikasikan sebagai pada

daerah-daerah lain untuk meminimalisir aktivitas pengunaan pupuk organik

dan bentuk kerusakan lingkungan
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bioinformatika

Bioinformatika adalah konseptualisasi biologi molekul dan aplikasi

teknik informatika (yang berasal dari berbagai ilmu seperti matematika

terapan, ilmu komputer dan statistik untuk mengetahui dan mengelompokan

informasi yang terkait dengan molekul yang dianalisis pada skala yang luas.

Bioinformatika merupakan seni dan ilmu pengetahuan yang fokus pada

penggunaan komputer untuk area penelitian biologi seperti genomik,

transkriptomik, proteomik, genetik dan evolusi 4. Tujuan utamanya adalah

mampu memberikan pandangan baru dalam mencapai prespektif global yang

menunjang perkembangan bioteknologi di masa depan. Analisis dalam

bioinformatika difokuskan pada tiga jenis dataset: urutan genom, struktur

makromolekul dan percobaan genomik fungsional. Tetapi analisis

bioinformatika juga diterapkan pada berbagai data lain, seperti pohon

taksonomi, data tentang hubungan jalur metabolik, teks artikel ilmiah dan

statistik. Berbagai macam teknik yang digunakan termasuk pencocokan

sekuen, struktur protein 3D, konstruksi pohon filogenetik, prediksi dan

klasifikasi struktur protein, prediksi struktur RNA, prediksi fungsi protein,

dan ekspresi kluster data.

4Goodman, 2002
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Secara umum ada dua pengertian bioinformatika:

1. Bioinformasi klasik yang menitikberatkan pada analisis sekuen

2. Bioinformatika baru (pasca genom), yang dimulai ketika pekerjaan

rekayasa pemetaan genom manusia sudah selesai. Di sini sudah

bias melakukan perbandingan genom dari berbagai spesies yang

berbeda, mengukur jumlah relative dari kopi/cetakan dari sebuah

pesan genetic, menemukan fungsi dan keterkaitan dari gen, dan

melihat kerja fungsi genom5.

Beberapa jenis data biologi di dalam bioinformatika:

1. Manajemen data, termaksud pemeliharaan database dan

pemrosesan data, merupaka tugas paling dasar dan yang paling

utama.

Sejumlah besar data yang bisa digunakan bersama dibuat

oleh berbagai lembaga penelitian yang dibiayai public, dan

diletakkan di dalam bank data publik. Anotasi data mentah, yang

artinya menambahkan berbagai deskripsi dan fungsi, merupakan

bagian yang sangat penting dari pekerjaan ini, dan sebagian besar

didanai oleh lembaga penelitian pemerintah.

2. Struktur dan sekuens protein dan gen

Sekuen digunakan untuk mempersentasikan molekul

makro. Struktur gen yang mengkodifikasi sekuen asam amino di

dalam protein dibuat menggunakan proyek sekuensial genom. Data

5 Koes Irianto, Biologi Molekuler (Alfabeta: Bandung, 2017), hlm. 466
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genomic akan diterjemahkan menggunakan komputer menjadi

sekuens protein.

3. Struktur molekul 3D

Pemodelan komputer bisa mengambarkan struktur ini

menggunakan pengukuran fisik menggunakan sinar X atau

resonansi magnet nuklir.

4. Fungsi dan struktur genom

Genom dari suatu organisme (mahluk hidup) terdiri dari

materi genetik keseluruhan. Informasi fungsi dan struktur genom

adalah informasi detail dasar yang selalu diperbaharui dengan

berbagai informasi baru termaksud tautan ke berbagai database

yang lain.

5. Data bibliographic, seperti abstrak dari suatau artikel sains

Jumlah data yang meningkat secara eksponensial, terutama

yang berhubungan dengan proyek genom, seperti protek sekuensial

genom manusia. Data yang saat ini bias diakses public melalui

internet merupakan susunan data dalam bentuk kecil6.

Pensejajaran sekuen (sequence alignment) merupakan salah satu cara

untuk mensejajarkan sekuen DNA, RNA atau protein untuk mengidentifikasi

region yang memiliki kemiripan yang diduga mempunyai kesamaan hubungan

fungsi, struktur atau evolusi antar sekuen. Multiple sequencealignment

merupakan lanjutan dari alignment berpasangan untuk membandingkan lebih

6 Ibid. hlm. 467
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dari dua sekuen pada saat yang sama. Multiple alignment sering digunakan

pada identifikasi region sekuen yang conserved antar kelompok sekuen 7.

BLAST adalah salah satu metode alignment yang sering digunakan

dalam penelusuran basis data sekuen. BLAST (Basic Local Alignment Search

Tool) merupakan alat cepat pembanding sekuen dengan mengkonstruksi

alignment untuk mengoptimasi kemiripan antara sekuen nukleotida dan

protein dengan database sekuen di GeneBank. Program ini dirancang untuk

mengeksplorasi semua database sekuen yang diminta baik berupa nukleotida

maupun protein. Program BLAST juga dapat digunakan untuk mendeteksi

hubungan antar sekuen yang hanya mempunyai kesamaan pada region

tertentu. Analisis BLAST digunakan untuk menbandingkan sekuen nukleotida

dan sekuen asam amino lain yang ada pada GeneBank 8.

B. Biologi Molekuler

Dalam program pemuliaan secara konvensional, strategi untuk

evaluasi keragaman genetik dapat dilakukan melalui pendekatan anatomi,

morfologi dan fisiologi9. Penggunaan karakter morfologi dalam tahap

pengamatan kurang akurat, karena dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan.

Demikian pula penggunaan kriteria agronomi yang berhubungan dengan

komponen produksi dan produksi mempunyai kendala yang berhubungan

dengan umur tanaman. Sebagai tanaman tahunan (perennial), kegiatan seleksi

hingga diperoleh kakao unggul diperlukan waktu lama. Saat ini pendekatan

7 Mount, 2004 dalam awfetrias, 2015
8 Altschul et al., 1990 dalam Nawfetrias, 2015
9 Mahapetra, K. C., C. H. P. Mishra, and B. Acharya. 1995. Clustering of rice mutans by different

methods of analysis. Indian J. Genet. 55 (2): 138–147
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tersebut telah dilengkapi dengan teknik molekuler, sehingga memungkinkan

diperolehnya suatu marka gen yang mengendalikan karakter target dengan

cepat dan akurat. Hal ini sangat membantu efektifitas maupun efisiensi dari

pelaksanaan proses seleksi yang akan dilakukan dalam program pemuliaan

tanaman[10][11][12]. Seperti yang telah dikatakan oleh13 dan 14 perkembangan

marka molekuler telah terbukti dapat memfasilitasi penelitian dalam bidang

ilmu seperti taksonomi, ekologi, genetika dan pemuliaan tanaman.

Pemanfaatan plasma nutfah dalam rangka perbaikan sifat-sifat

agronomi dari aksesi-aksesi terpilih harus didasarkan pada determinasi

genetik yang lebih akurat sehingga penentuan individu tanaman sebagai

material dalam perbaikan genetik dapat dilakukan dengan tepat[15][16].

Penemuan teknik Polymerase Chain Reaction (PCR) dan automatisasi

peralatannya telah memberikan sumbangan yang besar dalam memacu

perkembangan bidang biologi molekuler dan genetika17.Peneliti bidang

10 Gupta, P. K., R. K. Varshney, and M. Prasad. 2002. Molecular Markers: Principles and
Methodology. In: Jain, S. M., D. S. Brar, and B. S. Ahloowalia (Eds.). Molecular
Techniques in Crop Improvement. p: 9- 54

11 Vargas, E. T., E. De Garcia, and M. Oropeza. 2005. Somatic embryogenesis in Solanum
tuberosum from cell suspension cultures: histological analysis and extracellular protein
patterns. J. Plant Physiol. 162: 449-454

12 Richards, E. J. 2006. Inherited epigenetic variation-revisiting soft inheritance. Nat. Rev. Genet.
7: 395–401.

13 Weising, K., H. Nybom, K. Wolff, and W. Meyer. 1995. DNA fingerprinting in plants and
fungi. Boca Raton: CRC Press. 472 pp

14Cao, X. F., W. Aufsatz, D. Zilberman, M. F. Mette, M. S. Huang, and M. Matzke. 2003. Role of
the DRM and CMT3 Methyltransferases in RNA-directed DNA methylation. Curr. Biol.
13: 2212–2217

15 Mohanty, I. C., D. Mahapatra, S. Mohanty, and A. B. Das. 2004. Karyotype analysis and studies
on the nuclear DNA content in 30 genotypes of potato (Solanum tuberosum L.) Cell
Biol. Int. 28: 625-633

16 Law, J. A., and S. E. Jacobsen. 2010. Establishing, maintaining and modifying DNA
methylation patterns in plants and animals. Nat. Rev. Genet. 11: 204–220

17 Chan, S. W. L., D. Zilberman, Z. X. Xie, L. K. Johansen, J. C. Carrington, and S. E. Jacobsen.
2004. RNA silencing genes control de novo DNA methylation. Science 303: 1336
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genetika dan biologi molekuler banyak menggunakan teknik RAPD (Random

Amplified Polymorphic DNA) karena beberapa alasan yaitu, (1) tidak perlu

mengetahui latar belakang genom yang diteliti, (2) pelaksanaannya lebih

cepat dan sederhana dibandingkan teknik lain, seperti RFLP (Restriction

Fragment Length Polymorphism), dan (3) dapat digunakan untuk analisis

genomik hampir pada semua organism[18][19][20][21].

C. Sekuensing DNA

Dalam genetika dan biokimia, sekuensing berarti penentuan struktur

primer (atau sekuens primer) rantai biopolymer tidak bercabang. Sekuensing

menghasilkan penggambaran linear simbolik yang disebut sekuens yang

meringkas sebagian besar struktur tingkat atom atas molekul yang

disekuensing. Sebagai contoh, sekuensing DNA akan menghasilkan sekuen

DNA yang digambarkan sebagai untaian abjad lambing nukleutida-nukleutida

penyusun DNA, yaitu “A” (nukleutida berbasa Adenin), “T” (nukleutida

berbasa Timin), “G” (nukleutida berbasa Guanin), “C” (nukleutida berbasa

Sitosin)22.

Sekuensing asam nukleutida atau pengurutan asam nukleat adalah

proses penentuan urutan nukleutida pada suatu fragmen DNA atau RNA.

18 Welsh, J., and M. McClelland. 1990. Fingerprinting genomes using PCR with arbitary primers.
Nucl. Acid Res. 18: 7213-7218

19 Williams, J. G. K., A. R. K. Kubelik, J. L. Livak, J. A. Rafalski, and S. V. Tingey. 1990. DNA
polymorphisms amplified by random primers are useful as genetic markers. Nucl. Acid
Res. 18: 6531- 6535

20 Ni, J., P. M. Colowit, J. J. Oster, K. Xu, and D. J. Mackill. 2001. Molecular markers linked to
stem rot resistance in rice. Theor. Appl. Genet. 102: 511–516

21 Modgil, M., K. Mahajan, S. K. Chakrabarti, D. R. Sharma, and R. C. Sobti. 2005. Molecular
analysis of genetic stability in micropropagated apple rootstock MM106. Sci. Hort. 104:
151-160

22 Koes Irianto, Biologi Molekuler Teori-Praktikum-Glosarium (Alfabeta: Bandung), hlm: 495
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Sekuensing DNA atau pengurutan DNA adalah proses atau tehnik penentuan

urutan basa nukleutida pada suatu molekul-molekul DNA. Urutan tersebut

dikenal sebagai sekuens DNA, yang merupakan informasi paling mendasar

suatu gen atau genom karena mengandung instruksi yang dibutuhkan untuk

pembentukan tubuh makhluk hidup.

Sekuensing DNA dapat dimanfaatkan untuk menentukan identitas

maupun fungsi gen atau fragmen DNA lainnya dengan cara membandingkan

sekuensnya dengan sekuens DNA lain yang sudah diketahui. Tehnik ini

digunakan dalam riset dasar biologi maupun berbagai bidang terapan seperti

kedokteran, bioteknologi, forensik, dan antropologi23.

Basic local alignment search tool (BLAST) merupakan program dari

NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov) yang digunakan untuk mencari similaritas

suatu sekuen nukleotida atau protein (query sequence) dengan sekuen

database (subject sequence) pada GenBank. Similaritas tersebut dapat

digunakan untuk mengetahui fungsi suatu gen, memperkirakan anggota baru

dari suatu famili gen, dan mengetahui hubungan kekerabatan24.

Tingkat similaritas suatu sekuen DNA dapat dilihat melalui beberapa

parameter hasil BLAST, yaitu bit score, expect value (E), identities, dan gaps.

Bit score merupakan perhitungan statistik hasil perbandingan antara data

query sequence dan subject sequence. Semakin tinggi nilai bit score, maka

semakin tinggi nilai similaritas. Nilai E merupakan jumlah sekuen pada

subject sequence yang tidak terkait dengan query sequence. Semakin kecil

23 Ibid
24 NCBI (National Center for Biotechnology Information). 2008. The BLAST sequence analysis

tool. (?): 1 hlm. http://www.ncbi.nlm.nih.gov, 22 Mei 2008, pk. 20.54
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nilai E maka semakin tinggi tingkat kepercayaan terhadap kesamaan sekuen

tersebut. Identities adalah presentase similaritas antara query sequence dan

subject sequence. Gaps menunjukan jumlah kekosongan basa yang muncul

dari keseluruhan sekuen yang dibandingkan25.

D. Filogeni

Filogeni adalah kajian mengenai hubungan di antara kelompok-

kelompok organisme yang dikaitkan dengan proses evolusi yang dianggap

mendasarinya. Istilah “Filogeni” dipinjam dari bahasa Belanda, fylogenie,

yang berasal dari gabungan kata bahasa Yunani Kuno yang berarti “asal usul

suku, ras”.

Filogeni pada masa sekarang banyak menggunakan dukungan genetika

dan biologi molekuler. Sistematika (klasifikasi) biologi juga banyak

menggunakan masukan dari cabang ilmu ini. Filogeni dalam penerapannya

mengacu pada data yan diperoleh dari ahli paleobotani untuk menemukan

hubungan kekerabatan di antara tanaman26.

Filogenetik adalah ilmu yang mempelajari hubungan evolusi antar

organisme, gen, atau protein dengan menggunakan kombinasi biologi

molekuler atau perhitungan statistik. Hubungan filogenetik umumnya

digambarkan pada suatu bentuk pohon binary. Struktur pohon filogenetik

menggambarkan hubungan antara nenek  moyang dan keturunannya27.

25 Hall, 2001. Phylognetic trees made easy: A how-to manual for molecular biologists. Sunderland,
Mass: Sinauer.
26 Ibid
27 Polanski and Kimmel, 2007, Bioinformatics, Springer : Berlin xvii + 376 hlm.
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Rekonstruksi pohon filogenetik dapat dibagi menjadi dua berdasarkan

data yang diolah yaitu metode matriks jarak (distance matriks method) dan

metode status karakter (character state). Metode jarak mengolah matriks jarak

memiliki satu set dari n(n-1)/2 nilai jarak dari n OUT (operational taxonomy

unit), sedangkan penyusunan status karakter digunakan dalam metode status

karakter. Unweighted pairgroup method using arithmetic mean (UPGMA),

metode Fitch dan Margoliash, metode Wagner, metode neighbor joining, dan

metode evolusi minimum tergolong dalam metode matriks jarak. Metode

status karakter terdiri atas maximum parsimony, metode kompatibilitas, dan

metode maximum likelihood28.

28 Saitou, 1995, Methods for building phylogentic trees of genes and species. Molecular biology.
Current Innovations and Future Trends (?): 115-135



15

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman sekuen gen

penyandi enzim kitinase dan sekuen gen baru berdasarkan analisis pohon

filogenetik (kekerabatan) yang ada pada Bank gen. Penelitian ini berupaya

untuk mendeskripsikan keutuhan suatu masalah dengan memahami makna dan

gejala. Dengan kata lain penelitian ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-

prisip umum yang didasarkan pada perwujudan satuan-satuan gejala yang ada

dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, penelitian ini bergerak dalam

ranah data kualitatif.

B. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan

akademis tentang bentuk pendidikan lingkungan yang dilakukan melalui

pendekatan bioinformatika berbasis WEB. Atas dasar prespektif tersebut maka

penelitian ini diharapkan mampu  untuk meminimalisir aktivitas pemberian

pupuk organik yang berlebihan yang dapat berdampak pada ekosistem

lingkungan dan meningkatkan kesadaran komunitas masyarakat secara umum

dan lingkungan akademisi secara khusus tentang pentingnya melindungi

sumberdaya alam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

pengetahuan kepada petani kakao tentang isu-isu pelestarian lingkungan

berdasarkan nilai-nilai Islam melalui pendekatan bioinformatika berbasis

WEB.
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C. Metode Penelitian

1. Data dan Sumber Data

Seluruh data dalam penelitian ini diperoleh melalui telaah

kepustakaan, dan analisis berbasis WEB.  Untuk memperoleh kesimpulan,

maka data-data tentang fokus  masalah dianalisis secara kritis melalui

pendekatan bioinformatika berbasis WEB.

2. Teknik Analisis Data

A. Analisis Sekuen Berbasis WEB

Analisis sekuen berbasis WEB merupakan suatu teknik yang

dianggap paling baik untuk melihat keanekaragaman hayati suatu

kelompok organisme. Pada prinsipnya polimorfisme dilihat dari urutan

atau sekuen DNA dari fragmen tertentu dari suatu genom organisme.

Perbandingan sekuen rRNA merupakan alat yang baik untuk

mendeduksi hubungan filogeni dan evolusi di antara organisme

bacteria, archaebacteria, dan eukaryot (Weisburg et al., 1991).  Gen-

gen penghasil enzim tertentu misalnya dapat juga dibandingkan

berdasarkan sekuen mereka. Saat ini basis data (data-base) untuk

banyak gen 16S- rRNA dan 18S-rRNA tersedia dan disimpan misalnya

dalam Gene-Bank, dan dapat diakses misalnya melalui

http:///www.ebi.ac.uk.
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B. Analisis Pohon Filogenetik

Analisis pohon filogenetik menggunakan program yang

disediakan oleh internet (http://mafft katoh.com). Langkah awal yang

dilakukan adalah menyimpan sekuen  DNA pada notepad, membuka

MAFFT-a multiple sequence alignment program, pilih alignment,

masukkan sekuen DNA yang sudah disiapkan, klik submit, pilih

phylogenetic tree, akan muncul beberapa pilihan diantaranya bootsrap

klik kolom on yang disediakan, klik Go, dan terakhir klik open this

tree in a new window sehingga akan diperoleh pohon filogenetik

berdasarkan kelompok yang sesuai dengan urutan DNA dari masing-

masing spesies.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sekuen DNA

>1.Fragmen Gen Kitinase Sampel
TAGCCAATTTGGTTGGTGTGGCAACACTGATGACTACTGCAAAAAGG
AAAATGGTTGCCAGAGTCAGTGCAGCGGAAGCGGAGGTGATACTGGT
GGACTTGATAGTCTGATAACAAGAGAAAGGTTTGATCAGATGCTTTT
GCATAGAAATGATGGTGGTTGTCCTGCTCGTGGCTTCTATACCTATGA
TGCTTTCATAGCTGCTGCGAAGTCTTTCCCTGCCTTCGCTACAACCGG
TGATGATGCCACTCGCAAGAGGGAAGTTGCTGCTTTCTTGGCCCAAA
CTTCTCACGAAACTACTGGTTAGTCCACTTCGAAAGTTAATCACAAAG
TTCACCATGTTTTGAACATGACTTCATCGTTTTGAGAATTAATTTGAT
GATGCCGTAGGTGGAGCAGGATGGGCTGCACCCGATGGTCCATATAC
GTGGGGATACTGCTACAATAGGGAATTAAACCCCGCTGATTACTGCC
AGTGGGATCCAAACTACCCTTGCGCTCCTGGTAAGCAATATTTTGGCC
GGGGTCCAATGCAACTTACTTGGTAAGCCTTTCACCGTTTGCTAATTT
CTTTTCTTGAAATGTATTTTATGGTAAGGCAAAATTGTTTTGTTGACAT
GGGAATAATCACTTAACTTTTGATATATCAGGAACTACAACTATGGG
CAGTGTGGAAGAGCCATTGGGGTGGACCTATTAAACAACCCAGACCT
GCTAGCAACTGATCCTACAATTTCTTTCAAGTCAGCGTTCTGGTTCTG
GATGACTCCACAATCACCAAAGCCTTCTTGCCACGATGTGATCATTGG
GGCGTGGTCACCCTCCGGTAGCGACCAGGCGGCAGGCCGGGTTCCAG
GGTTTGGTTTGATCACAAATATTATCAATGGCGGCCTTGAATGTGGTC
AAGGTTGGAATGCAAAGGTAGAGGACCGCATTGGGTTCTATAAGAGG
TATTGTGACACACTTGGAGTTGGCTATGGTAACAATCTCGACTGCTAC
AACCA

>2.Kode Bank gen U30324.1
AGTCAATGGCTCGATGTGCTCCATCGATCCAAATCAATGTATGGCAT
ATTAATTGGCATGTTCTGCCTGTTCATTGTATTTAACTCTATGCAAAC
CATTGTTGGTTTCTCACGCACAGACAGTAGCGACTGTCGAGCAACA
GTTCATTGCTACTATTTTGTGTATTGGCCCATGATAGAATTCATGTG
CACGAAGCTAAAATGATTCAACAGCCGGCCCACATGCCCATCTTTTC
CAACCTTTTGTTAATAAAAGGGTCCTTTTTAGATAAGATGAGAGAA
GCTCGAAATCTGCCAGCGCAATTGAATGAAGTCAGGGATACAGATA
GGTATGGCATAATTTGTACTATAAAATTATACAAACTAAAAGATATT
TGGTCTTTCTCCATCACTCCCACTATATATATATATGTATATGTATGT
CCATCCTCTTAGCCTCCCACACATTGACAAAATCACAGATATTATCC
ATAAAAAATGAGCTTTCGGGCCTTGTCAGTTTTTTCTTTGTTCTTATC
CTATTTAATCTTGGGCTCAGCTGAGCAGTGTGGACGGCAAGCTGGT
GGTGCCCTGTGCCCTGGAGGCCTATGTTGTAGCCAATTTGGTTGGTG
TGGCAACACTGATGACTACTGCAAAAAGGAAAATGGTTGCCAGAGT
CAGTGCAGCGGAAGCGGAGGTGATACTGGTGGACTTGATAGTCTGA
TAACAAGAGAAAGGTTTGATCAGATGCTTTTGCATAGAAATGATGG
TGGTTGTCCTGCTCGTGGCTTCTATACCTATGATGCTTTCATAGCTGC
TGCGAAGTCTTTCCCTGCCTTCGCTACAACCGGTGATGATGCCACTC
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GCAAGAGGGAAGTTGCTGCTTTCTTGGCCCAAACTTCCCACGAAAC
TACTGGTTAGTCCACTTCGAAAGTTAATCACAAAGTTCACCATGTTT
TGAACATGACTTCATCGGTTTGGAGATTTAATTTGGTGATGCCGTAG
GTGGAGCAGGATGGGCTGCACCCGATGGTCCATATACGTGGGGATA
CTGCTACAATAGGGAATTAAACCCCGCTGATTACTGCCAGTGGGAT
CCAAACTACCCTTGCGCTCCTGGTAAGCAATATTTTGGCCGGGGTCC
AATGCAACTTACTTGGTAAGCCTTTCACCGTTTGCTAATTTCTTTTCT
TGAAATGTATTTATGGTAAGGCAAAATTGTTTTGTTGACATGGGAAT
AATTACTTAACTTTTGATATATCAGGAACTACAACTATGGGCAGTGT
GGAAGAGCCATTGGGGTGGACCTATTAAACAACCCAGACCTGCTAG
CAACTGATCCTACAATTTCTTTCAAGTCAGCGTTCTGGTTCTGGATG
ACTCCACAATCACCAAAGCCTTCTTGCCACGATGTGATCATTGGAGC
GTGGTCACCCTCCGGTAGCGACCAGGCGGCAGGCCGGGTTCCAGGG
TTTGGTTTGATCACAAATATTATCAATGGCGGCCTTGAATGTGGTCA
AGGTTGGAATGCAAAGGTAGAGGACCGCATTGGGTTCTATAAGAGG
TATTGTGACACACTTGGAGTTGGCTATGGTAACAATCTCGACTGCTA
CAACCAGAGGTCTTATAACAATGGACCCTCGGTGGACTCAATGTAG
CTAATTTAGTGTCGAATGACTTTGGTAAACAAAGATGTTTAGGGCTT
CGTATTTAAAATGTACCAGAACAGTGATCCGATCGAATTTGTTGGAT
TTGCTATGACACTGTGTTCTATGCTTCTCTCAAATTGCTGTCTGAAG
ATGTTTGAAAGCTTATGTAGTCTTGATGTTGCTTTCCCAAAGAATAA
T A A A A T G G A T G G T T C C T T T G A T T T T C A T T T T C

>3.Kode Bank gen KF268030.1
CCACACATTGAAAAAATCACAGATATTATCCATAAAAAATGAGCTTTC
GGGCCTTGTCAGTTTTTTCTTTGTTCTTATCCTATTTAATCTTGGGCTCA
GCTGAGCAGTGTGGACGGCAAGCTGGTGGTGCCCTGTGCCCTGGAGG
CCTATGTTGTAGCCAATTTGGTTGGTGTGGCAACACTGATGACTACTG
CAAAAAGGAAAATGGTTGCCAGAGTCAGTGCAGCGGAAGCGGAGGT
GATACTGGTGGACTTGATAGTCTGATAACAAGAGAAAGGTTTGATCA
GATGCTTTTGCATAGAAATGATGGTGGTTGTCCTGCTCGTGGCTTCTAT
ACCTATGATGCTTTCATAGCTGCTGCGAAGTCTTTCCCTGCCTTCGCTA
CAACCGGTGATGATGCCACTCGCAAGAGGGAAGTTGCTGCTTTCTTGG
CCCAAACTTCTCACGAAACTACTGGTTAGTCCACTTCGAAAGTTAATC
ACAAAGTTCACCATGTTTTGAACATGACTTCATCGTTTTGAGAATTTA
ATTTGATGATGCCGTAGGTGGAGCAGGATGGGCTGCACCCGATGGTC
CATATACGTGGGGATACTGCTACAATAGGGAATTAAACCCCGCTGATT
ACTGCCAGTGGGATCCAAACTACCCTTGCGCTCCTGGTAAGCAATATT
TTGGCCGGGGTCCAATGCAACTTACTTGGTAAGCCTTTCACCGTTTGC
TAATTTCTGTTCTTGAAATGTATTTATGGTAAGGCAAAATTGTTTTGTT
GACATGGGAATATTCACTTAACTTTTGATATATCAGGAACTACAACTA
TGGGCAGTGTGGAAGGGCCATTGGGGTGGACCTATTAAACAACCCAG
ACCTGCTAGCAACTGATCCTACAATTTCTTTCAAGTCAGCGTTCTGGTT
CTGGATGACTCCACAATCACCAAAGCCTTCTTGCCACGAAGTGATCAT
TGGAGCGTGGTCACCCTCCGGTAGCGACCAGGCGGCAGGCCGGGTTG
CAGGGTTTGGTTTGATCACAAATATTATCAATGGCGGCCTTGAATGTG
GCCAAGGTTGGAATGCAAAGGTAGAGGACCGCATTGGGTTCTATAAG
AGGTATTGTGACACACTTGGAGTTGGCTATGGTAACAATCTCGACTGC
TACAACCAGAGGTCTTATAACAATGGACTCTCGGTGGACTCAATGTAG
CTAATTTAGTGTCGAATGACTTTGGTAAACAAAG
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>4. Kode Bank gen U78888.1
GAGCAGTGTGGAAGGCAAGCAGGCGGTGCTCTTTGCCCCGGTGGTCT
ATGTTGTAGCCAATTTGGCTGGTGTGGCAGTACTGCTGACTACTGCAC
AGTTCCTGGTTGCCAAAGTCAGTGCAGCGGTAGTGGCCCTGCCCCTGG
GCCTGGTGGGCTAACCAATCTTATATCAAGAGAGACCTTTAATCAGAT
GCTTTTGCATAGGAACGATGGGGCTTGTCCTGCCCGTGGCTTCTATAC
ATATGATGCTTTCATTGCTGCTGCCCGTTCCTTTCCTGCATTTGCTACA
ACTGGTGACCAAGCTACTCGCAAGAGGGAAATAGCTGCCTTCTTAGC
CCAAACTTCCCATGAAACTACTGGTGGGGCAGGGTGGGCTGCACCGG
ATGGTCCTTATGCATGGGGATACTGCTACAATAGGGAATTGAATCCCC
CTTCATCTTACTGCGCTTCGGATCCAAATTACCCTTGTGCTCCTGGTAA
ACAATATTTTGGCCGGGGTCCCATGCAACTTTCTTGGAACTACAACTA
CGGGCAGTGTGGAAGGGCCATAGGGGTCGACTTGTTAAACAACCCAG
ACCTGCTATCAAGTGATCCCACAATTTCCTTCAAGTCTGCGTTTTGGTT
TTGGATGACTCCACAATCACCGAAGCCATCTTGCCACAATGTGATCAT
CGGAGCATGGTCACCCTCCAGTAGCGATCGCGCAGCAGGTCGGGCTA
CAGGGTATGGTGTGATCACAAATATTATCAATGGAGGCCTTGAATGTG
GTAAGGGTTGGAATGCACAGGTAGAAGACCGCATTGGGTTCTATAAG
AGGTATTGTGACATACTTGGAGTTAGCTATGGTAACAATCTTGACTGC
TACAACCAGAGTCCTTTCGGGAATGGAGTCTCGGTGGACTCAATGTAG

>5. Kode Bank gen U60197.1
TGAAGGAAACTACGAATAATCTATCATTCACCATGACTTTCTCCCACC
ATATATTTATGTACACCCTTCCAATCTTCCTACACTACCACATCGATAA
ATAAAAAATGAGCTTTCTTCAGGCCTTGTCAATTTTCCTTTTGCTTTTG
TTGTATGTAGTCGTAGGATCAGCTGAGCAGTGTGGAAGGCAAGCAGG
CGGTGCTCTTTGCCCCGGTGGTCTATGTTGTAGCCAATTTGGCTGGTGT
GGCAGTACTGCTGACTACTGCACAGTTCCTGGTTGCCAAAGTCAGTGC
AGCGGTAGTGGCCCTGCCCCTGGGCCTGGTGGGCTAACCAATCTTATA
TCAAGAGAGACCTTTAATCAGATGCTTTTGCATAGGAACGATGGGGCT
TGTCCTGCCCGTGGCTTCTATACATATGATGCTTTCATTGCTGCTGCCC
GTTCTTTTCCTGCATTTGCTACAACTGGTGACCAAGCTACTCGCAAGA
GGGAAATAGCTGCCTTCTTAGCCCAAACTTCCCATGAAACTACTGGTT
AGTCCATTTCGAAACTAGATACAAAATGTTTATCATCATTTCAACATG
ACTTTTGCAAACAATCTTAGAAAATATTATCGTTTTAACAATTAAATT
TCATGATTGATGCATTGCTGCAGGTGGGGCAGGGTGGGCTGCACCGG
ATGGTCCTTATGCATGGGGATACTGCTACAATAGGGAATTGAATCCCC
CTTCATCTTATTGCGCTTCGGATCCAAATTACCCTTGTGCTCCTGGTAA
ACAATATTTTGGCCGGGGTCCCATGCAACTTTCTTGGTAATAGCATGA
TCTTTCACCATTCGTTTCTTCTCTTGAAATGACATATTTATGGTAAGAT
GTTGACTTTCTAATATAATTAATCCACTTTGGTGTTTCAGGAACTACA
ACTACGGGCAGTGTGGAAGGGCCATAGGGGTCGACTTGTTAAACAAC
CCAGACCTGCTATCAAGTGATCCCACAATTTCCTTCAAGTCTGCGTTTT
GGTTTTGGATGACTCCACAATCACCGAAGCCATCTTGCCACAATGTGA
TCATCGGAGCATGGTCACCCTCCAGTAGCGATCGGGCAGCAGGTCGG
GTTCCAGGGTATGGTGTGATCACAAATATTATCAATGGAGGCCTTGAA
TGTGGTAAGGGTTGGAATGCACAGGTAGAAGACCGCATTGGGTTCTA
TAAGAGGTATTGTGACATACTTGGAGTTAGCTATGGTAACAATCTTGA
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CTGCTACAACCAGAGTCCTTTCGGGAATGGAGTCTCGGTGGACTCAAT
GTAGCTTTTTTGGCTCAAATGAAATCAGTAAACGTGC

>6. Kode Bank gen JQ289153.1
ATGAAGTTATGGGTAGTAACAATAATTGTGAGCGCTCTGTTATTTTCC
ACTGTGAAAAGAAGCAGAGCAGAGCAATGTGGAAAACAAGCTGGGG
GCAAAGTCTGCCCAGGTGGACAGTGCTGTAGCCAATATGGGTGGTGT
GGCACTACCGATCAATACTGCAAGAATGGTTGCCAAAGCCAATGTGG
CGGTAGTGGTAGCGGAATTGAAAGTGTCATCTCAAGTAACACTTTTAA
TCAAATGCTCAAACACCGTAATGATGGTGGTTGCAAAGCTAAGGGCT
TTTACACTTACGATGCTTTCATTAAGGCTGCCAAAGCCTTTCCTAACTT
TGGCACCACTGGTAATGATGCCACCCGCAAGAAGGAAATTGCTGCTTT
CTTTGGCCAAACTTCCCATGAAACTACTGGTGGATGGGCAAGTGCACC
TGATGGACCATATGCTTGGGGTTATTGCTTTGTTAGGGAGCAAAATCC
AAGCGCTTATTGTTCTCCTAATCCAACTTATCCATGTGCACCTGGAAA
GCAATATTATGGTCGTGGTCCAATGCAACTCTCATGGAACTACAACTA
TGGGCAGTGTGGAAGAGCCATAGGAGTAGACATACTTAAAAATCCAG
ATCTTGTTGCTACAGACCCTGTGGTTTCCTTCAAGACAGCTATTTGGTT
CTGGATGACCCCACAGTCACCAAAACCGTCATGCCATGATGTAATAA
CCGGACGGTGGAATCCTTCCGGAGCAGATCAGTCATCGGGTCGGGTT
GCAGGCTATGGAGCCATAACAAACATTATTAATGGTGGGCTTGAATG
TGGCAAAGGCAAAACTCCTCAGGTGGAAGACCGCATTGGGTTCTATA
AGAGGTATTGTGATATACTTAAGGTTGGTTATGGTAATAACCTTGACT
GCTACAACCAGAGGCCTTTTGGGTCTGGACTCTTGGTGGATACAATGT
AA

>7. Kode Bank gen XM_002525697.1

GAAAGCATATCTCAGAAATGTTACCAAAAATGGAGGTTTATGCCTTTA
CTGTTTTTTATATTTTCTTTTCTTTTTTGCTAGGAGGCTTAGCTGAGCA
ATGTGGAAGGCAAGCTGATGGTGCCCTATGCCCAGGAGGCTTATGTT
GCAGCCAATATGGTTGGTGTGGAAATACGGATCCTTACTGTGGTGGTG
GATGCCAAAGCCAGTGTGGTGGCGGCGGCGGAGGTGGTGGTGGAGAC
CTTGGCAGTATCATCTCAAGATCAACATTTGATCAACTGCTTAAGCAT
AGAAATGATGGTGCTTGCCCTGGCAAGGGATTCTACACGTACGATGCT
TTTATCTCGGCTGCCAAGGATTTTCCTGGGTTTGGCACCACCGGCGAT
GTTGCCACGCGCAAAGGGGAGATTGCTGCTTTCTTTGGCCAGACATCT
CATGAAACTACTGGAGGGTGGCCCAGTGCTCCTGATGGTCCATACGCC
TGGGGATACTGCTTCATTAGAGAGCAAAATCCTGGATCTTATTGTTCT
CCAAGTTCCACTTATCCATGTGCCCCTAATAAGCAATATTACGGCAGG
GGTCCTATCCAACTCACATGGAACTACAATTATGGGCAGTGCGGGAG
AGCCATAGGAGTCGATCTGCTGAACAATCCAGACCTCGTTGCTACTGA
TCCTGTCATTTCCTTCAAGGCAGCAATATGGTTCTGGATGACTCCACA
ATCTCCAAAACCATCATGCCACGATGTCATTACAGGACGTTGGTCACC
TTCTGCAGCCGATAGGTCAGCCGGCCGACTTGCCGGTTATGGAGTGCT
GACAAATATCATCAATGGAGCCCTTGAATGTGGTAGGGGATGGGACT
CGAGGGTTGATGATCGTATTGGGTTCTACAAAAGGTACTGTGATTTAC
TTGGAATTGGCTATGGTAACAACCTTGACTGCTACAACCAAAGGTCTT
TTGGAAATGGAGCTTTCGGATTAGTAGACACCATGTGATTCCATTTTC
ATTAAGAGAAAAATAAAACAGATAAATGACACGAACTGCGTTTGATT
TGTTTGGCCCAAATA
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>8. Kode Bank gen AF061806.1
GAAAGTGAAGAAAATTAGGGAAAATGAAGTTATGGGTAGTAACAATA
ATTGTGAGCAGTCTGTTATTTTTCACTATCCAAAGAAGCAGAGCAGAA
CAATGTGGAAACCAAGCTGGAGGCAAAGTCTGCCCAGGTGGACAGTG
CTGTAGCCAATATGGTTGGTGTGGCACTACTGATGAATACTGCAAGAA
GGGTTGCCAAAGCAAATGTGGCGGTGCTAGCGGCATTGAAAGTGTTA
TCTCAAGTAACATTTTTAATCAAATGCTCAAACACCGAAATGATGGTG
CTTGCAAAGCTAAGGGCTTTTACACTTATGATGCTTTCATTAAGGCTG
CCAAAGCCTTTCCCAACTTTGGCACCACTGGGAATGATGCCACCCGCA
AGAAGGAAATTGCTGCTTTCTTTGGCCAAACTTCCCATGAAACTACTG
GGTGGGATGGGCCAAGTGCCCCAGATGGCCCATATGCTTGGGGTTATT
GCTATGTCAGAGAGCAAAATCCAAGCGCTTATTGTTCACCTAATCCAA
CTTATCCATGTGCGTCTGGAAAGCAATATTATAGTCGTGGTCCAATGC
AACTCTCATGGAACTACAACTATGGGCAGTGTGGAAGAGCTATAGGA
GTAGACCTACTTAGAAATCCAGATCTTGTTGCTACAGACCCTGTGGTT
TCCTTCAAGACAGCTATTTGGTTCTGGATGACACCGCAATCACCAAAG
CCGTCTTGCCACGATGTCATTACCGGACGATGGAAACCTTCTGGAGCG
GATCAGTCAGCGGGTCGGGTTGCGGGCTATGGAACCATAACAAACAT
TATTAATGGTGGGCTTGAATGTGGCAAAGGTAGAAATCCTCAGGTGG
AGGACCGCATTGGTTTCTATAAGAGGTATTGTGATATACTTAAGGTTG
GTTATGGTAATAACCTTGACTGCTACAATCAGAGGCCTTTTGGGTCTG
GACTCTTGGTGGATACAATGTAATTTTAGTTCACTACTGTACGTGGGA
GTTTGCTAACGGTTGTCACTGCTATGTGACTAGTGTTTTTATGTACTTT
GTATGTGTGGATTGTGGAAGGAAATAATAATAATAATAATAATAATA
ATAATAATTATAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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B. Analisis Sekuen

Teknik molekuler berbasis DNA menawarkan banyak

keuntungan, yaitu akan merevolusi ekologi FMA karena

memungkinkan mengidentifikasi FMA dari sampel akar tanpa

memerlukan spora. Pemahaman fungsi mikoriza pada level molekular

dapat dipergunakan untuk perbaikan tanaman secara berkelanjutan.

Diluar kegunaan praktis, studi FMA molekular perlu dan penting,

dimana fenomena evolusi dan komunikasi molekular antara pasangan

simbiosis mendasari adanya penelitian dasar masa mendatang.

Salah satu teknik identifikasi FMA berbasis DNA adalah

Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) yang didasarkan

pada metode Polymerase Chain Reaction (PCR), dimana dalam

metode ini digunakan primer pendek (biasanya 10 nukleotida) pada

tiap-tiap sekuens. Adanya beragam teknologi PCR membuka peluang

deteksi dan seleksi mikroorganisme yang tidak dapat dikulturkan.

Amplifikasi primer untuk PCR umumnya homologous, untuk

mempertahankan sekuens yang sering digunakan pada gen rRNA

(rDNA). Hal ini diorganisasikan pada daerah yang dilindungi (18S,

5.8S, dan 28S) dan daerah lainnya. Primer universal yang umum

digunakan untuk amplifikasi rDNA dapat memperbanyak sekuens

dari daerah ini29.

29 Zeze et al., 1996, MYCDIRE a dispersed repetitive DNA element in arbuscular mycorrhizal
fungi. Mycol. Res, 1999, 103, 572-576
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Analisis sekuen dilakukan dengan melakukan BLAST untuk

nukleotida menggunakan database Reference Genomic Sequence

dengan tidak mengikutsertakan sampel model dan lingkungan dalam

database tersebut. Sekuen Gene Bank yang paling mirip; dicirikan

dengan nilai Max Score dan Total Score sama, Query Coverage

mendekati 100%, E-value mendekati 0, dan Max Ident

mendekati 100%; pada setiap database kemudian diunduh dan

dikonstruksi filogeninya. Sekuen yang paling dekat dengan

sampel merupakan sekuen yang kemiripanya paling tinggi30.

Analisis BLAST dilakukan dengan 2 cara, pertama dikenal

dengan analisis BLASTn dan kedua adalah analisis BLASTp. Dalam

Penelitian ini, yang dilakukan adalah analisis BLASTn, disebabkan

karena peneliti ingin melihat sejauhmana kedekatan/kemiripan sekuen

gen yang menyandi enzim kitinase dengan gen yang ada pada gen

bank. Hasil analisis BLASTn seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1

memberikan gambaran bahwa fragmen gen penyandi enzim kitinase

memiliki tingkat homolog yang tinggi terhadap sekuen gen yang ada

pada gen bank, seperti yang ditunjukkan dengan adanya warna merah

yang dominan.

30 Vanny Narita, Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI SAINS DAN TEKNOLOGI, Vol. 1, No. 4
(Jakarta: Jurnal Al-Azhar Indonesia), 2012



25

C. Analisis Pohon Philogenetik Berdasarkan Kemiripan Sekuen DNA

Analisis pohon filogenetik menggunakan program yang

disediakan oleh internet (http://mafft katoh.com), seperti yang di

tunjukkan pada Gambar 2 sampai Gambar 8. Langkah awal yang

dilakukan adalah menyimpan sekuen  DNA pada notepad, membuka

MAFFT-a multiple sequence alignment program, pilih alignment,

masukkan sekuen DNA yang sudah disiapkan, klik submit, pilih

phylogenetic tree, akan muncul beberapa pilihan diantaranya bootsrap

klik kolom on yang disediakan, klik Go, dan terakhir klik open this

tree in a new window sehingga akan diperoleh pohon filogenetik

berdasarkan kelompok yang sesuai dengan urutan DNA dari masing-

masing spesies.

Gambar 1. Hasil Analisis BLASTn fragmen gen penyandi
enzim kitinase terhadap sekuen gen yang ada pada
gen bank
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1

2

Gambar 2. Menu Penelusuran pohon filogenetik sekuen gen
penyandi enzim kitinase

Gambar 3. Menu Penelusuran pohon filogenetik sekuen gen
penyandi enzim kitinase dengan memilih aligment
dan penginputan sekuen DNA

3

1
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4

5

Gambar 4. Menu Penelusuran pohon filogenetik sekuen gen
penyandi enzim kitinase dengan memilih submit
setelah penginputan sekuen DNA

Gambar 5. Menu Penelusuran pohon filogenetik sekuen gen
penyandi enzim kitinase dengan memilih
Phylogenetic tree
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6

7

Gambar 6. Menu Penelusuran pohon filogenetik sekuen gen
penyandi enzim kitinase dengan memilih Go

Gambar 7. Menu Penelusuran pohon filogenetik sekuen gen
penyandi enzim kitinase untuk melihat pohon
filogenetik
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Keragaman genetik memainkan peran yang sangat penting dalam

adaptabilitas suatu spesies karena ketika lingkungan suatu spesies

berubah, variasi gen yang kecil diperlukan agar spesies dapat bertahan

hidup dan beradaptasi (Salisbury dan Ross, 1995). Spesies yang

memiliki derajat keragaman genetik yang tinggi pada populasinya akan

memiliki lebih banyak variasi alel yang dapat diseleksi (Elfrod dan

Stansfield, 2007).

Gambar 8. Pohon filogenetik sekuen gen penyandi enzim
kitinase

Pohon Filogenetik
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Semua proses biokimia yang menentukan bentuk dan fungsi

(fenotipe) tumbuhan merupakan hasil dari informasi yang disandi

dalam urutan DNA – genom dan dari interaksi antara informasi

tersebut dengan lingkungan (Salisbury dan Ross, 1995). Selain faktor

– faktor eksternal, misalnya temperatur dan kualitas cahaya, fenotipe

juga dipengaruhi factor-faktor internal, misalnya hormon dan enzim

(Elfrod dan Stansfield, 2007). Pada penelitian ini yang dilakukan adalah

menterjemahkan informasi biologi (bioinformatik berbasis web) dengan

tujuan untuk melakukan eksplorasi keragaman gen penyandi enzim

kitinase dengan program berbasis web, dengan menggunakan potongan

sekuen gen penyandi enzim kitinase pada tanaman kakao. Analisis yang

dilakukan adalah untuk mencari tahu apakah sekuen tersebut telah ada di

Bank gen atau merupakan strain baru khas Indonesia yang belum

terpublikasi, sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu

memberikan anotasi (penamaan) untuk strain baru dengan menggunakan

metode neighbor-joining yang memudahkan analisis sekuen DNA dan

protein secara lebih lanjut

Metode neighbor-joining digunakan untuk pensejajaran sekuen-

sekuen yang dihasilkan, untuk kemudian  dibuat filogeninya.  Filogeni ini

diperlukan karena merupakan salah satu cara yang penting untuk

pembacaan sekuen mana yang paling dekat dengan sampel. Analisis pohon

filogenetik dilakukan dengan tujuan untuk menguji kestabilan

pengelompokan dalam konstruksi pohon filogenetik yang menghasilkan
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sejumlah pohon filogenetik acak berdasarkan kedekatan sekuen DNA yang

dimiliki.

Untuk  mendapatkan hasil pengelompokan yang lebih baik

dengan nilai bootstrap yang tinggi, perlu pengujian dengan

menggunakan primer yang lebih banyak karena menurut31, semakin

tinggi nilai bootstrap maka akan semakin baik. Secara teoritis

meningkatnya keakuratan pengelompokan disebabkan oleh semakin

banyaknya data yang digunakan. Pada umumnya ketepatan perkiraan

pengelompokan akan meningkat apabila jumlah lokus yang

terdeteksi dalam analisis meningkat32.

Berdasarkan konstruksi pohon filogenetik sekuen gen penyandi

enzim kitinase sampel, menunjukkan sekuen gen penyandi enzim kitinase

terpisah dari kelompok kode gen bank JQ289153_1, AF061806_1,

XM_002525697, U78888_1, U600197_1, dan berada satu kelompok

dengan sekuen gen dengan kode U30324_1, KF268030_1. Konstruksi

pohon filogenetik sekuen gen penyandi enzim kitinase dapat dilihat pada

Gambar 9.

31 Holmes, Bootstraping Phylogenetic Trees : Theory and Methods. Stanford, USA, 2005

32 Kartikaningrum, dkk., Kekerabatan antar Genus Anggrek Sub Tribe Sarchantinae
Berdasarkan Data Fenotip dan Pola Pita DNA, Jurnal Zuriat 13 (1) : 1 –10,
2002.
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Simpul pohon filogenetik melambangkan suatu unit taksonomi

atau takson yang dapat berupa spesies, populasi, individu, gen, atau sekuen

(asam nukleat atau protein). Khusus pada sekuen gen subject memiliki

nilai bootstarap 100% menunjukkan bahwa sekuen gen penyandi enzim

kitinase Tanaman kakao. yang diperoleh benar-benar stabil. Menurut33

nilai boostrap ≥95% pada suatu cabang maka dapat menunjukkan tingkat

kepercayaan suatu cabang.

Konstruksi pohon filogenetik berdasarkan analisis pohon

filogenetik sekuen DNA (Gambar 2) menunjukkan bahwa sekuen DNA

yang terbentuk sebanyak 2 kelompok besar. Kelompok pertama terdiri dari

sekuen DNA dengan kode gen bank JQ289153_1, AF061806_1, dan

XM_002525697 dengan nilai boostrap100 %. Kelompok kedua terdiri dari

33 Felsenstein, 1985, Confidence limits on phylogenies: an approach using the bootstrap.
Evolution, 783-791

Gambar 9. Konstruksi pohon filogenetik berdasarkan urutan sekuen
DNA gen penyandi enzim kitinase
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sekuen DNA dengan kode gen bank U78888_1, U600197_1, U30324_1,

KF268030_1 dan Fragmen gen kitinase sampel dengan nilai boostrap

100%.

Berdasarkan Gambar 9, dapat disimpulkan bahwa sekuen gen

penyandi enzim kitinase dari Tanaman kakao hasil isolasi secara filogeni

menunjukkan berada satu spesies dengan sekuen DNA dengan kode gen

bank U78888_1, U600197_1, U30324_1, KF268030_1 yang ada pada gen

bank. Hal ini disebabkan karena membentuk simpul (nodus) yang sama

dengan nilai bootstarap 100%. Sebaliknya gen penyandi enzim kitinase

Tanaman kakao. secara filogeni terpisah dari sekuen gen subjek

(GeneBank) disimpulkan bukan termasuk kedalam spesies yang sama

(simpul yang berbeda).

Simpul melambangkan suatu unit taksonomi atau takson yang

dapat berupa spesies, populasi, individu, gen, atau sekuen (asam nukleat

atau protein) (Sentausa, 2003). Khusus pada sekuen gen subject memiliki

nilai bootstarap 100% ini menunjukkan sekuen tersebut benar-benar

stabil. Menurut Felsenstein (1985) nilai boostrap ≥ 95% pada suatu

cabang maka dapat menunjukkan tingkat kepercayaan suatu cabang.
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D. Rekayasa Genetik Dalam Pandangan Islam (Tinjauan Atas
Teknologi Kloning)

Pada masa kepemimpinan Rasulullah pasca hijrah ke Madinah,

pernah pada suatu kesempatan Rasulullah memperhatikan para sahabatnya

yang sedang berada di atas pohon kurma, beliau lalu bersabda, yang

diriwayatkan oleh Muslim:’Apa yang mereka kerjakan?’ orang-orang

menjawab; ’Mereka sedang mengawinkan kurma’. Lalu Rasulullah

bersabda lagi, ‘aku kira itu tidak berguna’. Orang-orang pun

menyampaikan sabda Rasulullah tersebut kepada orang-orang yang berada

di atas puncak pohon kurma dan mereka tidak meneruskan proses

perkawinan pohon kurma. Rasulullah menjelaskan lebih lanjut, ‘jika

perkawinan kurma bermanfaat bagi kurma silakan melakukannya! Aku

hanya sekedar mengira sajadan jangan salahkan aku karena perkiraanku.

Tapi, jika aku membicarakan sesuatu kepada kalian dari Allah, maka

ambilah, sebab aku tidak berbohong kepada Allah zza wa jalla’ (Al- Bilali:

2005).

Hadits ini menunjukkan bahwa kehidupan Rasulullah sangat dekat

dengan pertanian. Dalam hadits di atas, Rasulullah menerangkan bahwa

ilmu pertanian adalah ilmu dunia, yang pada awalnya Rasulullah

menyangka ilmu pertanian (dalam hal ini mengawinkan, memuliakan

kurma), tidaklah berguna. Namun, karena memang masyarakat Madinah

paham betul akan kegiatan memuliakan tanaman tersebut, maka
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Rasulullah menyampaikan, bahwa apa yang diungkapkannya hanyalah

sangkaan, bukan wahyu dari Allah SWT.

Ini juga yang menunjukkan bahwa ilmu pertanian adalah ilmu yang

dekat dan sangat familiar dengan kehidupan dan Islam. Pertanian

menjawab kebutuhan kita akan hal-hal pokok, dan Islam membenarkan

usaha kita dalam mengembang-biakkan dan memanfaatkan tanaman

sebagai pemenuh kebutuhan pokok kita. Dan (ingatlah), ketika kamu

berkata : hai Musa, kami tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam

makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar

Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu:

sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan

bawang merahnya. (Al-Baqarah: 61).

Allah SWT juga menjelaskan kepada kita akan ciptaannya yang

berkaitan dengan pertanian dan konsep pemuliaan tanaman secara umum

yang Dia ciptakan dengan sempurna dalam Q.S Al-An’am : 99 ;
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Dan Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu Kami

tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami

keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, kami

mengeluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan

dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan

kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang

serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu

berbuah dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada

tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman. (Al-

An’am: 99).

Dari ayat di atas, ada tiga poin dari ilmu pemuliaan tanaman yang

dapat kita ambil, yaitu :

1. Keanekaragaman hayati (keanekaragaman plasma nutfah),

ditunjukkan pada bagian potongan ayat; ‘…lalu Kami tumbuhkan

dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan’. Tidak dapatlah

kita ukur dengan kata-kata, dahsyatnya kekuasaan ciptaan Allah SWT

dalam menciptakan keanekaragaman yang sangat luas ini. Di

Indonesia saja, tercatat dalam rekor dunia bahwa keanekaragaman

hayati Indonesia adalah terbesar ketiga di Dunia.

2. Introduksi tanaman, yaitu terdapat dalam potongan ayat; ’…maka

Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang

menghijau…’ dalam ilmu pertanian, kita mengenal, bahwa istilah

tumbuhan berbeda dengan istilah tanaman. Makna keluarkan dari
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tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau bisa jadi tentang

introduksi plasma nutfah.

3. Perbedaan fenotip, ditunjukkan dalam potongan ayat; ’…dan (Kami

keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak

serupa….potongan ayat ini dapat mengandung makna, bahwa,

tanaman-tanaman yang sama dapat menunjukkan penampilan yang

sama,tapi juga tidak. Ini menunjukkan perbedaan genetik pada

tanaman yang mengakibatkan perubahan fenotipnya, seperti yang kita

kenal dalam hukum Mendel dan Hardy-Weinberg.

Tidak berhenti di situ, Allah SWT juga menunjukkan kekuasaanNya
dengan ayatnya yang masih berhubungan dengan pemuliaan tanaman yaitu Q.S
Ar-Ra’d : 4

Tidak berhenti di situ, Allah SWT juga menunjukkan

kekuasaanNya dengan ayatnya yang masih berhubungan dengan

pemuliaan tanaman yaitu Q.S Ar-Ra’d : 4

’Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-

kebun anggur, tanamn-tanaman dan pohon-pohon kurma yang bercabang

dan tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan

sebahagian tanaman-tanaman itu atas sebahagian lain tentang rasanya.
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Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran

Allah) bagi kaum yang berfikir’. (Ar-Ra’d: 4).

Ayat di atas menunjukkan bahwa varietas unggul atau superior

memanglah ada atas izin Allah, ini ditunjukkan pada potongan ayat di atas;

’Kami melebihkan sebahagian tanaman-tanaman itu atas sebahagian lain

tentang rasanya’.

Pada akhirnya, kita berkesimpulan bahwa pertanian adalah ilmu

yang sangat dekat dengan kehidupan kita dan Islam. Maka, patutlah kita

mengutip ayat Allah SWT, dalam Al-Qur’an yang familiar dan sering

diulang-ulang dalam suratnya;

’maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?’

Sungguh besar kuasa Allah SWT, yang dalam ayatnya terdapat

keeratan yang kuat, antara ayat kauniyah dan kauliyah Nya. Baru saja kita

menelisik sedikit saja tentang pertanian dan pemuliaan tanaman, sungguh

takkan habis lidah ini mengucap puji hanya kepadaNya, Tuhan semesta

alam.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan

sebagai berikut :

1. Keragaman sekuen fragmen gen penyandi enzim kitinase dari

sampel menunjukkan adanya dua simpul dengan boostrap 100%

yang menunjukkan tingkat kepercayaan suatu cabang yaitu masing

dengan kode gen bank U78888_1, U600197_1, U30324_1,

KF268030_1 dan kode gen bank U78888_1, U600197_1,

U30324_1, KF268030_1 yang ada pada gen bank

2. Sekuen Fragmen gen penyandi enzim kitinase secara filogeni

menunjukkan berada satu spesies dengan sekuen DNA dengan kode

gen bank U78888_1, U600197_1, U30324_1, KF268030_1 yang

ada pada gen bank

B. Saran
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