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ABSTRACT 

 

Aceh is one of the center areas of wild type and cultivated snake fruit (salak) as 

it has a various topography. The massive deforestation resulted in reduced salak habitat 

and salak diversity in Aceh. In addition, lack of information about salak kinship in Aceh 

and difficulty in morphological-based taxonomic studies lead to the requirement of   

molecular approach which facilitate the study of salak taxonomy. This study aimed to 

reconstruct phylogenetic trees and analyze the kinship relationship of Salacca species in 

Aceh based on rbcL gene sequence using neighbor joining method. DNA extraction 

used CTAB method with modification. Phylogenetic analysis using neighbor joining 

method showed that Salacca sp. (NH.07) Lembah Seulawah had the longest 

evolutionary rate compared to other two salak samples. 
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ABSTRAK 

 

Aceh menjadi salah satu daerah penghasil salak tipe budidaya dan tipe liar 

karena memiliki topografi yang beragam. Adanya faktor deforestasi yang meningkat 

mengakibatkan berkurangnya habitat salak dan kekayaan jenis salak di Aceh. Selain itu, 

kurangnya informasi mengenai hubungan kekerabatan salak di Aceh serta kajian 

taksonomi berdasarkan karakter morfologi yang susah dilakukan pada salak, sehingga 

diperlukan pendekatan molekuler untuk memudahkan dalam kajian taksonominya. 

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi pohon filogenetik dan menganalisis 

hubungan kekerabatan spesies Salacca yang ada di Aceh berdasarkan sekuen gen rbcL 

menggunakan metode neighbor joining. Ekstraksi menggunakan metode CTAB dengan 

modifikasi. Analisis filogenetik menggunakan metode Neighbor Joining, bahwa 

Salacca sp. (NH.07) Lembah Seulawah memiliki laju evolusi terpanjang dibandingkan 

dua sampel salak lainnya. 

Kata Kunci: Filogenetik, Aceh, gen rbcL, Salacca, neighbor joining
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PENDAHULUAN 
 Pulau Sumatera merupakan pulau 

ketiga terbesar di dunia dan memiliki 

potensi keanekaragaman hayati yang 

sangat melimpah. Pulau Sumatera 

menjadi salah satu pusat 

keanekaragaman tanaman vaskuler di 

dunia dengan jumlah kepadatan spesies 

dari 3.000 hingga 5.000 spesies per 

10.000 km
2
 (Barthlott et al. 2005). Hal 

tersebut didukung oleh letak geografis 

dan astronomisnya yang beriklim tropis 

dan curah hujan tinggi. Salah satu 

provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Aceh, 

memiliki topografi dengan daerah tengah 

terdiri dari pegunungan, sedangkan ke 

arah utara dan timur terdiri dari 

perbukitan dan landai (BPS Provinsi 

Aceh 2020). Kondisi lingkungan tersebut 

memunculkan berbagai variasi salak. 

Provinsi Aceh menjadi penghasil salak 

budidaya maupun liar, terutama di 

kawasan Ekosistem Leuser. Potensi 

salak di Aceh yang berlimpah perlu 

dianalisis secara filogenetik untuk 

melihat asal-usul dan hubungan 

kekerabatan Salacca yang ada di Aceh. 

Penelitian filogenetik telah 

banyak dilakukan untuk melihat 

hubungan kekerabatan dan asal-usul 

makhluk hidup. Penggunaan penanda 

molekuler digunakan dalam penelitian 

filogenetik karena lebih efisian dan bisa 

pada semua level taksa (Hidayat dan 

Pancoro 2008). Salah satunya gen rbcL 

yang telah banyak digunakan sebagai 

marka molekuler dalam analisis 

filogenetik pada berbagai tingkatan taksa. 

Gen rbcL yaitu berukuran ±1400 bp, 

memiliki banyak gen konservatif dengan 

tingkat evolusi yang rendah sehingga 

dapat diamplifikasi dengan tingkat 

keberhasilan yang tinggi (Kumar et al. 

2016; Fitmawati dan Hayati 2018). Pada 

analisis filogenetik, salah satu metode 

yang digunakan adalah metode neighbor 

joining. Neighbor joining adalah metode 

pembuatan kladogram yang 

menggunakan metode jarak (distance) 

yang memanfaatkan banyaknya 

perbedaan antara dua sekuen yang 

dianalisis (Muzzazinah 2017). Metode 

ini ditemukan oleh Saitou dan Nei 

(1987). Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk merekonstruksi hubungan 

kekerabatan spesies Salacca di daerah 

Aceh berdasarkan sekuen gen rbcL 

menggunakan metode neighbor joining. 

METODE PENELITIAN 
 Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan November sampai Februari 2021 

di Laboratorium Botani Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Riau dan sekuensing DNA 

dilakukan di First Base Laboratorium 

Malaysia melalui PT. Genetica Science 

Indonesia. Alat-alat yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu timbangan 

analitik, freezer, centrifuge, waterbath, 

tabung PCR, tabung eppendorf, 

mikropipet, microtips 2,5 µl, 10 µl, 100 

µl dan 1000 µl, spatula, mortal dan 

pastel, gelas kimia, gelas ukur, beaker 

glass, mesin PCR (miniPCR), UV 

Transiluminator (Alpha Innotech), 

kamera digital, spidol, pensil, oven, 

gunting, dan tissue. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 

tiga sampel daun Salacca yang berasal 

dari Aceh tepatnya di Kecamatan 

Lembah Seulawah, Kota Kutacane dan 

Kawasan Ekosistem Leuser. Sampel ini 

telah dikoleksi dan diisolasi DNA 

totalnya menggunakan CTAB (Doyle & 

Doyle 1987) oleh Ibu Namira Hamim 

dari Jurusan Biologi, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

Universitas Syah Kuala, Banda Aceh 

yang dilakukan di Laboratorium Botani, 

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 

Riau dan sampel disimpan di 
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Laboratorium Botani Jurusan Biologi 

FMIPA Universitas Riau. Bahan-bahan 

yang digunakan untuk ekstraksi DNA 

yaitu isopropanol dan 70% alkohol, 

aqua-demineralisasi (Aqua-DM), 2x 

CTAB (2% CTAB); 1,4 M NaCI; 0,1 M 

Tris-HCl; 0,02 M EDTA), 2% Hepes, 

1,5% PVP, 0,2% β-mercaptoethanol, 96% 

alkohol, ddH2O, kloroform dan buffer 

TE. Bahan-bahan yang digunakan untuk 

elektroforesis yaitu 1x buffer TBE, gel 

agarose (nzytech), DNA ladder 1 kb, 

DNA template, loading dye, ethidium 

bromide. Bahan-bahan yang digunakan 

untuk PCR yaitu sampel DNA yang 

telah diamplifikasi, PCR kit, primer rbcL 

Forward 5’ (CTTGGCATTCCGAGTA) 

3' dan Reverse 5’ 

(TCACAAGCAGCCAGTTC) 3' 

(Suparman 2013). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Visualisasi DNA Hasil Amplifikasi 

Tahapan amplifikasi 

menggunakan Polymerase Chain 

Reaction (PCR) merupakan salah satu 

metode yang banyak digunakan dalam 

identifikasi organisme (Pertiwi et al. 

2015). PCR bertujuan untuk 

menggandakan fragmen DNA yang 

ditargetkan berdasarkan primer tertentu 

secara in vitro. Proses PCR terdiri dari 

beberapa tahapan yaitu (1) denaturasi 

DNA yaitu proses pembukaan DNA utas 

ganda menjadi utas tunggal, (2) 

annealing yaitu proses penempelan 

primer pada DNA template, (3) 

extension  yaitu proses pemanjangan 

primer untuk membentuk rantai DNA 

yang baru dari ujung 3’ (Yusuf 2010). 

Beberapa faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan proses PCR yaitu jenis 

polimerase DNA, konsentrasi komponen 

PCR, dan suhu annealing (Handoyo dan 

Rudiretna 2000). Pemilihan suhu 

annealing yang tidak tepat dapat 

menyebabkan penempelan primer yang 

tidak spesifik (Amanda et al. 2019). 

Pada penelitian ini, amplifikasi DNA 

menggunakan sepasang primer rbcL 

yaitu rbcL-F (forward) dan rbcL-R 

(reverse).  

 
Gambar 1   Profil pita DNA rbcL setelah  diamplifikasi. Keterangan: (L) 1 kb DNA 

ladder, (1) NH.07 asal Lembah Seulawah, (2) Jgr asal Kutacane, (3) L1 

asal Leuser. 

±1400 bp 
1500 bp 
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Berikut visualisasi profil pita 

DNA rbcL setelah diamplifikasi 

ditunjukkan pada Gambar 1. Hasil 

amplifikasi DNA divisualisasi 

menggunakan gel agarose 0,8% yang 

dimigrasikan di dalam larutan TBE 1X 

dengan tegangan 100 volt selama 30 

menit. Ukuran DNA yang diamplifikasi 

diukur menggunakan ladder ukuran 1 kb. 

Profil pita yang dihasilkan yaitu jelas, 

namun terdapat smear dan multiple band 

(Gambar 1). Adanya multiple band 

diduga karena spesifisitas suhu 

annealing yang belum optimal sehingga 

mempengaruhi proses penempelan 

primer pada DNA template 

(Sulistyaningsih dan Utami 2014). Profil 

pita DNA dipilih dengan daerah target 

amplifikasi rbcL yaitu ukuran panjang 

sekuen berkisar ±1400 bp. 

 

Analisis Filogenetik Salacca dengan 

Metode Neighbor Joining (NJ) 

Analisis neighbor joining 

merupakan suatu metode untuk 

merekonstruksi pohon filogenetik 

berdasarkan jarak evolusi yang terjadi di 

antara spesies. Menurut Nei dan Kumar 

(2000), metode neighbor joining 

didasarkan pada prinsip evolusi 

minimum dengan perkiraan panjang 

cabang atau branch length. Berdasarkan 

analisis neighbor joining menunjukkan 

Salacca sp. asal Lembah Seulawah 

(NH.07) memiliki cabang terpanjang 

dibandingkan dengan spesies Salacca 

lainnya. Sinaga (2018) mengatakan 

bahwa spesies dengan percabangan 

terpanjang pada kladogram mengalami 

proses evolusi terpanjang, sehingga 

terdapat banyak perubahan basa 

nukleotida yang dimiliki. Sementara itu, 

percabangan yang pendek mengalami 

proses evolusi yang relatif singkat dan 

terdapat perubahan basa nukleotida 

dalam jumlah yang sedikit. Hasil 

bootstrap pada kladogram menunjukkan 

nilai kekuatan cabang pohon yaitu 81% 

artinya peluang terjadinya perubahan 

susunan klad atau cabangnya sangat 

rendah. Analisis data menggunakan 

metode neighbor joining menghasilkan 

pohon filogenetik yang dapat dilihat 

pada Gambar 2. 

   

 
Gambar 2     Kladogram Salacca berdasarkan metode neighbor joining. Angka di atas 

cabang menunjukkan nilai bootstrap 1000 kali ulangan. 

 

Analisis menggunakan metode 

neighbor joining juga memperlihatkan 

matriks jarak kekerabatan sekuen rbcL 

yang disajikan pada Tabel 1. Pada 
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Salacca sp. asal Kutacane (Jgr) dan 

Phoenix paludosa mempunyai nilai 

matriks jarak genetik tertinggi yaitu 

0.67663. Kedua spesies tersebut 

diasumsikan sebagai jenis yang 

berkerabat paling jauh, sedangkan nilai 

matriks jarak genetk terendah 

ditunjukkan oleh Nypa fruticans dan 

Phoenix paludosa yaitu 0.00752. 

Menurut Juliantari (2015), semakin 

tinggi nilai matriks jarak genetik maka 

hubungan kekerabatan antar spesies 

tersebut semakin jauh dan sebaliknya. 

 

Tabel 1      Matriks jarak genetik sekuen rbcL pada Salacca menggunakan metode 

       neighbor joining 

 1 2 3 4 5 6 

Salacca sp. (NH.07) 

Lembah Seulawah 
-      

Salacca sp. (Jgr) 

Kutacane 
0.65207 -     

Salacca sp. (L1) 

Leuser 
0.63997 0.57663 -    

Phoenix paludosa 

(MG970505.1) 
0.67204 0.67663 0.54946 -   

Nypa fruticans 

(MG970496.1) 
0.67587 0.67652 0.54957 0.00752* -  

Calamus 

simplicifolius 

(MK754029.1) 

0.66822 0.67220 0.54933 0.01880 0.01880 - 

Keterangan: Tanda (angka bercetak tebal) menunjukkan matriks jarak kekerabatan 

          spesies yang tinggi. Tanda (bintang *) menunjukkan matriks jarak  

         kekerabatan yang rendah. 
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KESIMPULAN 
Analisis filogenetik tiga sampel 

Salacca di daerah Aceh menggunakan 

penanda sekuen gen rbcL dianalisis 

menggunakan metode neighbor joining 

(NJ) diperoleh sampel Salacca sp. 

(NH.07) Lembah Seulawah memiliki 

panjang cabang terpanjang 

dibandingkan Salacca lainnya, artinya 

Salacca sp. (NH.07) Lembah Seulawah 

mengalami proses evolusi terpanjang 

sehingga mengalami perubahan basa 

nukleotida yang besar. 
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