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ABSTRACT 

 
Taxonomic studies using morphological markers on nibung are difficult to do, because 

generative characters such as flowers and fruits as important characters are difficult to find in 

the out of season period. Thus, an alternative analysis using molecular methods is required. 

The study aimed to analyze kinship relationships and to reconstruct phylogenetic trees based 

on the character of the rbcL gene. DNA Extraction Procedure used CTAB method with 

modification. DNA fragments were sequenced at the First Base Laboratories Malaysia 

through PT. Genetika Science Indonesia followed by alignment using Bioedit application and 

phylogenetic analysis using Maximum Parsimony (MP) methods in PAUP* application 

version 4.0a169. The MP analysis grouped three collections of Oncosperma tigillarium into 

monophyletic clads with a bootstrap value of 100%. This grouping shows that the three 

collections of Oncosperma tigillarium from Bengkalis Island and Oncosperma tigillarium 

from Rupat Island have a close kinship based on rbcL genes.  
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ABSTRAK 

Kajian taksonomi dengan menggunakan penanda morfologi pada nibung sulit untuk 

dilakukan, karena karakter generatif nibung seperti bunga dan buah sebagai karakter penting 

sulit untuk dijumpai jika tidak pada musimnya. Sehingga, diperlukan analisis menggunakan 

metode molekuler. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kekerabatan nibung 

dan merekonstruksi pohon filogenetik berdasarkan karakter gen rbcL. Prosedur Ekstraksi 

DNA menggunakan metode CTAB dengan modifikasi. Sekuensing DNA dilakukan di First 

Base Laboratories Malaysia melalui PT. Genetika Science Indonesia. Sekuen DNA 

disejajarkan menggunakan aplikasi Bioedit, analisis filogenetik menggunakan metode 

Maximum Parsimony (MP) pada aplikasi PAUP* versi 4.0a169. Hasil analisis MP 

mengelompokkan tiga koleksi Oncosperma tigillarium membentuk klad monofiletik dengan 

nilai bootstrap 100%. Pengelompokan ini menunjukkan bahwa ketiga koleksi Oncosperma 

tigillarium asal Pulau Bengkalis dengan Oncosperma tigillarium asal Pulau Rupat memiliki 

kekerabatan yang dekat berdasarkan gen rbcL.  

Kata Kunci: Filogenetik, Oncosperma tigillarium , Metode Maximum Parsimony , rbcL. 
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PENDAHULUAN 
Nibung (Oncosperma tigillarium 

(Jack) Ridl.) merupakan tumbuhan jenis 

palem-paleman yang termasuk ke dalam 

famili Arecaceae, subfamili Arecoideae 

(Dransfield et al. 2005). Nibung telah 

ditetapkan sebagai “flora maskot” Provinsi 

Riau berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 48 tahun 1989. 

Keberadaan tumbuhan nibng memiliki arti 

penting bagi masyarakat Provinsi Riau. 

Hidupnya yang merumpun menjadi cerminan 

semangat persatuan dan persaudaraan 

masyarakat Provinsi Riau (LAM Riau 2018). 

Kajian taksonomi dengan 

menggunakan penanda morfologi pada 

nibung sulit untuk dilakukan, karena karakter 

generatif nibung seperti bunga dan buah 

sebagai karakter penting sulit untuk dijumpai 

jika tidak pada musimnya. Berdasarkan 

adanya keterbatasan dari penggunaan 

penanda morfologi tersebut, maka perlu 

diungkap penanda lain yang tidak 

terpengaruh oleh lingkungan dan lebih 

komprehensif untuk merekonstruksi 

hubungan kekerabatan menggunakan 

penanda molekuler DNA. 

Penanda molekuler DNA yang 

digunakan dalam penelitian ini  didasarkan 

pada penanda cpDNA rbcL yang mengkode 

ribulose-1,5-bisphospate carboxylase 

(RuBisCO) yang ditetapkan oleh Barcode of 

Life Database (BOLD). Penanda rbcL 

berukuran ± 1400 bp sehingga menyediakan 

banyak karakter untuk kajian filogenetik 

serta merupakan penanda yang konservatif 

(Asmussen dan Chase 2001; Cumming et al. 

2003; Newmaster et al. 2006), dan memiliki 

keberlanjutan gen yang cukup kuat serta laju 

mutasi yang lambat (Cumming et al. 2003; 

Li et al. 2011). Tingkat mutasi yang lambat 

ini dapat memberi keuntungan untuk studi 

mengenai variasi genetik dan filogenetik 

intraspesies. Selain itu, menurut Suparman 

(2012) gen rbcL mudah dideteksi karena gen 

pengkode ini banyak ditemukan pada sel 

tumbuhan. 

Rekonstruksi dan analisis pohon 

filogenetik dapat menggunakan berbagai 

program komputer yang saat ini telah banyak 

tersedia, salah satunya PAUP yaitu dengan 

metode maximum parsimony. Maximum 

parsimony merupakan suatu metode yang 

berguna untuk memprediksikan pohon evolusi 

dengan meminimalisir  jumlah langkah yang 

diperlukan untuk menghasilkan variasi atau 

perbedaan yang diamati dalam sekuen. Metode 

maximum parsimony dapat menghasilkan 

pohon dengan jumlah perubahan terkecil 

(Dharmayanti 2011). Tujuan dari penelitian ini 

adalah menganalisis hubungan kekerabatan 

nibung dan merekonstruksi pohon filogenetik 

berdasarkan karakter sekuen gen rbcL. 

 

METODE PENELITIAN 
Waktu dan Tempat 

Penelitian dilaksanakan pada bulan 

November 2020 - Februari 2021. Sampel 

penelitian dikoleksi dari Pulau Bengkalis dan 

Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi 

Riau. Penelitian dilakukan di Laboratorium 

Botani, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau. 

Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan pada penelitian 

yaitu freezer, sentrifuse, timbangan analitik, 

tabung eppendorf, vortex, mikropipet, 

apparatus elektroforesis (Mupid 2Plus), sumur 

gel, microtips, mortar dan pestle, hot plate & 

magnetic stirrer, thermometer,  UV 

transiluminator dan mesin PCR. Bahan yang 

digunakan dalam penelitian yaitu sampel daun 

nibung yang dikoleksi dari Pulau Bengkalis 

dan Pulau Rupat, buffer CTAB 2x (2% CTAB; 

1,4 M NaCI; 0,1 M Tris-HCl; 0,02 M EDTA), 

Nitrogen cair, alkohol 70%, isopropanol, 

chloroform, aqua demineralisasi (DM), buffer 

TE, buffer TBE, akuabides (ddH2O), 

aluminium foil, gel agarose, gel green, loading 

dye, DNA ladder 1 Kb, tissue, PCR kit thermo 

scientific (Dream Taq buffer, dNTP, Dream 

Taq Polymerase, nuclear water free), primer 

rbcL yaitu primer (Forward/ 5’ 

CTTGGCATTCCGAGTA 3’)  dan (Reverse/ 

5’TCACAAGCAGCCAGTTC 3’) (Suparman 

2013). 

Prosedur Kerja 

Isolasi DNA 

Prosedur isolasi DNA nibung dilakukan 

menggunakan metode CTAB (Doyle dan 
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Doyle 1987) yang dimodifikasi. Kualitas 

hasil isolasi diperiksa menggunakan mesin 

elektroforesis dengan konsentrasi gel agarose 

0.8%. 

Amplifikasi dan Sekuensing 

Amplifikasi sekuen gen rbcL dengan 

menggunakan mesin PCR. Proses 

amplifikasi gen rbcL diawali dengan 1 siklus 

pada 95
o
C (pre-denaturasi) selama 180 detik, 

94
o
C (denaturasi) selama 30 detik, 53.4

o
C 

(annealing) selama 30 detik, 72
o
C (ekstensi) 

selama 90 detik dan 72
o
C (pasca ektensi) 

selama 300 detik, proses PCR dijalankan 

sebanyak 35 siklus (Rafidah et al. 2019). 

Proses sekuensing dilakukan dengan single 

pass DNA dan menggunakan primer yang 

sama pada saat proses PCR. Selanjutnya 

sampel dikirim ke First Base Laboratories 

Malaysia melalui PT. Genetika Science 

Indonesia untuk disekuensing. 

Analisis Filogenetik 

Sekuen DNA nibung dianalisis 

menggunakan Clustal W Mulltiple 

Alignment dengan menggunakan software 

Bioedit (Thompson et al. 1997). 

Rekonstruksi pohon filogenetik dilakukan 

menggunakan program PAUP* versi 4.0a169 

dengan menggunakan metode maximum 

parsimony (MP) menggunakan analisis 

bootstrap dengan 1000x. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Amplifikasi Sekuen rbcL 

Penelitian ini menggunakan sepasang 

primer rbcL sebagai pengenal DNA target. 

Panjang sekuen yang diperoleh Oncosperma 

tigillarium asal Pulau Rupat yaitu 436 bp (R1) 

dan Oncosperma tigillarium asal Pulau 

Bengkalis yaitu 432 bp (B1) dan 431 bp (B2), 

hasil tersebut ditunjukkan pada (Gambar 1) 

dengan multiple band atau band tidak spesifik. 

Menurut Yuenleni (2019), multiple band atau 

band yang tidak spesifik dapat disebabkan oleh 

tingginya konsentrasi primer atau suhu 

annealing yang kurang sesuai.  

Panjang basa yang dihasilkan 

menggunakan penanda rbcL menurut 

Asmussen dan Chase (2001) seharusnya 

berukuran ±1400 bp, namun dalam penelitian 

ini panjang basa yang digunakan hanya 

berukuran ±400 bp, karena  pada daerah 

tersebut merupakan daerah yang utuh dan tidak 

terpotong-potong sehingga dapat digunakan 

sebagai karakter pembeda. Sekuen hasil 

pensejajaran tersebut lalu dibandingkan dengan 

outgroup yang memiliki ukuran panjang basa  

nukleotida yang kurang lebih sama dengan 

taksa yang diujikan. 

 

 

 
Gambar 1.  Profil Sekuen rbcL setelah diamplifikasi. Keterangan: (M) Generuler 1 kb DNA 

ladder, (R) Nibung asal Pulau Rupat, (B) Nibung asal Pulau Bengkalis. 
 

 

1500 bp 
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Analisis Filogenetik Nibung (Oncosperma 

tigillarium) Berdasarkan Sekuen Gen rbcL 

Maximum parsimony merupakan suatu 

metode yang berguna untuk memprediksikan 

pohon evolusi dengan meminimalisir  jumlah 

langkah yang diperlukan untuk 

menghasilkan variasi atau perbedaan yang 

diamati dalam sekuen. Metode maximum 

parsimony dapat menghasilkan pohon 

dengan jumlah perubahan terkecil 

(Dharmayanti 2011). Hasil alignment sekuen 

O. tigillarium dengan outgroup diperoleh 

456 bp, sebanyak 74 bp karakter bersifat 

konstan, 206 bp karakter bersifat parsimony-

uninformative yaitu karakter yang urutan 

basa nukleotidanya sama sehingga tidak bisa 

digunakan sebagai pembeda antar spesies 

dan 176 karakter bersifat parsimony-

informative yaitu karakter yang terdapat 

perbedaan basa nukleotida pada setiap 

spesies sehingga dapat digunakan sebagai 

karakter pembeda antar spesies.  

Hasil analisis maximum parsimony 

menunjukkan nilai Consistency Index (CI) 

pada spesies O. tigillarium ditambah 

outgroup sebesar 0.96, nilai Retention Index 

(RI) sebesar 0.91 dan nilai Retention 

Consistency (RC) sebesar 0.88 dengan nilai 

bootstrap 1000X.Nilai tersebut menunjukkan 

bahwa hasil konsistensi dan resolusi dari 

pohon filogenetik yang dihasilkan cukup 

tinggi karena mendekati nilai 1 (Pradipta 

2012). Nilai Consistensy Index (CI) 

mendekati atau sama dengan 1 menunjukkan 

perubahan karakter pada basa bersifat 

parsimoni, sedangkan nilai RI mendekati atau 

sama dengan 1 menunjukan karakter komplit 

dan konsisten dengan filogeni (Sari et al. 

2014). Nilai CI dan RI yang tinggi 

menunjukkan bahwa kladogram yang 

dihasilkan memiliki tingkat parsimoni yang 

tinggi.  

Kekuatan cabang pohon filogenetik diuji 

dengan menggunakan bootstrap 1000X. 

Menurut Bousquet et al. (1992), interval 

kepercayaan nilai bootstrap yaitu mulai dari 

100 ulangan, semakin besar nilai bootstrap 

yang digunakan maka akan semakin tinggi 

tingkat kepercayaan pohon filogenetik. 

Rosdiani et al. (2013) mengatakan jika nilai 

bootstrap berada diantara 70 sampai 100 maka 

peluang terjadinya perubahan susunan cabang 

pada kladogram yang terbentuk sangat rendah. 

Sebaliknya, jika nilai bootstrap dibawah 70 

maka peluang terjadinya perubahan cabang 

sangat tinggi sehingga susunan percabangan 

pada pohon dapat berubah-ubah.  

Kladogram hasil analisis maximum 

parsimony terbagi menjadi dua klad utama 

yaitu klad I dan klad II (Gambar 2). Klad I 

terdiri dari Oncosperma tigillarium (Bengkalis/ 

B2) dan klad II terdiri dari Oncosperma 

tigillarium (Bengkalis/ B2) dengan 

Oncosperma tigillarium (Rupat/ R1). 

Oncosperma tigillarium (Bengkalis/ B2) 

 
 

 
Gambar 2.  Kladogram Oncosperma tigillarium berdasarkan metode maximum parsimony (MP). 

Angka di bawah cabang menunjukkan kekuatan cabang pohon dengan bootstrap 

1000 kali ulangan. 
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mengelompok dengan O. tigillarium (Rupat/ 

R1) dengan kekuatan bootstrap 100%. Hal ini 

menunjukkan bahwa kekuatan cabangnya 

sangat tinggi dan kemungkinan perubahan 

cabang sangat rendah.  

Kladogram tersebut menunjukkan O. 

tigillarium asal Pulau Bengkalis (B1) dan O. 

tigillarium asal Pulau Rupat (R1) membentuk 

klad sister group dengan nilai bootstrap 100 

dan membentuk klad monofiletik dengan O. 

tigillarium asal Pulau Bengkalis (B2). Klad 

monofiletik merupakan klad yang anggotanya 

memiliki hubungan yang sangat dekat dan 

berasal dari satu common ancestor atau satu 

nenek moyang yang sama (Rosidiani et al. 

2013). Menurut Hidayat et al. (2008), 

terbentuknya klad monofiletik pada 

kladogram menunjukkan bahwa ketiga 

koleksi taksa yang diujikan membawa sifat 

atau materi genetik dan biokimia yang sama.  

Pengelompokan kedua koleksi O. 

tigillarium asal Pulau Bengkalis (B1) dengan 

O.  tigillarium asal Pulau Rupat (R1) ke 

dalam satu klad karena keduanya memiliki 

kekerabatan yang dekat berdasarkan gen rbcL, 

selain itu menurut Novela (2020) kekerabatan 

kedua koleksi O. tigillarium tersebut 

diperkirakan juga dipengaruhi oleh letak 

geografis Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat 

yang berdekatan. Sedangkan, O.  tigillarium 

asal Pulau Bengkalis (B2) memisah dari  

kedua koleksi nibung yang lain didasarkan 

pada beberapa perbedaan basa nukleotida 

seperti pada urutan ke 4 (T-G), 12 (G-T), 14 

(G-C) dan 22 (A-C). 

Hasil analisis maximum parsimony 

berdasarkan assigned branch lenth atau 

berdasarkan panjang cabang (Gambar 3) 

menunjukkan kelompok ingroup dari koleksi 

nibung terpisah dengan kelompok outgroup 

karena adanya perbedaan beberapa karakter 

basa  nukleotida. O. tigillarium asal Pulau 

Bengkalis (B2) mengelompok dengan dua 

koleksi nibung yang lain pada cabang ke-10 

dengan cabang ke-7, serta memiliki cabang 

paling panjang dengan jumlah perubahan basa 

sebanyak 129 basa. Sedangkan, O. tigillarium 

asal Pulau Bengkalis (B1) mengelompok 

dengan O. tigillarium asal Pulau Rupat (R1) 

pada cabang ke-7 dengan perubahan basa 

sebanyak 90 basa untuk O. tigillarium asal 

Pulau Bengkalis (B1) dan 73 basa untuk O. 

tigillarium asal Pulau Rupat (R1), beberapa 

perbedaan basa nukleotida tersebut diantaraya 

yaitu pada situs nukleotida ke  2 (C-A), 7 (C-

T), 10 (C-G), 15 (T-G), 18 (C-T), 22 (A-G), 

33 (A-T) dan 41 (G-T). Menurut Audina 

(2019), semakin sedikit perubahan basa 

nukleotida pada spesies yang dibandingkan 

maka semakin dekat pula hubungan 

kekerabatannya.  

 

 

 

 
Gambar 3.  Kladogram maximum parsimony berdasarkan perubahan karakter basa nukleotida. 

Angka pada pangkal menunjukkan panjang cabang dan kotak biru menunjukkan 

perubahan susunan basa nukleotida. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis maximum 

parsimony memperlihatkan O. tigillarium 

(Pulau Bengkalis/ B1) dan O. tigillarium 

(Pulau Rupat/ R1) membentuk klad sister 

group dengan nilai bootstrap 100% dan 

membentuk klad monofiletik dengan O.  

tigillarium (Pulau Bengkalis/ B2), artinya 

ketiga koleksi O.  tigillarium berkerabat dekat 

berdasarkan penanda gen rbcL. Hasil 

rekonstruksi pohon filogenetik memiliki nilai 

consistency index (CI) sebesar 0.96, nilai 

retention index (RI) sebesar 0.91, dan nilai 

retention consistency (RC) sebesar 0.88, nilai 

tersebut menunjukkan bahwa hasil konsistensi 

dan resolusi dari pohon filogenetik yang 

dihasilkan cukup tinggi karena mendekati 

nilai 1. 
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