
 

57 

Dewani Tediana Yusepany, 2018 
IDENTIFIKASI KAPANG ENDOFIT DARI KULIT BATANG Taxus sumatrana 
(Miquel) de Laub. MENGGUNAKAN SEKUEN DNA DAERAH ITS 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Dua puluh isolat murni kapang endofit dari kulit batang Taxus sumatrana 

dikarakterisasi dengan melihat berbagai karakter morfologi meliputi permukaan 

koloni, warna miselium, pola penyebaran miselium, terbentuknya spora/konidia 

terdapatnya hifa-hifa baik steril maupun fertil. Karakter morfologi yang 

didapatkan umunya tidak memiliki konidia, warna koloni didominasi oleh putih, 

alur koloni beragam dan umumnya hifa tidak bersepta. 

Sekuen DNA daerah ITS dari seluruh sampel berhasil didapatkan dan 

diketahui memiliki ukuran yang bervariasi antara 404-606 bp. Dua belas sampel 

teridentifikasi memiliki nama spesies berbeda yaitu Neofusicoccum parvum, 

Aspergillus versicolor, Aspergillus unguis, Penicilium chrysogenum, P. commune, 

P. rubens, Neopestalotiopsis sp., Clonostachys sp., Fusarium striatum, Fusarium 

solani, Peniophora sp.  dan Aporospora sp. satu diantaranya merupakan anggota 

dari filum Basidiomycota yaitu Peniophora sp., sedangkan sisanya merupakan 

anggota dari filum Ascomycota. Hasil BLAST menunjukkan presentase query 

cover yang tinggi menunjukkan tingkat kesamaan dengan sekuen DNA yang ada 

pada GeneBank tinggi.  

Hasil rekonstruksi pohon filogenetik membagi ke-12 spesies menjadi 7 

kelompok yang terbagi dalam enam familia, satu familia belum diketahui. Lima 

familia termasuk ke dalam filum Ascomycota dan satu familia masuk ke dalam 

filum Basidiomycota.  

 

5.2 Implikasi  

Penelitian yang dilakukan berhasil diperoleh dua belas kapang endofit yang 

diisolasi dari kulit batang Taxus sumatrana dan diidentifikasi dengan marka 

molekuler ITS. Penelitian ini merupakan penelitian awal untuk pengembangan 

kapang endofit dari kulit batang T, sumatrana sebagai alternatif sumber daya yang 

potensial. Dengan mempelajari kapang endofit secara mendalam, akan sangat 
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memungkinkan untuk dilakukan rekayasa genetika untuk mengoptimalkan potensi 

yang dimiliki kapang endofit. Penelitian ini juga diharapakan akan menambah 

khasanah ilmu pengetahuan. 

5.3 Rekomendasi  

Untuk penelitian selanjutnya dibutuhkan lebih banyak sampel sekuen kapang 

endofit dari Genebank supaya dapat mengetahui kedudukan kapang endofit yang 

teridentifikasi. Data karakter morfologi juga sangat penting untuk mengevaluasi 

metode identifikasi yang digunakan. 

 


