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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara kepulauan tropis dengan 17.499 pulau, yang mencakup 13.466 

pulau terverifikasi, termasuk 11.000 pulau telah berpenghuni, negara tersebut 

dikenal sebagai Indonesia (Indonesia, 2018) dengan luas daratan 2,1 juta km2 

serta luas perairan sekitar 5,8 juta km2 (Darajati et al., 2016). Berlimpahnya 

keanekaragaman hayati di Indonesia menjadikannya dikenal sebagai negara 

megabiodiversitas yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera 

Hindia. Delapan pusat keanekaragaman hayati dunia, meliputi Brazil, 

Indonesia, Kolombia, Australia, Meksiko, Madagaskar, Peru, dan China 

(Sutarno & Setyawan, 2015). Keanekaragaman hayati Indonesia meliputi 

keanekaragaman makhluk hidup dan sumber dayanya, baik ekosistem darat, 

laut, dan perairan serta kompleksitas ekologisnya (Darajati et al., 2016). 

Diperkirakan bahwa Indonesia memiliki 25% dari spesies tumbuhan 

Magnoliophyta (Anthophyta, Angiospermae), yaitu 20.000 spesies yang ada di 

dunia, dan 40% dari spesies tersebut merupakan tumbuhan endemik Indonesia 

(Kusmana & Hikmat, 2015). Kekayaan tumbuhan di Indonesia tercatat dengan 

jumlah yang tinggi, namun potensi sumber daya genetik pada tumbuhan belum 

seluruhnya dapat diketahui. Status keanekaragaman hayati Indonesia terkini 

menunjukkan, bahwa baru 15,5% dari total flora di Indonesia yang telah 

teridentifikasi (Widjaja et al., 2014). Pengelolaan keanekaragaman tumbuhan 

sangat penting untuk menjaga keutuhan ekosistem dan membuka peluang 

pemanfaatan secara berkelanjutan. 

Kekayaan besar yang dimiliki Indonesia dalam hal keanekaragaman hayati 

tersebut berpotensi luas sebagai lahan bagi studi Biologi. Kegiatan 

inventarisasi, identifikasi, dan dokumentasi tumbuhan telah menjadi tantangan 

selama berabad-abad. Kegiatan tersebut sangat penting untuk dilakukan 

sebelum pengetahuan tersebut musnah. Alasan utama agar segera menemukan 
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solusi cepat dari permasalahan identifikasi adalah kekhawatiran akan 

kepunahan suatu organisme (Cristescu, 2014). 

Umumnya, tumbuhan diidentifikasi oleh para ahli berdasarkan morfologi 

fosil yang terbatas dan karakteristik morfologi yang relatif tidak konsisten 

karena sangat dipengaruhi lingkungan (Suparman, 2012). Perkembangan teknik 

Biologi yang modern membuat proses identifikasi spesies menjadi lebih mudah 

dan lebih akurat. Terdapat teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi 

spesies secara cepat berdasarkan sekuen pendek (DNA barcode) daerah spesifik 

pada genom, yaitu DNA barcoding (Hebert, Cywinska, Ball, & DeWaard, 

2003). DNA barcode banyak digunakan untuk mendiskriminasi spesies dan 

konservasi spesies yang terancam punah (Kress, 2017). Dalam penelitian 

keanekaragaman hayati dan taksonomi, DNA barcode dapat memberikan 

kontribusi kuat. Hingga saat ini, belum ditemukan DNA barcode yang efisien 

untuk mengidentifikasi seluruh spesies tumbuhan (Zhang & Jiang, 2020). 

Beberapa ahli merekomendasikan kombinasi dua penanda kloroplas, yaitu rbcL 

dan mat-K untuk menjadi barcode utama pada tumbuhan, serta penanda 

lainnya, seperti trnH-psbA dan internal transcribed spacer (ITS) (Plant & 

Group, 2009). Di antara kandidat DNA barcode tersebut, mat-K merupakan 

penanda yang paling menjanjikan sebagai DNA barcode. Gen mat-K banyak 

digunakan dalam studi taksonomi dan filogenetik pada Magnoliophyta 

(Anthophyta, Angiospermae) (Samuel et al., 2006) dan dijadikan barcode untuk 

tanaman darat (Retnaningati, 2018). Gen mat-K sering digunakan dalam studi 

taksonomi dan filogenetik, baik intraspesies maupun interspesies pada 

Magnoliophyta (Anthophyta, Angiospermae) (Samuel et al., 2006). Gen mat-K 

memiliki panjang sekuen lebih kurang 1600 bp dan terletak di antara intron trn-

K pada kloroplas (Subositi & Widodo, 2010). DNA barcode mat-K memiliki 

kemampuan diskriminatif yang lebih baik untuk mengidentifikasi tumbuhan 

(Retnaningati, 2018). Jika dibandingkan dengan gen rbcL, kecepatan substitusi 

gen mat-K tiga kali lebih tinggi pada level nukleotida, tingginya kecepatan 

evolusi, dan sekuen DNA yang lebih variatif (Barthet & Hilu, 2007), sehingga 

gen mat-K dinilai memiliki tingkat keakuratan yang lebih baik dalam 

mengidentifikasi dan mendiskriminasi spesies (Kolondam et al., 2013). 
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Saat ini, bioinformatika menjadi salah satu trend untuk mengolah data 

biologi molekuler menggunakan perangkat lunak pada ilmu 

biologi/bioteknologi dengan menggunakan komputer, seperti penerapan 

bioinformatika untuk identifikasi genus/spesies, mencari kekerabatannya 

(filogenetik), atau pun mencari kandidat-kandidat gen baru (Witarto & Sajidan, 

2010). Bioinformatika merupakan salah satu ilmu dari pendekatan in silico. 

Pendekatan in silico mencakup ilmu yang luas, termasuk studi docking, 

cheminformatics, dan bioinformatics (Geldenhuys et al., 2006). Bioinformatika 

bukan sekedar penggunaan perangkat lunak. Suatu program yang diberikan 

input pasti akan memperoleh output. Untuk itu, hasil atau output dari 

pendekatan in silico ini dibuktikan dengan pendekatan in vitro atau in vivo. 

Kegiatan penelitian yang menggunakan pendekatan in silico memerlukan waktu 

yang singkat dengan memanfaatkan perangkat lunak pada komputer dan 

cenderung membutuhkan biaya yang murah dibandingkan dengan pendekatan 

penelitian lainnya (Witarto & Sajidan, 2010). 

Rendahnya persentase spesies tumbuhan yang telah teridentifikasi tersebut 

mengharuskan peneliti untuk memperoleh metode identifikasi cepat agar 

spesies yang belum teridentifikasi dapat dikelompokkan, minimal pada tingkat 

kelas Magnoliopsida dan Liliopsida. Dalam penelitian ini, pengembangan DNA 

barcode untuk tumbuhan Magnoliopsida dan Liliopsida secara in silico 

berdasarkan sekuen mat-K dari genom kloroplas diperoleh dan dapat menjadi 

acuan awal untuk dapat mengidentifikasi tumbuhan dengan 

mengelompokkannya menjadi dua kelas, yaitu Magnoliopsida dan Liliopsida 

sebelum dilakukan pengelompokkan pada tingkat taksa yang lebih spesifik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana pengembangan kode batang DNA untuk tumbuhan Magnoliopsida 

dan Liliopsida secara in silico berdasarkan sekuen mat-K dari genom 

kloroplas?”. 
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, terdapat pertanyaan terkait 

penelitian sebagai berikut : 

1) Bagaimana hubungan kekerabatan tumbuhan Magnoliopsida dan Liliopsida 

berdasarkan penanda mat-K? 

2) Bagaimana pasangan primer sebagai penanda dalam pengembangan kode 

batang DNA untuk masing-masing kelas tumbuhan Magnoliopsida dan 

Liliopsida berdasarkan penanda mat-K? 

 

1.4 Batasan Masalah 

Beberapa aspek untuk membatasi penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Penelitian ini menggunakan pendekatan in silico. 

2) Penggunaan data sekunder berupa sekuen DNA yang berasal dari GenBank 

NCBI. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Menganalisis hubungan kekerabatan tumbuhan Magnoliopsida dan 

Liliopsida berdasarkan penanda mat-K. 

2) Memperoleh pasangan primer sebagai penanda dalam pengembangan kode 

batang DNA tumbuhan Magnoliopsida dan Liliopsida berdasarkan penanda 

mat-K. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1) Sebagai sumber informasi mengenai efektivitas penanda mat-K dalam 

menganalisis hubungan filogenetik tumbuhan Magnoliopsida dan 

Liliopsida. 

2) Sebagai sumber informasi mengenai hubungan filogenetik tumbuhan 

Magnoliopsida dan Liliopsida berdasarkan penanda mat-K. 

3) Sebagai sumber yang dapat menunjang penelitian selanjutnya dengan 

menggunakan metode in silico. 
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4) Sebagai kontributor dalam perkembangan sistem klasifikasi tumbuhan 

Magnoliopsida dan Liliopsida berdasarkan penanda mat-K. 

 

1.7 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi pada penulisan skripsi yang akan disusun adalah sebagai 

berikut : 

Bab I          : Memuat berbagai aspek yang mendasari penelitian. 

Pendahuluan tersusun dari latar belakang, rumusan masalah, 

pertanyaan penelitian, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan struktur organisasi penulisan skripsi.  

Bab II         : Kajian pustaka memuat sumber-sumber telaah penelitian 

terdahulu yang relevan dengan penelitian. Kajian pustaka 

pada penelitian ini mencakup Keanekaragaman Hayati, 

Biosistematika, Filogenetika, Sistem Klasifikasi, 

Magnoliopsida & Liliopsida, Filogenetika Molekuler, DNA, 

Kloroplas, DNA barcoding, Bioinformatika, Amplifikasi 

DNA, Teknik PCR, In silico PCR, dan Primer PCR. 

Bab III        : Pemaparan materi, prosedur penelitian, serta metode analisis 

data secara rinci. Bagian metode penelitian ini memuat jenis 

penelitian, populasi dan sampel, waktu dan lokasi penelitian, 

alat dan bahan, prosedur penelitian yang mencakup tahap 

persiapan dan tahap penelitian, serta alur penelitian. 

Bab IV        : Memuat interpretasi hasil penelitian yang telah dilakukan 

dan memaparkan hasil penelitian menjadi suatu pembahasan 

yang diuraikan secara jelas. Hasil penelitian tersebut 

dipaparkan, dikembangkan, dan dikaitkan dengan temuan 

dari sumber lain yang relevan. 

Bab V         : Simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, serta 

rekomendasi bagi pihak terkait hasil penelitian yang ingin 

melakukan riset lebih lanjut. 

 


