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ABSTRAK 

      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja karakteristik morfologi dan 

karakteristik genetik spesimen bekicot dan bagaimanakah status spesies baik 

berdasarkan karakteristik morfologi cangkang maupun hasil konfirmasi genetik 

dari spesimen bekicot yang berasosiasi dengan pengolahan limbah domestik di 

kawasan Kelurahan Tanah Kalikedinding, Surabaya. Spesimen sampel bekicot 

diambil secara manual di pengolahan sampah domestik berskala rumahan yang 

berlokasi di Kota Surabaya. Cangkang bekicot diidentifikasi secara konvensional 

dan bagian tubuh diambil untuk keperluan identifikasi secara molekuler yaitu 

analisis DNA. Langkah-langkah analisis DNA yang dilakukan adalah isolasi 

DNA, amplifikasi DNA, konfirmasi hasil PCR, sekuensing DNA serta 

analisisnya, dan pencocokan sekuen sampel dengan database GenBank melalui 

BLAST. Hasil penelitian menujukkan bahwa identitas bekicot beradasarkan 

identifikasi secara konvensional adalah spesies Achatina fulica. Berdasarkan 

identifikasi molekuler menggunakan barcode DNA yaitu sekuens gen CO1, 

sampel bekicot termasuk ke dalam spesies Achatina fulica karena memiliki 

persentase homologi dengan vouchered sample GenBank mencapai 98%. Hasil 

tersebut juga diverifikasi menggunakan analisis hubungan kekerabatan dengan 

konstruksi pohon filogenetik berdasarkan sekuen gen CO1 dan masih 

menunjukkan nama spesies bekicot yang sama. Menurut analisis-analisis yang 

telah dilakukan maka dapat dipastikan bahwa status bekicot spesies Achatina 

fulica adalah tetap tidak berubah.  

 

Kata kunci: Bekicot, morfologi, molekuler, gen CO1, sekuens DNA, pohon 

filogenetik, Achatina fulica. 
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ABSTRACT 

      This study aims to determine the morphological characteristics and genetic 

characteristics of snail specimens and the status of species both based on shell 

morphological characeristics and genetic confirmation results of snail specimens 

associated with domestic waste treatment in Tanah Kalikedinding, Surabaya.  

Snail samples were taken manually at home-scale domestic waste management 

located in Surabaya. The shells are conventionally identified and the body part are 

taken for molecular identification purpose or DNA analysis. The steps of DNA 

analysis are DNA isolation, DNA amplification, PCR confirmation, DNA 

sequencing and analysis, and aligning sample sequences with GenBank database 

through BLAST. The result showed that snail’s identity based on conventional 

identification was Achatina fulica species. Based on molecular identification 

using DNA barcode which is the CO1 gene sequence, snail samples are included 

in the Achatina fulica species because their homology percentage with vouchered 

GenBank samples reached 98%. Those results were also verified using an analysis 

of genetic relationship with phylogenetic tree based on the CO1 gene sequences 

and still showing the same snail species name. According to those analyzes that 

have been carried out, it can be confirmed that the identity of  Achatina fulica 

species remains unchanged. 

 

Keywords: snail, morphology, molecular, CO1 gene, DNA sequence, 

phylogenetic tree, Achatina fulica.  
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