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SKRIPSI HUBUNGAN KEKERABATAN Merremia spp.... DIAN R. 

ABSTRAK 

Dian Rahmawati, 2017, Hubungan Kekerabatan Merremia spp. Berdasarkan 

Pola Pita DNA dengan Teknik RAPD, Skripsi ini di bawah bimbingan Dr. 

Hamidah dan M. Hilman Fu’adil S. Si, M. Si. Departemen Biologi, Fakultas 

Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga, Surabaya. 

 

 

Informasi mengenai hubungan kekerabatan Merremia spp. memiliki peranan 

penting dalam pengembangan sumber genetik yang diperlukan untuk pemuliaan 

tanaman yang berkaitan dalam pengolahan dan pemanfaatan habitat. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kekerabatan Merremia spp. 

ditinjau dari pola pita DNA dengan teknik RAPD dan pita DNA yang 

mempengaruhi pengelompokan Merremia spp. pada dendrogram. Metode yang 

digunakan untuk analisis hubungan kekerabatan Merremia spp. tersebut adalah 

dengan Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD). Tiga primer yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah OPA 1, OPA 3 dan OPA 18 yang mampu 

menghasilkan pita DNA yang jelas dan terpisah dengan baik. Jumlah pola pita 

DNA dari hasil amplifikasi ketiga primer tersebut sebanyak 18 pola pita dengan 

panjang basa yang berkisar antara 400 bp sampai lebih dari 1000 bp. Pita yang 

muncul, kemudian diterjemahkan ke dalam data biner dan dianalisis dengan 

program MVSP versi 3.22. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

kekerabatan terdekat adalah pada M. peltata dan M. mammosa yang memiliki 

indeks similaritas sebesar 0,571 atau sebesar 57,1%, sedangkan kekerabatan 

terjauh pada M. umbellata dan M. peltata dengan indeks similaritas sebesar 0,357 

atau sebesar 35,7%. Dari data hasil Principal Component Analysis (PCA), 

panjang pita 400 bp, 650 bp, 900 bp, 1000bp, 1400 bp dan 1600 bp dari 

komponen pertama memiliki peran penting dalam pengelompokan Merremia spp. 

dalam dendrogram. 

 

Kata Kunci: hubungan kekerabatan, Merremia, RAPD 
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