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Abstract 

Abstract: This study was conducted to explore the genetic variation and kinship 
species Cuora amboinensis from Ambon, Gorontalo, and Luwu. Development 
phylogeny tree based on variations in the cytochrome b gene sequences. There 
are several stages to obtain descriptive data in laboratory studies: Isolation of the 
DNA, DNA purification, Poly Chain Reaction (PCR), the horizontal electrophoresis 
and sequencing genes. Based on the results obtained some conclusions. First, the 
analysis results showed Cuora amboinensis phylogeny of the same area had an 
kinship higher than from other regions. Second, the amount of genetic variation 
Cuora amboinensis very small with values ranging between (0.30% - 34.80%). 
Seen that Cuora amboinensis genetic variation is very low, if left unchecked does 
not rule out the possibility of this species will become extinct. 
Key words: Genetic variation, Phylogeny, Cuora amboinensis 

 
Abstrak 

 Abstrak: Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengeksplorasi 
variasi genetik dan hubungan kekerabatan dari spesies  Cuora amboinensis 
wilayah Ambon, Gorontalo, dan Luwu dilihat dari analisis konstruksi pohon filogeni 
berdasarkan variasi sekuens gen cytochrome b. Data diperoleh melalui hasil 
penelitian deskriptif eksploratif, dengan beberapa tahapan: isolasi DNA jaringan, 
purifikasi DNA, Poly Chain Reaction (PCR), elektroforesis horizontal, dan 
sekuensing gen. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa simpulan 
peniltian. Pertama, hasil analisis filogeni menunjukkan bahwa individu Cuora 
amboinensis dari daerah yang sama memiliki hubungan kekerabatan lebih tinggi 
dibanding dari daerah lain. Kedua, nilai variasi genetik Cuora amboinensis sangat 
kecil dengan nilai berkisar antara (0,30% – 34,80%). Terlihat bahwa variasi genetik 
Cuora amboinensis  sangat rendah, jika dibiarkan tidak menutup kemungkinan 
spesies ini akan mengalami kepunahan. 
 
Kata kunci : Variasi genetik, Filogeni, Cuora amboinensis 
 
PENDAHULUAN 
 Berdasarkan data dari 
International Union for Conservation of  
Nature and Nature Resources (IUCN), 
menunjukkan bahwa banyak hewan 
yang terancam kelangsungan hidupnya 
karena jumlahnya yang semakin 

menurun. Seperti halnya Cuora 
amboinensis di Indonesia yang dimana 
data menunjukkan bahwa populasinya 
mengalami penurunan dari tahun ke 
tahun. Hal ini jika terus dibiarkan maka 
akan sangat mengancam keberadaan 
C. amboinensis di Indonesia dan pada 
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akhirnya akan berdampak pada 
keseimbangan ekosistem. Guna 
menanggulangi penurunan jumlah 
populasi yang terus-menerus ini perlu 
adanya upaya konservasi guna 
menekan semakin menurunnya 
populasi Cuora amboinensis. 
Pelaksanaan upaya konservasi bisa 
dilakukan dengan melakulkan 
perkawinan silang antar kura-kura 
berkerabat jauh dan menghindari 
perkawinan inbreeding, sehingga 
memungkinkan munculnya sifat-sifat 
unggul pada kura-kura tersebut. 
Perlakuan perkawinan silang 
berkerabat jauh bertujuan untuk 
menghasilkan spesies dengan tingkat 
variasi genetik yang tinggi. Spielman, 
et al. (2004), mengatakan bahwa satwa 
yang terancam punah memiliki ciri 
dengan tingkat variasi genetik yang 
rendah, khususnya bila dibandingkan 
dengan spesies yang tidak terancam 
punah. Sebelum dilakukan tahap 
perkawinan silang, perlu dilakukan 
sebuah kajian untuk melihat dan 
mengetahui tingkat varasi genetik pada 
Cuora amboinensis. Salah satu cara 
yang melihat variasi genetik bisa 
dilakukan dengan melakukan analisis 
kekerabatan pohon filogenetik.  Selain 
berguna melihat variasi genetik untuk 
menentukan kekerabatan, ternyata 
pohon filogenetik juga mampu 
digunakan untuk menunjukkan 
hubungan evolusi antar organisme 
(Schmidt, 2003). 
 

METODE 
 Penelitian ini merupakan jenis 
penelitian deskriptif eksploratif. 
Sedangkan pendekatan yang 
digunakan adalah observasi laboratorik 
dengan penerapan teknik analisis 
biologi molekuler. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui variasi 
genetik Cuora amboinensis yang 
berada di Indonesia. Sampel yang 
digunakan untuk melihat variasi genetik 
Cuora amboinensis berasal dari 
wilayah Ambon, Gorontalo, dan Luwu. 
Data yang digunakan untuk melihat 
variasi gen  dilihat dari sekuen gen 
cytochrome b dari masing-masing 
sampel. Penelitian deskriptif eksploratif 
dilakukan dalam beberapa rangkaian 
tahapan, yaitu: (1) isolasi DNA 
jaringan, (2) purifikasi DNA, (3) 
polymerase chain reaction (PCR), (4) 
elektroforesis horizontal, dan (5) 
sekuensing gen.  
  
Data yang diperoleh dari penelitian 
deskriptif eksploratif laboratorik yaitu 
hasil sekuen gen Cytochrome b dari 
sampel Cuora Amboinensis wilayah 
Ambon, Gorontalo, dan Luwu. Sekuen 
gen yang diperoleh selanjutnya 
dilakukan analisis filogeni untuk 
mengetahui kekerabatan antar sampel 
dan variasi genetiknya.  
Analisis filogeni dilakukan 
menggunakan software MEGA 6 
selanjutnya dilakukan analisis dengan 
metode Neighbour Joining (NJ) dan 
model Minimum Evolution (ME).

  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Untuk mengetahui variasi genetik pada 
Cuora amboinensis perlu dilakukan 
analisis filogeni. Analisis filogeni Cuora 
amboinensis didapatkan dari hasil 
sekuen gen cytochrome b mitokondria. 
Gen cytochrome b sebelumnya telah 

diamplifikasi untuk menentukan posisi 
sesuai dengan gen target yang 
diharapkan melalui proses Polymerase 
Chain Reaction (PCR). 
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Analisis filogeni dilakukan 
dengan melakukan rekonstruksi pohon 
filogeni dari 8 sampel penelitian 
ditambah 1 sampel acuan yang berasal 
dari kura-kura emas Cina. Rekonstruksi 
pohon filogenetik dibuat berdasarkan 

metode Neighbour Joining (NJ) dan 
Minimum Evolution (ME) yang terdapat 
pada software MEGA 6. Hasil 
konstruksi pohon filogenetik dapat 
dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2..  
 

 
Gambar 1.  Konstruksi Filogeni C. amboinensis Berdasarkan Sekuen Gen cyt 
b Menggunakan Metode Neighbour Joining (NJ) (sumber: dokumen pribadi) 

 Kura-kura_Gorontalo_5

 Kura-kura_Gorontalo_13

 Kura-kura_Luwu_6

 Kura-kura_Luwu_3

 Kura-kura_Gorontalo_10

 Kura-kura_Ambon_C

 Kura-kura_Ambon_A

 Kura-kura_Ambon_F

 Kura-kura_Emas_Cina
 

 
Gambar 2.  Konstruksi Filogeni C. amboinensis Berdasarkan Sekuen Gen cyt 
b Menggunakan Metode Minimum Evolution (ME) (sumber: dokumen pribadi) 

 Kura-kura_Gorontalo_5

 Kura-kura_Gorontalo_13

 Kura-kura_Luwu_6
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 Kura-kura_Ambon_C
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 Kura-kura_Ambon_F

 Kura-kura_Emas_Cina
 

Cara melihat kekerabatan dapat 
dilakukan dengan pembacaan pohon 
filogeni, nilai jarak genetik, similaritas, 
dan varian sekuen. Jarak genetik 
digunakan untuk mengkonversikan 
pohon filogenetik yang terbentuk 
menjadi nilai angka, sehingga dapat 

diketahui jarak genetik antar individu 
yang diuji. Apabila nilai jarak genetik 
yang muncul semakin kecil, maka 
semakin dekat jarak genetik antar 
individu tersebut (Brown, et al., 2002). 
Nilai jarak genetik, similiaritas, dan 
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varian antar sampel C. amboinensis 
dapat dilihat pada Tabel 1. 
Berdasarkan hasil konstruksi pohon 
filogeni dengan Neighbour Joining 
maupun Minimum Evolution 
menunjukkan bahwa C. amboinensis 
dari wilayah Ambon, Gorontalo, dan 
Luwu membentuk dua cabang 
kelompok besar.  Kelompok A terdapat  
beberapa spesies kura-kura dari 
daerah yang berbeda dan begitu juga 
kelompok B. Pada hasil konstruksi 
filogeni kelompok A terdapat Kura-kura 
Gorontalo 5, Gorontalo 13, Luwu 6, dan 

Luwu 3, sedangkan pada konstruksi 
filogeni kelompok B terdapat Kura-kura 
Gorontalo 10, Ambon A, Ambon F, dan 
Ambon C. Kura-kura Emas Cina (C. 
trifasciata) yang digunakan sebagai 
pembanding dalam konstruksi filogeni 
terlihat keluar dari kelompok Kura-kura 
yang berasal dari wilayah Ambon, 
Luwu, dan Gorontalo dengan memiliki 
percabangan tersendiri. Semakin dekat 
percabangan dalam konstruksi pohon 
filogeni maka menunjukkan semakin 
dekat pula kekerabatannya. 

 
Tabel 1. Nilai Jarak Genetik, Similaritas, dan Varian Sekuen Gen Cyt b Cuora 
amboinensis 

 

Species 1 Species 2 
Jarak 

Genetik 
Std. Err 

Similiaritas 
(%) 

Varians 
(%) 

Kura-kura_Gorontalo_5 Kura-kura_Luwu_3 0.024 0.008 97.59 2.41 

Kura-kura_Gorontalo_5 Kura-kura_Gorontalo_13 0.006 0.004 99.41 0.59 

Kura-kura_Luwu_3 Kura-kura_Gorontalo_13 0.024 0.008 97.59 2.41 

Kura-kura_Gorontalo_5 Kura-kura_Luwu_6 0.015 0.006 98.50 1.50 

Kura-kura_Luwu_3 Kura-kura_Luwu_6 0.015 0.006 98.51 1.49 

Kura-kura_Gorontalo_13 Kura-kura_Luwu_6 0.015 0.006 98.51 1.49 

Kura-kura_Gorontalo_5 Kura-kura_Ambon_A 0.339 0.038 66.15 33.85 

Kura-kura_Luwu_3 Kura-kura_Ambon_A 0.349 0.039 65.13 34.87 

Kura-kura_Gorontalo_13 Kura-kura_Ambon_A 0.338 0.038 66.18 33.82 

Kura-kura_Luwu_6 Kura-kura_Ambon_A 0.329 0.037 67.11 32.89 

Kura-kura_Gorontalo_5 Kura-kura_Ambon_F 0.334 0.037 66.60 33.40 

Kura-kura_Luwu_3 Kura-kura_Ambon_F 0.334 0.037 66.56 33.44 

Kura-kura_Gorontalo_13 Kura-kura_Ambon_F 0.334 0.037 66.63 33.37 

Kura-kura_Luwu_6 Kura-kura_Ambon_F 0.334 0.037 66.60 33.40 

Kura-kura_Ambon_A Kura-kura_Ambon_F 0.009 0.005 99.11 0.89 

Kura-kura_Gorontalo_5 Kura-kura_Gorontalo_10 0.329 0.037 67.11 32.89 

Kura-kura_Luwu_3 Kura-kura_Gorontalo_10 0.329 0.037 67.08 32.92 

Kura-kura_Gorontalo_13 Kura-kura_Gorontalo_10 0.329 0.037 67.13 32.87 

Kura-kura_Luwu_6 Kura-kura_Gorontalo_10 0.329 0.037 67.11 32.89 

Kura-kura_Ambon_A Kura-kura_Gorontalo_10 0.024 0.008 97.60 2.40 

Kura-kura_Ambon_F Kura-kura_Gorontalo_10 0.015 0.006 98.51 1.49 

Kura-kura_Gorontalo_5 Kura-kura_Ambon_C 0.334 0.037 66.63 33.37 
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Kura-kura_Luwu_3 Kura-kura_Ambon_C 0.334 0.037 66.60 33.40 

Kura-kura_Gorontalo_13 Kura-kura_Ambon_C 0.333 0.037 66.66 33.34 

Kura-kura_Luwu_6 Kura-kura_Ambon_C 0.334 0.037 66.63 33.37 

Kura-kura_Ambon_A Kura-kura_Ambon_C 0.012 0.006 98.81 1.19 

Kura-kura_Ambon_F Kura-kura_Ambon_C 0.003 0.003 99.70 0.30 

Kura-kura_Gorontalo_10 Kura-kura_Ambon_C 0.012 0.006 98.81 1.19 

Kura-kura_Gorontalo_5 Kura-kura_Emas_Cina 0.967 0.099 3.28 96.72 

Kura-kura_Luwu_3 Kura-kura_Emas_Cina 0.937 0.095 6.34 93.66 

Kura-kura_Gorontalo_13 Kura-kura_Emas_Cina 0.958 0.099 4.16 95.84 

Kura-kura_Luwu_6 Kura-kura_Emas_Cina 0.947 0.098 5.26 94.74 

Kura-kura_Ambon_A Kura-kura_Emas_Cina 0.956 0.098 4.37 95.63 

Kura-kura_Ambon_F Kura-kura_Emas_Cina 0.947 0.098 5.26 94.74 

Kura-kura_Gorontalo_10 Kura-kura_Emas_Cina 0.946 0.098 5.36 94.64 

Kura-kura_Ambon_C Kura-kura_Emas_Cina 0.946 0.097 5.36 94.64 

 
(sumber: dokumen pribadi) 

 
Berdasarkan uraian tabel dapat 
diketahui bahwa jarak genetik Cuora 
amboinensis sampel memiliki nilai 
jarak genetik yang berkisar (0,003 - 
0,349). Hal ini mengindikasikan bahwa 
jarak genetik antar sampel sangat 
kecil. Dengan demikian, dapat 
dikatakan antara sampel memiliki 
kekerabatan yang dekat. Berikutnya 
berdasarkan uraian pada Tabel 1 
antara spesies acuan yaitu Kura-kura 
Emas Cina dengan sampel memiliki 
nilai jarak genetik yang berkisar (0,937 
- 0,967). Hal ini mengindikasikan 
bahwa jarak genetik antara spesies 
Cuora trifasciata dengan sampel 
sangat besar. Dengan demikian, 
dapat dikatakan spesies acuan 
memiliki kekerabatan yang jauh 
dengan spesies sampel. 
Berdasarkan uraian pada tabel, nilai 
similiaritas Cuora amboinensis antar 
sampel berkisar (65,13% - 99,70%), 
hal ini menunjukkan bahwa sekuen 
nukleotida antar sampel memiliki pola 
kemiripan yang tinggi. Dengan 
demikian, kekerabatan yang dimiliki 

sangat dekat. Berbeda dengan nilai 
similaritas Cuora amboinensis sampel 
dengan spesies acuan Cuora 
trifasciata, terlihat bahwa Cuora 
trifasciata memiliki nilai similiaritas 
yang kecil (berkisar 3 - 6%) jika 
dibandingkan dengan semua sampel 
Cuora amboinensis dari wilayah 
Ambon, Gorontalo, dan Luwu. Hal itu 
menunjukkan bahwa kemiripan 
sekuen Cuora trifasciata  dengan 
Cuora amboinensis Ambon, 
Gorontalo, dan Luwu sangat rendah. 
Setelah melihat tabel dan penjabaran 
di atas, maka dapat terlihat bahwa 
variasi genetik antar Cuora 
amboinensis sangatlah kecil, dimana 
nilai variasi antar sampel hanya 
berkisar (0,30% - 34,80%). Nilai 
variasi yang kecil tersebut jika 
dibiarkan akan berdampak pada 
kelangsungan hidup populasi Cuora 
amboinensis di alam. Menurut 
Spielman, et al. (2004), mengatakan 
bahwa satwa yang terancam punah 
memiliki ciri dengan tingkat variasi 
genetik yang rendah. Perlu adanya 
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upaya untuk menekan penurunan 
variasi genetik pada Cuora 
amboinensis, salah satu cara yang 
bisa dilakukan dengan melakukan 
perkawinan silang antar individu yang 
berkerabat jauh. Perlakuan 
perkawinan silang bertujuan untuk 
meningkatkan nilai variasi genetik 
pada hasil keturunan Cuora 
amboinensis sehingga bisa 

meningkatkan ketahanan hidup di 
alam. Jika tidak  dilakukan upaya ini 
dikhawatirkan tingkat variasi genetik 
Cuora amboinensis akan semakin 
menurun dan tidak menutup 
kemungkinan jika spesies ini menuju 
kepunahan yang dimana dampak 
lanjutannya adalah terganggunya 
keseimbangan ekosistem. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian, 
terdapat beberapa simpulan yang 
dapat dipaparkan, antara lain: 
1. Hasil analisis filogeni 
menunjukkan bahwa individu Cuora 
amboinensis dari daerah yang sama 
memiliki hubungan kekerabatan lebih 
tinggi dibanding dari daerah lain 
2. Nilai variasi genetik Cuora 
amboinensis sangat kecil dengan 
nilai berkisar (0,30% - 34,80%). 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan, maka penulis 
memberikan saran sebagai berikut. 
1. Untuk memperoleh hasil 
yang lebih valid mengenai 
kekerabatan Cuora  amboinensis, 
maka dapat melalui beberapa 
pendekatan molekuler yang lain 
seperti menggunakan gen COI 
ataupun D-LOOP, perlu dilakukan 
untuk dibandingkan dengan hasil 
penelitian ini 
2. Perlu digunakan sampel 
yang lebih banyak dari berbagai 
daerah persebaran Cuora 
amboinensis  untuk lebih 
menggambarkan posisi 
taksonominya. 
3. Hasil penelitian hubungan 
kekerabatan Cuora amboinensis  
dapat dijadikan rujukan bagi peneliti 
lain maupun pemerintah dalam 

menentukan arah kebijakan dalam 
melakukan program pelestarian 
plasma nutfah Cuora amboinensis.  
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