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BAB I. PENDAHULUAN 

 
 Indonesia merupakan suatu negara dengan keanekaragaman hayati sangat 
tinggi (megabiodiversity). Kekayaan ini semakin penting artinya sekarang setelah 
ilmu pengetahuan dan teknologi mencapai derajat dengan akselerasi yang belum 
pernah terjadi sebelumnya. Kemajuan ilmu dan teknologi di bidang bioteknologi 
telah membuka khasanah baru dalam memanfaatkan sumber daya hayati ini. 
Sumber-sumber gen dari berbagai organisme dapat dilacak dan dipindahkan ke 
organisme lain untuk tujuan perbaikan penampilan organisme tersebut (genetically 
modified organisms). Ironisnya ketika banyak negara memperlakukan 
keanekaragaman hayati demikian bernilai, masyarakat kita belum memanfaatkannya 
secara optimal. Lebih mengenaskan lagi melihat kenyataan bahwa di lembaga-
lembaga riset seperti universitas dan badan riset lainnya sering masih menganggap 
keanekaragaman hanya dilihat dalam keseharian saja sebagai fenotipe yang terlihat 
tanpa melihat manfaat yang dapat diambil dari keanekaragaman genotip yang 
sangat tinggi ini. Dalam keanekaragaman yang tinggi menyimpan gen berpotensi 
yang tinggi pula. Semestinyalah bahwa kita dapat melihat keanekaragaman itu untuk 
selanjutnya memanfaatkan demi kepentingan kemanusiaan. 
 Keanekaragaman genetika dapat terjadi karena adanya perubahan nukleotida 
penyusun DNA. Perubahan ini mungkin dapat memperngaruhi fenotipe suatu 
organisme yang dapat dipantau dengan mata telanjang, atau mempengaruhi reaksi 
individu terhadap lingkungan tertentu. Secara umum keanekaragaman genetik dari 
suatu populasi dapat terjadi karena adanya mutasi, rekombinasi, atau migrasi gen 
dari satu tempat ke tempat lain.  
 Perkembangan ilmu dan pengetahuan dalam biologi molekuler, khususnya 
pada pengkajian karakter bahan genetik telah menghasilkan kemajuan yang sangat 
pesat bagi perkembangan penelaahan suatu organisme dan pemanfaatannya bagi 
kesejahteraan manusia. Di bidang taksonomi, sebagai contoh Avise & Lansman 
(1983) dan Brown (1983) mengungkapkan peran DNA mitokondria (mtDNA) dalam 
studi keanekaragaman genetika dan biologi populasi pada hewan. mtDNA dapat 
digunakan sebagai penanda genetika karena ukurannya relatif kecil. Secara umum 
penggunaan teknik molekuler untuk tujuan identifikasi suatu organisme mempunyai 
keunggulan seperti lebih akurat (paling akurat?), lebih cepat, dan untuk mikroba 
dapat mencakup keseluruhan mikroba termasuk yang “viable but not yet culturable”. 
 Untuk menunjang pengetahuan klasik (taksonomi klasik) tentang 
keanekaragaman hayati sudah semestinya kita memulai pendekatan yang baru 
dalam rangka melihat keanekaragaman ini melalui pengetahuan biologi molekuler 
ini. Selanjutnya pengetahuan ini dapat digunakan untuk tujuan konservasi, dan 
menjaga dan memanfatkan berbagai organisme milik bangsa. 

Tulisan ini mendiskusikan beberapa teknik yang biasanya digunakan untuk 
melihat keanekaragaman hayati pada tingkat molekuler DNA. Beberapa teknik 
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didasarkan pada polimorfisme gen secara langsung seperti Random Amplified 
Polymorphic DNA (RAPD), Restricted Fragment Length Polymorphism (RFLP), 
Degradative Gradien Gel Electrophoresis (DGGE), analisis sekuen dan Macro-
restricted Fragment Length Polymorphism (MFLP). 
 
 
 

BAB II. ANALISIS DNA 

Beberapa teknik analisis keanekaragaman genetik seperti RAPD, RFLP, dan 
DGGE membutuhkan amplifikasi daerah genom tertentu dari suatu organisme. 
Amplifikasi ini membutuhkan primer spesifik (sekuen oligonukelotida khusus) untuk 
daerah tersebut. Primer biasanya terdiri dari 10-20 nukleotida dan dirancang 
berdasarkan daerah konservatif dalam genom tersebut. Makin panjang primer, 
makin harus spesifik daerah yang diamplifikasi. Jika suatu kelompok organisme 
memang berkerabat dekat, maka primer dapat digunakan untuk mengamplifikasi 
daerah tertentu yang sama dalam genom kelompok tersebut. Beberapa faktor 
seperti konsentrasi DNA contoh, ukuran panjang primer, komposisi basa primer, 
konsentrasi ion Mg, dan suhu hibridisasi primer harus dikontrol dengan hati-hati agar 
dapat diperoleh pita-pita DNA yang utuh dan baik. 
 Keberhasilan teknik ini lebih didasarkan kepada kesesuaian primer dan 
efisiensi dan optimasi proses PCR. Primer yang tidak spesifik dapat menyebabkan 
teramplifikasinya daerah lain dalam genom yang tidak dijadikan sasaran atau 
sebaliknya tidak ada daerah genom yang teramplifikasi. Optimasi PCR juga 
diperlukan untuk menghasilkan karakter yang diinginkan. Optimasi ini menyangkut 
suhu denaturasi dan annealing DNA dalam mesin PCR. Suhu denaturasi yang rendah 
dapat menyebabkan belum terbukanya DNA utas ganda sehingga tidak 
dimungkinkan terjadinya polimerisasi DNA baru. Proses penempelan primer pada 
utas DNA yang sudah terbuka memerlukan suhu optimum, sebab suhu yang terlalu 
tinggi dapat menyebabkan amplifikasi tidak terjadi atau sebaliknya suhu yang terlalu 
rendah menyebabkan primer menempel pada sisi lain genom yang bukan sisi 
homolognya; akibatnya dapat teramplifikasi banyak daerah tidak spesifik dalam 
genom tersebut. Suhu penempelan (annealing) ini ditentukan berdasarkan primer 
yang digunakan yang dipengaruhi oleh panjang dan komposisi primer. Suhu 
penemelan ini sebaiknya sekitar 5°C di bawah suhu leleh. Secara umum suhu leleh 
(Tm) dihitung dengan rumus Tm = 4(G+C) + 2(A+T)°C (Rybicky, 1996). 

Berikut ini disajikan contoh hasil amplifikasi gen 16S-rRNA pada gel 
elektroforesis dari bakteri dengan primer domain Bacteria 63f (5’-CAG GCC TAA CAC 
ATG CAA GTC) dan 1387r (5’-GGG CGG WGT GTA CAA GGC) (Marchesi et al., 1998). 
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Gambar 1. Hasil elektroforesis gel mini hasil amplifikasi gen 16S rRNA. 
 
PCR-RAPD 
 PCR-RAPD merupakan salah satu teknik molekuler berupa penggunaan 
penanda tertentu untuk mempelajari keanekaragaman genetika. Dasar analisis RAPD 
adalah menggunakan mesin PCR yang mampu mengamplifikasi sekuen DNA secara 
in vitro. Teknik ini melibatkan  penempelan primer tertentu yang dirancang sesuai 
dengan kebutuhan. Tiap primer boleh jadi berbeda untuk menelaah keanekaragaman 
genetik kelompok yang berbeda. Penggunaan teknik RAPD memang memungkinkan 
untuk mendeteksi polimorfisme fragmen DNA yang diseleksi dengan menggunakan 
satu primer arbitrasi, terutama karena amplifikasi DNA secara in vitro dapat 
dilakukan dengan baik dan cepat dengan adanya PCR. 
 Penggunaan penanda RAPD relatif sederhana dan mudah dalam hal preparasi. 
Teknik RAPD memberikan hasil yang lebih cepat dibandingkan dengan teknik 
molekuler lainnya. Teknik ini juga mampu menghasilkan jumlah karakter yang relatif 
tidak terbatas, sehingga sangat membantu untuk keperluan analisis 
keanekaragaman organisme yang tidak diketahui latar belakang genomnya. Pada 
tanaman tahunan RAPD dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi seleksi awal. 
 Teknik RAPD sering digunakan untuk membedakan organisme tingkat tinggi 
(eucaryote). Namun demikian beberapa peneliti menggunakan teknik ini untuk 
membedakan organisme tingkat rendah (procaryote) atau melihat perbedaan 
organisme tingkat rendah melalui piranti organel sel seperti mitokondria. 
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Gambar 2. Hasil amplifikasi DNA kelapa Genjah Jombang menggunakan  
                  primer OPA-18. M = 1kb LADDER (dari Hayati et al., 2000) 
 
 
PCR-RFLP 
 Teknik ini mirip dengan RAPD pada prinsip penggunaan primer. Untuk melihat 
polimorfisme dalam genom organisme digunakan juga suatu enzim pemotong 
tertentu (restriction enzymes). Karena sifatnya yang spesifik, maka enzim ini akan 
memotong situs tertentu yang dikenali oleh enzim ini. Situs enzim pemotong dari 
genom suatu kelompok organisme yang kemudian berubah karena mutasi atau 
berpindah karena genetic rearrangement dapat menyebabkan situs tersebut tidak 
lagi dikenali oleh enzim, atau enzim restriksi akan memotong daerah lain yang 
berbeda. Proses ini menyebabkan terbentuknya fragmen-fragmen DNA yang berbeda 
ukurannya dari satu organisme ke organisme lainnya. Polimorfisme ini selanjutnya 
digunakan untuk membuat pohon filogeni/dendogram kekerabatan kelompok. 
 Teknik RFLP sering digunakan untuk mengetahui perbedaan jenis bakteri 
misalnya berdasarkan gen ribosomal DNA (contoh 16S-rRNA). Oleh karenanya teknik 
ini seringkali pula disebut ARDRA (amplified ribosomal DNA restriction analysis). 
Penggunaan teknik PCR-RFLP telah pula mampu secara mengesankan mengungkap 
keanekaragaman genetik mikroba yang tidak dapat dikulturkan di laboratorium. 
Dengan menggunakan teknik isolasi DNA dari lingkungan yang kemudian dilanjutkan 
dengan amplifikasi dengan menggunakan primer spesifik untuk 16S-rRNA telah 
dapat diungkap adanya jenis-jenis mikroba baru. Dengan menggunakan primer 
tertentu, teknik ini juga dapat digunakan untuk gen-gen lain yang ada dalam contoh 
lingkungan.  
 Pemilihan DNA ribosom untuk tujuan identifikasi suatu organisme didasarkan 
pada: 

• Secara fungsional dan evolusioner memiliki sifat homolog dari berbagai 
orgenisme yang berbeda 

• Molekul purba dengan struktur dan sekuen nukelotida sangat konservatif 
• Sangat banyak di dalam sel 
• Cukup besar untuk memungkinkan uji statistik perbedaan-perbedaannya satu 

sama lain 
• Kelihatannya tidak ada artifak perpindahan lateral antar organisme 
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Gambar 3. Pemotongan plasmid rekombinan gen 16S rRNA dengan RsaI 
                  (dari Desiliyarni, 1999). 
  
PCR- ANALISIS SEKUEN 
 Analisis sekuen merupakan suatu teknik yang dianggap paling baik untuk 
melihat keanekaragaman hayati suatu kelompok organisme. Teknik ini berkembang 
setelah orang menciptakan mesin DNA sequencer. Pada prinsipnya polimorfisme 
dilihat dari urutan atau sekuen DNA dari fragmen tertentu dari suatu genom 
organisme. Untuk melihat keanekaragaman jenis dapat dilakukan melalui analisis 
sekuen gen 16S-rRNA bagi organisme prokaryota atau 18S-rRNA bagi organisme 
eukaryota. Perbandingan sekuen rRNA merupakan alat yang baik untuk mendeduksi 
hubungan filogeni dan evolusi di antara organisme bacteria, archaebacteria, dan 
eukaryot (Weisburg et al., 1991). 
 Gen-gen penghasil enzim tertentu misalnya dapat juga dibandingkan 
berdasarkan sekuen mereka. Saat ini basis data (data-base) untuk banyak gen 16S-
rRNA dan 18S-rRNA tersedia dan disimpan misalnya dalam Gene-Bank, dan dapat 
diakses misalnya melalui http:/// www.ebi.ac.uk.  Demikian juga untuk banyak gen 
penghasil enzim penting dan beberapa sekuen lainnya. 
Tabel 1. Contoh beberapa sekuen 16S rRNA hasil sekuensing. 
• Sekuen gen 16S rRNA bakteri fotosintetik anoksigenik DS-1 
GAGGGCGttC ATACGTCAGT GGCAGACGGG TGAGTAACGC GTGGGAACGT 
ACCTTTTGGT TCGGAACAAC ACAGGGAAAC TTGTGCTAAT ACCGGATAAG 
CCCTTACGGG GAAAGATTTA TCGCCGAAAG ATCGGCCCGC GTCTGATTAG 
CTAGTTGGTG AGGTAATGGC TCACCAAGGC GACGATCAGT AGCTGGTCTG 
AGAGGATGAT CAGCCACATT GGGACTGAGA CACGGCCCAA ACTCCTACGG 
GAGGCAGCAG TGGGGAATAT TGGACAATGG GCGAAAGCCT GATCCAGCCA 
TGCCGCGTGA GTGATGAAGG CCCTAGGGTT GTAAAGCTCT TTTGTGCGGG 

http:///
http://www.ebi.ac.uk/
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AAGATAATGA CGGTACCGCA AGAATAAGCC CCGGCTAACT TCGTGCCAGC 
AGCCGCGGTA ATACGAAGGG GGCTAGCGTT GCTCGGAATC ACTGGGCGTA 
AAGGGTGCGT AGGCGGGTTT CTAAGTCAGA GGTGAAAGCC TGGAGCTCAA 
CTCCAGAACT GCCTTTGATA CTGGAAGTCT TGAGTATGGC AGAAGTGAGT 
GGAACTGCGA GTGTAGAGGT GAAATTCGTA GATATTCGCA AGAACACCAG 
TGGCG 
 
• Sekuen gen 16S rRNA bakteri fotosintetik anoksigenik DS-4 
AGGCTTATAC TCACAGGCAG ACGGGTGAGT AACGCGTGGG AACGTACCTT 
TTGGTTCGGA 
GCAACACAAG GAAACTTGTG CTAATACCGG ATTAGCCCTT ACGGGGAAAG 
ATGTATGGCG 
GAAGACTCGG CCCGCGTGAG ATTAGCTATT TGGCGAGGTA ACTGGCCTAC 
CAAGGCGACG 
ATCATTAGCT GGTCTGAGAG GATGATCACA CACTTGTGAC TGAACCACGG 
TCCAAACTCN 
TACGGGAGCA GTTGTGGGGA GTATTTGCCA ATGGGCGAAA GCCTCTTCCA 
CACATGCCGT 
ATCAATGATG AAGGCCATAC GGTTGTCAAG GTCTTTTGGG CTAAAAGTTA ATCACTGCGC 
ATTAAGAATA ATGCCGGGAC AACTTCATGC CATACTTCTT GGGTATACCA 
AGGGGGATAG 
CGCTGGTCTT AACCACTGAC CGTTAATGCT GACTGAGAGG GCTTTAAAAC 
CCGAGGGGCA 
TGCCTGGACC CCCACCACGG ATCTGTCTTT 
• Sekuen gen 16S rRNA bakteri fotosintetik anoksigenik Cas-13 
GAAGGGCCTT CATACGTCAG TGGCAGACGG GTGAGTAACG CGTGGGAACG 
TACCTTTTGG TTCGGAACAA CACAGGGAAA CTTGTGCTAA TACCGGATAA 
GCCCTTACGG GGAAAGATTT ATCGCCGAAA GATCGGCCCG CGTCTGATTA 
GCTAGTTGGT GAGGTAATGG CTCACCAAGG CGACGATCAG TAGCTGGTCT 
GAGAGGATGA TCAGCCACAT TGGGACTGAG ACACGGCCCA AACTCCTACG 
GGAGGCAGCA GTGGGGAATA TTGGACAATG GGCGAAAGCC TGATCCAGCC 
ATGCCGCGTG AGTGATGAAG GCCCTAGGGT TGTAAAGCTC TTTTGTGCGG 
GAAGATAATG ACGGTACCGC AAGAATAAGC CCCGGCTAAC TTCGTGCCAG 
CAGCCGCGGT AATACGAAGG GGGCTAGCGT TGCTCGGAAT CACTGGGCGT 
AAAGGGTGCG TAGGCGGGTT TCTAAGTCAG AGGTGAAAGC CTGGAGCTCA 
ACTCCAGAAC TGCCTTTGAT ACTGGAAAGT CTTGAGTATG GCAGAAGTGA 
GTGGAACTGC CaAGTGTAGA GGTGAAATTC GTAGATATTC GCAAGAACAC 
CAGTGGCGAA GGCGGCTCAC TGGCCATTAC TGACGCTGAG GCCGAAAGCG 
TGGGGAT 
 
(dari Suryanto, 2001). 
PCR-DGGE 
 Teknik analisis ini sebenarnya mirip dengan RAPD ataupun RFLP, hanya saja 
primer yang digunakan misalnya primer GC clamp. Elektroforesis yang dilakukan 
menggunakan gel poliakrilamida dengan gradien urea yang ditambah dengan 
formamida. Pemisahan dilakukan tanpa enzim restriksi dan sekuen bukan 
berdasarkan berat molekul. Teknik ini menggunakan dasar perbedaan stabilitas 
produk PCR. Dengan demikian sangat tergantung dari jumlah ikatan hidrogen yang 
ada dalam DNA tersebut. 
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Gambar 4. Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE) 
 
MFLP 
 Pada prinsipnya semua teknik pemisahan DNA, misalnya pada RFLP dan 
RAPD, menggunakan suatu teknik elektroforesis medan listrik tetap dan satu arah 
(konfigurasi horizontal) dengan media agarose atau akrilamid. Gel agarose memiliki 
kapasitas pemisahan yang lebih rendah dibandingkan dengan gel akrilamid, tetapi 
memilik spektrum pemisahan yang lebih besar. Teknik elektroforesis gel agarose 
konvensional ini biasanya digunakan untuk memisahkan fragmen DNA dengan 
ukuran relatif kecil dengan ukuran sekitar 200 bp sampai kira-kira 50 kb. Fragmen 
dengan ukuran di atas 50 kb tidak lagi dapat dipisahkan dengan baik dengan 
menggunakan teknik ini. Fragmen-fragmen ini akan bergerak dalam kecepatan yang 
sama dalam gel agarosa. Batas kemampuan linier tersebut melampaui ukuran pori-
pori gel. Agar dapat terpisah fragmen harus bergerak dari ujung ke ujung (end-on). 
 Masalah ini akhirnya dapat diatasi oleh Schwartz dan Cantor (1984) yang 
memperkenalkan teknik pulsed field gel electrophoresis (PFGE). Dengan teknik ini 
molekul DNA secara periodik merubah arah migrasi selama elektroforesis. Beberapa 
teknik PFGE telah diperkenalkan, yaitu field inversion gel electrophoresis (FIGE), 
contour clamped homogenous electric field (CHEF), dan programmable, 
autonomously controlled electrode gel electrophoresis (PAGE). 
 Berbeda dengan teknik elektroforesis lainnya, yang sering mengisolasi DNA 
dalam cairan, teknik PFGE ini membutuhkan DNA yang kurang lebih utuh. Isolasi 
DNA dalam cairan seringkali menyebabkan DNA terpotong-potong dengan ukuran 
rata-rata kurang dari 1000 kb. Untuk keperluan PFGE genom suatu organisme 
biasanya diisolasi utuh dengan cara memerangkap sel dalam agarose. Pemecahan 
dan pemurnian DNA selanjutnya dilakukan secara in situ. 
 Teknik identifikasi dengan PFGE atau MFLP ini sangat diskriminatif dalam 
membedakan strain suatu kelompok bakteri dengan strain bakteri lainnya. Oleh 
karenanya teknik ini sering digunakan untuk melihat perbedaan strain-strain bakteri 
spesies yang sama. 
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Gambar 5. Profil MFLP genom total bakteri fotosintetik anoksigenik DS-1, 
                  DS-4, dan Cas-13 yang dipotong dengan AseI. M = genom total  
                  Rhodobacter sphaeroiides 2.4.1. 

BAB III. ANALISIS KEANEKARAGAMAN 

Pita-pita DNA yang dihasilkan karena polimorfisme melalui elektroforesis 
dapat dianalisis. Untuk melihat keanekaragaman genetik dari suatu kelompok 
organisme ini dan untuk menempatkannya pada posisi-posisi tertentu dalam pohon 
filogeni telah dimanfaatkan beberapa program statistik khusus seperti NT-Sys dan 
Treecon. Bobot molekul dari pita-pita yang terbentuk dianggap sebagai variabel yang 
digunakan untuk membedakan satu organisme dengan organisme lain. Dengan cara 
ini dapat dibuat kesepakatan biner, seperti jika ada pita pada suatu posisi berat 
molekul dianggap bernilai 1, jika tidak ada bernilai 0.  
Tabel 2. Contoh biner untuk analisis kekerabatan. 
33 
M 
110101101100100000000110111001010 
DS-1 
000100011100011110101010010110111 
DS-4 
001000001011111101111010111001110 
Cas-13 
000010000110110110111101110111010 
 
 

Selanjutnya dengan program komputer tersebut hubungan kekerabatan 
mereka satu sama lain dapat dilihat misalnya dalam bentuk dendogram. 
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Gambar 6. Pohon filogeni profil MFLP dari bakteri fotosintetik anoksigenik  
                  DS-1, DS-4, dan Cas-13 yang dipotong dengan AseI. Angka pada 
                  garis pohon menunjukkan nilai bootstrap (Suryanto et al. 2002). 
 
 Sedikit berbeda dengan analisis pita-pita yang dihasilkan melalui 
elektroforesis, analisis sekuen DNA menganalisis polimorfisme berdasarkan urutan 
sekuen DNA misalnya sekuen DNA ribosom. Pada analisis ini biasanya dilakukan 
perbandingan langsung nukleotida penyusun gen tersebut. Program penyusunan 
perbandingan nukleotida ini misalnya ClustalW ada pada http:/// www.ebi.ac.uk  
Tabel 3. Contoh hasil analisis dengan menggunakan Clustal W. 
 
     7   300 
coli       ATCCTGGCTC AGATTGAACG CTGGCGGCAG GCCTAACACA TGCAAGTCGA  
sphaeroide ---------- --AATGAACG CTGGCGGCAG GCCTAACACA TGCAAGTCGA  
DS-1       ---------- ---------- ---------- ---------- ---------G  
Cas-13     ---------- ---------- ---------- ---------- --------GA  
palustris  ---------- --AGCGAACG CTGGCGGCAG GCTTAACACA TGCAAGTCGA  
DS-4       ---------- ---------- --------AG GCTTA-TACT CACA------  
 
           ACGGTAACAG GAAACAGCTT GCTGCTTTGC TGACGAGTGG CGGACGGGTG  
           GCGA------ -----AGTCT TCGGACTT-- -----AGCGG CGGACGGGTG  
           A-GG------ ------GCGT --TCATACGT C----AGTGG CAGACGGGTG  
           A-GG------ ------GCCT --TCATACGT C----AGTGG CAGACGGGTG  
           ACGG------ ------GCGT AGCAATACGT C----AGTGG CAGACGGGTG  
           ---------- ---------- ---------- --------GG CAGACGGGTG  
 
           AGTAATGTCT GGGAAACTGC CTGATGGAGG GGGATAACTA CTGGAAACGG  
           AGTAACGCGT GGGAACGTGC CCTTTGCTTC GGAATAGCCC CGGGAAACTG  
           AGTAACGCGT GGGAACGTAC CTTTTGGTTC GGAACAACAC AGGGAAACTT  
           AGTAACGCGT GGGAACGTAC CTTTTGGTTC GGAACAACAC AGGGAAACTT  
           AGTAACGCGT GGGAACGTAC CTTTTGGTTC GGAACAACAC AGGGAAACTT  
           AGTAACGCGT GGGAACGTAC CTTTTGGTTC GGAGCAACAC AAGGAAACTT  

 

10% 

Rhodobacter sphaeroides 2.4.1 

DS-4 

Cas-13 

DS-1 100 

50 

http:///
http://www.ebi.ac.uk/
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           TAGCTAATAC CGCATAACGT CGCAAGACCA AAGAGGGGGA CCTTCGGGCC  
           GGAGTAATAC CG---AATGT -----GCCCT ACGGGGGAAA ------GATT  
           GTGCTAATAC CGGATAA--- -----GCCCT TACGGGGAAA ------GATT  
           GTGCTAATAC CGGATAA--- -----GCCCT TACGGGGAAA ------GATT  
           GTGCTAATAC CGGATAA--- -----GCCCT TACGGGGAAA ------GATT  
           GTGCTAATAC CGGATTA--- -----GCCCT TACGGGGAAA ------GATG  
 
           TCTTGCCATC GGATGTGCCC AGATGGGATT AGCTAGTAGG TGGGGTAA-C  
           TATCGGCAAA GGATCGGCCC GCGTTGGATT AGGTAGTTGG TGGGGTAA-T  
           TATCGCCGAA AGATCGGCCC GCGTCTGATT AGCTAGTTGG TGAGGTAA-T  
           TATCGCCGAA AGATCGGCCC GCGTCTGATT AGCTAGTTGG TGAGGTAA-T  
           TATCGCCGAA AGATCGGCCC GCGTCTGATT AGCTAGTTGG TGAGGTAA-T  
           TATGGCGGAA GACTCGGCCC GCGTGAGATT AGCTATTTGG CGAGGTAACT  
 
           GGCTCACCTA GGCGACGATC CCTAGCTGGT CTGAGAGGAT GACCAGCCAC  
           GGCCTACCAA GCCGACGATC CATAGCTGGT TTGAGAGGAT GATCAGCCAC  
           GGCTCACCAA GGCGACGATC AGTAGCTGGT CTGAGAGGAT GATCAGCCAC  
           GGCTCACCAA GGCGACGATC AGTAGCTGGT CTGAGAGGAT GATCAGCCAC  
           GGCTCACCAA GGCGACGATC AGTAGCTGGT CTGAGAGGAT GATCAGCCAC  
           GGCCTACCAA GGCGACGATC ATTAGCTGGT CTGAGAGGAT GATCA--CAC  
 
(dari Suryanto, 2001). 
 
 Hasil analisis ClustalW selanjutnya dapat dibuat pohon filogeni dengan 
program Treecon, seperti gambar di bawah. 
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Gambar 7. Dendogram bakteri strain DS-1, DS-4, dan Cas-13 dan  
                  kerabatnya (dari Suryanto et al. 2001). 
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