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DAFTAR ISTILAH 
 

1. Korteks: Bagian luar talus Usnea yang terdiri dari hifa jamur  

2. Medula: Bagian dalam talus yang terletak diantara korteks dan sentral 

aksis terdiri dari jaringan hifa jamur dan sedikit alga. 

3. Sentral aksis: Bagian dalam talus yang terdiri dari hifa jamur yang solid 

atau compact.  

4. Apotesia : tubuh buah berbentuk seperti mangkuk yang mengandung spora 

berfungsi sebagai organ reproduksi. 

5. Isidia : organ vegetatif yang menonjol di permukaan talus berbentuk 

seperti jari yang berasal dari korteks yang mengandung alga dan hifa 

jamur. 

6. Soredia : organ vegetatif yang terdapat pada permukaan talus berupa 

bubuk yang mengandung alga dan hifa jamur. 

7. Soralia : soredia yang memiliki bentuk khusus seperti bulat atau garis. 

8. Fibril  : Cabang pendek yang merupakan penonjolan dari sentral aksis. 

9. Papillae: Organ vegetatif berbentuk silindris pendek berasal dari jaringan 

korteks. 

10. Pseudocyphelae : Organ vegetatif berbentuk seperti titik atau tidak 

beraturan yang berasal dari jaringan korteks dan medula. 
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Variasi Genetik dan Identifikasi Usnea spp. Berdasarkan Karakter 
Morfologis dan Molekular 

 
 

Miftahul Jannah 
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Intisari 

 
Lichen merupakan organisme simbiosis antara alga (photobiont) dan jamur 

(mycobiont). Lichen dari genus Usnea dimanfaatkan masyarakat sebagai ramuan 
jamu tradisional. Genus ini memiliki talus yang sangat mirip antar spesies 
sehingga sangat sulit dibedakan. Identifikasi spesies yang dilakukan di Indonesia 
masih terbatas berdasarkan karakter morfologis, sedangkan karakter morfologis 
hanya dapat untuk mengidentifikasi tingkat famili dan genus. Karakter molekular 
berdasarkan sekuen DNA Internal Transcribed Spacer (ITS) rDNA yang 
memiliki daerah conserved (5,8S) dan bervariasi (ITS 1 dan ITS 2) diperlukan 
untuk memperkuat dan  mendukung identifikasi serta penelusuran hubungan 
kekerabatan spesies. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan 
menentukan hubungan kekerabatan spesies Usnea yang dimanfaatkan masyarakat 
Yogyakarta dan Solo. 

Identifikasi dilakukan berdasarkan karakter morfologis, anatomis, 
mikrokimia, dan mikrokristal. Analisis sekuen ITS rDNA menggunakan software 
Bioedit, DNA Baser untuk memotong sekuen berdasarkan kromatogram, 
selanjutnya mengetahui tingkat homologi dengan BLAST, alignment dengan 
Clustal-X, melihat similaritas nukleotida dengan phydit dan MEGA-5.05  untuk 
rekonstruksi pohon filogenetik menggunakan algoritme rekonstruksi Maximum 
Likelihood, model evolusi kimura 2 parameter bootstrap 1000.  

Berdasarkan karakter morfologis, dari 16 morfotipe teridentifikasi menjadi 
7 spesies yaitu U. pectinata (LW3), U. rubrotincta (LW4), U. himalayana 
(LW1,LW2,LW5,LW11), U. fragilescens (LW6,LW9),U. nidifica (LW8,LW10), 
U. baileyi (LW7,T1,T3),danU. bismolliuscula (T2,T4,T5), sedangkan berdasarkan 
ITS rDNA teridentifikasi 6 spesies, U. pectinata dan U. baileyi teridentifikasi 
sebagai spesies yang sama yaitu U. baileyi. Dendogram berdasarkan karakter 
morfologis menunjukkan U. pectinata berkerabat dekat dengan U. bismolliuscula, 
U. rubrotincta berkerabat dekat dengan U. fragilescens, U. himalayana berkerabat 
dekat dengan U. nidifica, dan U. baileyi berkerabat jauh dengan Usnea yang 
ditemukan, sedangkan topologi filogenetik berdasarkan sekuen ITS rDNA 
menunjukkan dalam clade subgenus Usnea, U. himalayana berkerabat dekat 
dengan U. nidifica; U. bismolliuscula berkerabat lebih dekat dengan U. 
rubrotincta dibandingkan dengan U. fragilescens; dan dalam clade subgenus 
Eumitria, U. pectinata berkerabat sangat dekat dengan U. baileyi.  
 
Kata kunci: lichen, Usnea,  ITS rDNA , morfologis, filogenetik 
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Genetic Variation and Identification of Usnea spp. Based on Morphological 
and Molecular Characters 

ABSTRACT 

Lichen is an outstanding successful group of symbiotic organisms, which 
comprise the strand of algae partner (phycobiont) and fungal partner (mycobiont). 
Lichen of the genus Usnea are used as a traditional herbal remedies. This genus 
has the thallus which is very similar among species, so it is very difficult to 
distinguish. Based on morphological character, identification of species in 
Indonesia is still limited. Morphological characters is can be used to identify in 
family and genus only. The molecular character based on Internal Transcribed 
Spacer (ITS) rDNA sequences which has conserved region (5.8S) and varied 
region (ITS1 and ITS2 ) is needed to strengthen and support the identification and 
phylogenetic analysis. The objective of this research was to identify and make 
phylogenetic analysis of Usnea species from the forest of Gunung Lawu (LW), 
Center Java and Turgo (T), Yogyakarta. 

Identification had been conducted based on morphological characters, 
anatomical, microchemistry, and microcrystals. ITS rDNA sequence was analyzed 
by Bioedit software, cutting of the sequence based on chromatogram was 
analyzed using DNA Baser, BLAST to determine the level of homology, 
sequences alignment samples was analyzed using Clustal-X, nucleotide similarity 
with Phydit and clustering (phylogeny tree reconstruction) was constructed with 
Maximum Likelihood (ML), the model of evolution Kimura-2 parameter with the 
bootstrap 1000 on MEGA-5.05. 

It was found 7 species from 16 of the morphotype based on morphological 
characters, U. pectinata (LW3), U. rubrotincta (LW4),U. himalayana (LW1, 
LW2, LW5, LW11), U. fragilescens (LW6, LW9), U. nidifica (LW8,LW10),      
U. baileyi (LW7,T1,T3), and U. bismolliuscula (T2,T4,T5), while based on ITS 
rDNA is identified only 6 species, U. pectinata and U. baileyi was identified as 
the same species, U. baileyi. Dendogram based on morphological character 
showed that U. pectinata was closely related to U. bismolliuscula, U. rubrotincta 
was closely related to U. fragilescens, U. himalayana was closely related to        
U. nidifica, and U. baileyi distantly related to Usnea was found. Topology of the 
phylogenetic based on ITS rDNA sequences showed that the clade of subgenus 
Usnea, U. himalayana was closely related to U. nidifica, U. bismolliuscula was 
more closely related to U. rubrotincta than U. fragilescens, and the clade of 
subgenus Eumitria, U. pectinata was closely related to U. baileyi.   

  

Key words: lichen, Usnea,  ITS rDNA, morphological, phylogenetics  
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BAB 1 

PENDAHULUAN   

 
A. Latar Belakang 

Indonesia terletak di khatulistiwa dengan posisi geografis antara 60 LU–110LS dan 

950BT-1410BT, diantara benua Asia dan Australia. Posisi geografis tersebut menjadikan 

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi sehingga dikenal dengan negara 

Megabiodiversity. Potensi keanekaragaman hayati ini perlu dieksplorasi secara 

maksimal sehingga dapat dimanfaatkan. Salah satu jenis tumbuhan yang belum banyak 

diteliti adalah lichen. Tumbuhan ini merupakan salah satu tumbuhan perintis yang 

memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Jumlah total jenis lichen di dunia 

mencapai ± 100.000 (Negi, 2003), sedangkan yang terdapat di Indonesia mencapai ± 

17.000 (Baron, 1999). 

Lichen dapat dijumpai secara luas di daerah yang lembab, dataran tinggi, daerah 

artik sampai tropik. Tumbuhan ini dapat ditemukan pada permukaan tanah, daun, batu, 

kulit kayu, pohon, di pinggir sungai maupun tepi pantai. Persebaran yang luas 

dikarenakan lichen merupakan organisme hasil simbiosis antara algae (photobiont) dan 

jamur (mycobiont) (Dobson, 1992; Nash, 2008). Berdasarkan tipe pertumbuhannya, 

lichen dibedakan menjadi tujuh kelompok yaitu foliose, fruticose, crustose, squamolose, 

leprose, filamentous dan placodioid (Dobson, 1992), namun yang umum ditemukan 

yaitu foliose, fruticose, dan crustose (Rout et al., 2010). 

Lichen memiliki peran yang sangat penting dalam kelestarian ekosistem sebagai 

supplier oksigen, bioindikator pencemaran udara dan biomonitoring kualitas udara 

(Richardson, 1992; Negi, 2003; Eva, 2003; Rout et al., 2010). Keanekaragaman lichen 

yang tinggi di suatu hutan dapat digunakan sebagai indikasi keadaan hutan yang sehat 

(Rout et al., 2010). Lichen memproduksi berbagai macam metabolit sekunder sehingga 
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dapat dimanfaatkan antara lain sebagai bahan obat, antibiotik, antimutagenik, dan 

kosmetik (Nash, 1996; Negi, 2003), dan pestisida (Dayan et al., 2001). 

Masyarakat daerah Solo dan Yogyakarta telah mengenal lichen sebagai salah satu 

bahan ramuan obat tradisional. Kemampuan masyarakat untuk meracik ramuan 

tradisonal ini diperoleh secara turun-temurun. Berdasarkan hasil pengamatan di 

beberapa produsen jamu godog disekitar Yogyakarta dan Solo, jenis lichen yang 

dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu genus Usnea, Ramalina, Evernia, dan Telochistes, 

yang memiliki nama daerah “kayu angin atau rasuk angin”, namun yang dominan 

digunakan yakni Usnea (Jannah, 2012, tidak dipublikasikan). Masyarakat di pasar 

tradisional, memanfaatkan lichen sebagai salah satu komponen semua jamu, seperti 

jamu kolesterol, diabetes, asam urat, bersalin, darah tinggi, penyakit kulit dan jantung, 

sedangkan di pabrik, lichen digunakan untuk obat maag dan masuk angin.   

Hasil survei menunjukkan jenis atau genus lichen yang berbeda terdapat dalam satu 

komponen jamu di pasar tradisional. Nayaka et al. (2010) menyatakan, setiap jenis 

lichen mempunyai kandungan metabolit sekunder yang berbeda dan memiliki fungsi 

spesifik dalam pengobatan, seperti contohnya Usnea baileyi sebagai bahan obat kulit 

dan U. barbata sebagai jamu kesuburan wanita. Sehingga penggunaan jenis lichen yang 

tidak tepat dalam pengobatan akan memberikan hasil yang kurang maksimal. 

Pengambilan jenis lichen yang tidak memiliki khasiat spesifik dalam pengobatan dapat 

mengakibatkan semakin berkurangnya populasinya di hutan yang mengancam pada 

kepunahan spesies. Jenis-jenis Usnea yang dimanfaatkan masyarakat daerah Solo dan 

Yogyakarta belum pernah dilaporkan, sehingga perlu dilakukan penelitian. Hasil 

penelitian akan dapat digunakan sebagai dasar pemanfaatan lichen sebagai bahan baku 

jamu secara tepat.  
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Genus Usnea (Parmeliaceae) memiliki distribusi luas di dunia dan mempunyai 

anggota ±600 spesies (Hawksworth et al, 1995). Genus ini memiliki talus yang sangat 

mirip antar spesies sehingga sangat sulit dibedakan, maka sering dikatakan sebagai 

“Bad Taxonomy Reputation” (Articus et al., 2004). Identifikasi jenis yang dilakukan di 

Indonesia masih terbatas berdasarkan karakter morfologis, anatomis dan kimiawi, 

walaupun identifikasi berdasarkan karakter morfologis sulit untuk bisa membedakan 

sampai tingkat spesies. Karakter morfologis, anatomis, dan kimiawi secara luas hanya 

dapat digunakan untuk membedakan tingkat famili dan genus, sehingga identifikasi 

berdasarkan karakter tersebut diperdebatkan oleh para taksonom, bahkan beberapa hasil 

identifikasi tingkat genus tidak diterima oleh para lichenologist Eropa. Hal ini karena 

karakter morfologis Usnea sangat dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga bukan 

merupakan karakter yang stabil untuk dasar pembeda antar spesies. 

Divakar et al. (2006) menyatakan, terdapat kasus sibling spesies, karena secara 

morfologi sangat sedikit karakter pembeda antar spesies, misalnya U.  florida dan 

U.subfloridana hanya dapat dibedakan berdasarkan ada tidaknya organ reproduksi. 

Perbedaan yang mencolok dari kedua spesies tersebut yakni U. florida memiliki lebih 

banyak organ reproduksi seksual, sedangkan U. subfloridana dengan organ reproduksi 

aseksual. Organ reproduksi lichen seperti apotesia merupakan karakter yang baik untuk 

identifikasi tingkat spesies, namun mengalami pertumbuhan yang sangat lambat selama 

fase hidup, sehingga menjadi kendala untuk identifikasi (Clerc, 1998; Swinscow & 

Krog, 1978).  

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka analisis molekular diperlukan untuk 

memperkuat dan mendukung identifikasi spesies. Hal ini dikarenakan karakter 

molekular lebih stabil terhadap pengaruh lingkungan. Pendekatan molekular dengan 
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menggunakan sekuen DNA dalam penelitian filogenetik telah meningkat pesat dan telah 

dilakukan pada semua tingkatan takson, misalnya famili, genus, dan spesies. Sekuen 

ITS (Internal Transcribed Spacer) ribosomal DNA (rDNA) digunakan dalam 

identifikasi dan analisis filogenetik lichen (Divakar et al., 2006; Del-Prado et al., 2006; 

Articus et al., 2004; Serusiaux, 2009). Sekuen ITS dapat membedakan inter dan intra 

spesies serta penelusuran hubungan kekerabatan dengan melihat perbedaan daerah 

conserved dan melihat similaritas daerah variabel.  

Ribosomal DNA adalah suatu daerah dalam nuklear DNA yang mengkode ribosom. 

Ribosom merupakan organel sel yang berperan dalam sintesis protein dan terdiri dari 

subunit kecil (18S) dan subunit besar (28S). Urutan nukleotida rDNA berisi dua daerah 

non-coding (ITS1 dan ITS2) dan gen 5,8S rDNA. Urutan nukleotida pada gen 5,8S 

rDNA sangat conserved, tetapi dua daerah ITS lainnya tidak ditranslasi menjadi protein 

dan sangat bervariasi (Articus et al., 2004). Sekuen ITS rDNA terdiri dari daerah yang 

evolusioner dan mempunyai derajat variasi yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain 

di rDNA. ITS rDNA merupakan DNA Barcode untuk jamur yang mendominasi talus 

dan pembeda antar spesies pada lichen (White et al., 1990; Korabecna et al., 2007; Del-

Prado et al., 2010; Kelly, 2011). Kelly et al. (2011),  menyatakan ITS rDNA juga 

mampu untuk membedakan inter dan intra spesies dalam famili Parmeliaceae genus 

Usnea. 

Berdasarkan kajian di atas, ITS rDNA dapat digunakan sebagai data yang tepat dan 

akurat untuk memperkuat data morfologi dalam identifikasi Usnea dan penelusuran 

hubungan kekerabatan. Posisi takson yang jelas dan status hubungan kekerabatan dapat 

digunakan sebagai dasar pemanfaatan lichen secara tepat dan bijak. 
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B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut. 

1. Jenis Usnea apa saja yang dimanfaatkan masyarakat berdasarkan karakter 

morfologis, anatomis, mikrokimiawi, dan mikrokristal? 

2. Jenis Usnea apa saja yang dimanfaatkan masyarakat berdasarkan sekuen 

Internal Trancribed Spacer (ITS) rDNA? 

3. Bagaimanakah hubungan kekerabatan Usnea spp. yang dimanfaatkan 

masyarakat berdasarkan karakter morfologis dan molekular sekuen Internal 

Transcribed Spacer (ITS) rDNA? 

 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

       Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi Usnea spp. yang dimanfaatkan masyarakat berdasarkan 

karakter morfologis, anatomis, mikrokimia, dan mikrokristal. 

2. Mengidentifikasi Usnea spp. yang dimanfaatkan masyarakat berdasarkan 

karakter molekular sekuen Internal Transcribed Spacer (ITS) rDNA. 

3. Mengetahui hubungan kekerabatan Usnea spp. yang dimanfaatkan dimasyarakat 

berdasarkan karakter morfologis dan molekular sekuen Internal Transcribed 

Spacer (ITS) rDNA. 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menyediakan informasi mengenai lichen genus Usnea, hubungan kekerabatannya  

dan aspek molekularnya sehingga dapat digunakan sebagai dasar pemanfaatan 

lichen dan tindakan konservasi. 

2. Menyediakan data base berupa morfologi maupun sekuen barcode ITS pada BOLD 

system (The Barcode of Life Data System) dan Gene Bank dari lichen di Indonesia. 
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D. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Lichen yang diteliti adalah Usnea  yang ditemukan di hutan Bukit Turgo 

Kaliurang Yogyakarta dan Gunung Lawu Jawa Tengah yang dimanfaatkan 

masyarakat. 

2. Spesimen lichen yang digunakan untuk analisis molekuler berasal dari hutan 

Bukit Turgo Kaliurang Yogyakarta dan hutan Gunung Lawu Jawa Tengah.  

3. Identifikasi sampai tingkat spesies dilakukan berdasarkan karakter 

morfologis, anatomis, mikrokimia, mikrokristal, dan sekuen Internal 

Transcribed Spacer (ITS) rDNA menggunakan primer ITS 1 dan ITS 4 

(White et al., 1990). 

4. Identifikasi kandungan substansi asam lichen dilakukan berdasarkan bentuk 

mikrokristal berdasarkan Identification of Lichen Substances karangan 

Siegfried Huneck & Isao Yoshimura (1996). 

5. Penelusuran hubungan kekerabatan dilakukan berdasarkan sekuen Internal 

Transcribed Spacer (ITS) rDNA.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 
A. Gambaran Umum Lichen 

Lichen merupakan organisme hasil simbiosis antara dua organisme yang 

berbeda yaitu algae (photobiont) dan jamur (mycobiont) (Dobson, 1992; Hale, 

1969; Nash, 1996). Trebouxia merupakan photobiont yang menyusun 20 % dari 

semua jenis lichen yang ada di dunia. Photobiont jenis yang lain antara lain 

Pseudotrebouxia, Gleocapsa, Nostoc, Syctorema, Trentepholia, Phycopeltis, 

Chlorella, Coccomyxa, dan Dyctyochloropsis. Mycobiont umumnya merupakan 

anggota kelas Ascomycetes dan Basidiomycetes, meskipun ada mycobiont 

beberapa jenis lichen termasuk anggota kelas Deuteromycetes dan Phycomycetes 

(Nash, 2008). Identifikasi algae dalam talus sangat sulit dilakukan dan hampir 

tidak mungkin, karena koloni algae telah dimodifikasi oleh jamur sehingga algae 

sulit dikenali. Tidak ada bukti bahwa setiap lichen memiliki algae yang spesifik. 

Beberapa lichen yang sama dapat memiliki algae yang berbeda, sehingga algae 

tidak memiliki peran penting dalam identifikasi (Hale, 1974).  

Simbiosis yang terjadi pada lichen akan menghasilkan suatu jenis yang 

berbeda-beda atas dasar jenis photobiont dan mycobiont penyusunnya. Fungsi dari 

photobiont adalah sebagai penyedia karbohidrat dari hasil fotosintesis untuk 

mycobiont yang terdapat pada simbiosis tersebut (Dobson, 1992; Hale, 1969; 

Nash, 1996). Komponen algae mendapatkan perlindungan dari permukaan jamur 

berupa perlindungan terhadap cuaca, sehingga memiliki lingkungan yang lebih 

stabil untuk hidup dan tumbuh lebih baik. Jamur mengambil gula melalui tengah 
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hifa yang disebut haustoria yang berhubungan dengan dinding sel algae (Baron, 

1999; Sanders, 2001).  

Penafsiran simbiosis antara jamur dan algae berbeda-beda. Anggapan 

simbiosis mutualisme karena keduanya memperoleh keuntungan dari hidup 

bersama. Algae memberikan hasil fotosintesis terutama karbohidrat dan 

sebaliknya jamur memberikan air dan nutrien yang dibutuhkan algae. Anggapan 

lain, simbiosis parasitisme, karena jamur sebagai parasit algae. Anggapan 

simbiosis parasitisme dibuktikan dengan adanya hifa jamur yang melepas 

haustoria atau apresoria menembus sel algae untuk mendapatkan nutrisi bagi 

miseliumnya. Bukti lain dari anggapan simbiosis parasitisme bila algae 

dilepaskan dari jamur maka algae dapat berkembang seperti organisme bebas lain, 

sedangkan jamur akan mati (Sanders, 2001). Anggapan lain  menyatakan bahwa 

asosiasi jamur dan algae ini sebagai helotisme yang keuntungan timbal balik 

hanya bersifat sementara dan akhirnya algae diperalat oleh jamur (Nash, 2007). 

Berdasarkan tipe pertumbuhan, lichen terbagi menjadi tujuh kelompok yaitu 

foliose (berbentuk seperti daun), fruticose (shrubby atau semak), crustose 

(berbentuk seperti lapisan kulit), squamulose (berbentuk seperti sisik), leprose 

(permukaan thalus berbubuk), filamentous (berbentuk seperti rambut), dan 

placodiodid (seperti lapisan kulit tetapi terdapat lobus pada tepinya) (Dobson, 

1992), namun secara umum terbagi menjadi tiga kelompok yaitu crustose, foliose, 

dan fruticose (gambar 1). Setiap bentuk pertumbuhan terdapat kekhususan dari 

susunan algae, jaringan medula serta perbedaan tingkat melekat pada substrat 

(Hale, 1974). 
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Gambar 1. Tipe Pertumbuhan Lichen. A. Foliose, B. Fruticose, & C. Crustose 
(Dokumentasi pribadi, 2012). 
 

Lichen melekat pada pohon yang spesifik (Hale, 1974; Hayward et al., 1975). 

Setiap jenis pohon memiliki perbedaan pH (keasaman), kelembaban, struktur kulit 

pohon dan kandungan air (Hale,1974; Boundreault et al., 2008). Perbedaan 

kondisi fisiologis ini berpengaruh terhadap koloni, bentuk, struktur, pertumbuhan 

dan keanekaragaman jenis lichen (Hale,1974; Boundreault et al., 2008; Pirintsos, 

et al., 1993; Burgaz et al., 1994; Pirintsos et al., 1995; Loppi et al., 1997). 

Topografi dan ketinggian tempat juga merupakan faktor yang mempengaruhi 

persebaran lichen di suatu wilayah dan kehadiran suatu jenis yang endemik (Rout 

et al., 2010), karena ketinggian suatu tempat berhubungan dengan suhu, 

kelembaban dan cahaya yang mempengaruhi pertumbuhan lichen (Hayward et al., 

1975).  

Lichen memiliki peran yang sangat penting dalam kelestarian ekosistem. 

Peran lichen bagi masyarakat sebagai supplier oksigen, bioindikator pencemaran 

udara dan biomonitor kualitas udara menyebabkan tumbuhan tersebut memiliki 

peran yang penting dalam keseimbangan ekosistem (Richardson, 1992; Negi, 

2003; Eva, 2003; Rout et al., 2010). Keragaman lichen yang tinggi di suatu hutan 

A C B 
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juga dapat digunakan sebagai indikasi keadaan hutan yang sehat (Rout et al., 

2010). Lichen memproduksi berbagai macam metabolit sekunder sehingga dapat 

dimanfaatkan sebagai antibiotik, antitumor, antimutagenik, analgesik, anti-

inflammatory, antiviral, alergenik, anti-oksidan, antiherbivor, inhibitor 

pertumbuhan tanaman, pestisida dan enzim inhibitor (Huneck, 1999; Aslan et al., 

2001; Correche et al., 2002; Melgarejo et al., 2008; Muggia et al., 2009; Karagoz 

et al., 2009). Substansi metabolit sekunder yang dihasilkan lichen sebagian besar 

berupa fenol lemah atau asam lemak yang akan disimpan pada permukaan hifa 

jamur yang terletak di bagian medula. Metabolit sekunder yang disintesis oleh 

setiap jenis lichen sangat bervariasi dan memiliki sifat yang tetap untuk setiap 

kategori jenis, sehingga analisis kimia memegang bagian yang sangat penting 

dalam identifikasi jenis (Hale, 1969).  

A.1. Usnea 

 Usnea termasuk dalam tipe fruticose lichen. Genus ini memiliki banyak 

nama daerah seperti beard lichen atau old man`s beard (Eropa), tahi angin 

(Malaysia), kayu angin atau rasuk angin (Jawa Tengah dan Yogyakarta), tae 

angen (Madura),  janggutan resi (Bali), jenggot cina (Jawa Timur), cirik angin 

(Sumatra-Minang ), gori ma iho, tai anging (Sulawesi), janggut ndurabin, janggut 

rabitson (Batak), dan janggot kai (Jawa Barat) (Heyne, 1987). 

 Tubuh Usnea disebut talus, yang berdasarkan tipe pertumbuhannya 

termasuk fruticose (Gambar 1B). Bentuk talus silinder,seperti semak, atau benang 

(filamentous). Tumbuh tegak (erect), setengah menggantung (subpendent) atau 

menggantung (pendent), menyerupai janggut pada cabang pohon. Morfologi talus, 

bulat (terrate), bersegi (angular atau ridged) atau hampir rata (flattened). 
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Memiliki cabang atau tidak bercabang dengan struktur permukaan talus licin atau 

kasar yang memiliki tonjolan-tonjolan seperti tanduk yang disebut papila. Struktur 

dalamnya berbentuk radial dengan  lapisan korteks yang tebal, lapisan algae tipis, 

lapisan medula, dan bagian tengah yang berlubang atau berisi benang. Lapisan 

medula tipis atau tebal, longgar dan berbulu atau padat, berwarna putih atau 

dengan pigmen berwarna kuning sampai merah gelap. Warna talusnya hijau 

keabu-abuan atau hijau kekuning-kuningan. Apotesia umumnya besar seperti 

perisai, lecanorine, datar, berwarna kuning sampai coklat, dan letaknya 

subterminal (Brodo et al., 2001; Ohmura, 2001). 

 Dalam taksonomi, lichen diklasifikasikan berdasarkan komponen jamur 

penyusunnya, yakni Ascolichen (Ascomycetes) dan Basidiolichen 

(Basidiomycetes). Usnea termasuk dalam Ascolichen (Hale, 1974). Berdasarkan 

sistem klasifikasi lama genus ini ditempatkan dalam famili Usneaceae 

(Eschweiler, 1824), bersama dengan genus lain yang memiliki karakter yang 

mirip, tetapi hasil penelitian terakhir berdasarkan bentuk tubuh buah, maka Usnea 

dimasukkan ke dalam famili Parmeliaceae, yang memiliki kesamaan dengan 

anggota Parmeliaceae lain (Henssen & Jahns, 1974).    

 Usnea merupakan salah satu genus terbesar famili Parmeliaceae yang 

memilki distribusi luas di dunia, dengan jumlah spesies ≥ 600 spesies 

(Hawksworth et al., 1995; Ohmura, 2001). Genus Usnea dapat dikenali dengan 

mudah secara morfologi, tetapi untuk membedakan antar spesies dalam genus ini 

sangat sulit. Hal tersebut, karena bentuk morfologi yang sangat mirip antar spesies 

anggota genus Usnea (Clerc, 1998). Genus ini memiliki banyak variasi morfologi 
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dan ekofenotip dari spesies yang berbeda menunjukkan banyak persamaan, seperti 

pada Usnea florida dan U. subfloridana yang hanya dibedakan berdasarkan organ 

reproduksi, sehingga perlu adanya karakter lain yang dapat membantu dalam 

proses identifikasi. Terdapat banyak ketidaktentuan dalam taksonomi pada tingkat 

spesies, dan hubungan kekerabatan di dalamnya (Ohmura, 2001).  

Usnea florida dan U. subfloridana sulit dipisahkan sebagai spesies yang 

berbeda. Kedua spesies tersebut memiliki banyak persamaan secara morfologis. 

Perbedaan yang mencolok dari kedua spesies tersebut yakni pada strategi 

reproduksinya. U. florida memiliki banyak organ reproduksi seksual berupa 

apotesia (tubuh  buah) dan jarang memproduksi organ reproduksi aseksual.          

U. subfloridana lebih banyak melakukan reproduksi secara aseksual dengan 

soralia dan isidia, namun jarang menghasilkan apotesia. U. florida termasuk 

spesies yang jarang ditemukan, sedangkan U. subfloridana memiliki distribusi 

yang sangat luas (Articus et al., 2002).  

Beberapa author mengasumsikan bahwa U. florida dan U. subfloridana 

merupakan suatu bentukan “a species pair” (Clerc, 1984). U. florida yang fertil 

dengan menghasilkan tubuh buah (apotesia) sebagai “spesies primer”, sedangkan 

U. subfloridana yang bersifat steril sebagai derivatnya, sebagai “spesies 

sekunder” berdasarkan konsep “a species pair” yang banyak digunakan oleh 

lichenologist (Du-Rietz, 1924). 

 Ohmura (2001) menyatakan terdapat empat masalah taksonomi penting 

yang terus ada dalam genus Usnea, yaitu: 
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1. Perbedaan yang sangat sedikit (kemiripan tinggi) diantara bentuk soralia pada 

spesies yang berbeda. Soralia merupakan karakter yang penting sebagai 

pembeda antar spesies dalam genus Usnea, sangat sulit untuk membedakan 

bentuk soralia yang sangat mirip dalam spesies genus Usnea. Khususnya 

pada fase juvenile atau pada saat ada perkembangan bentuk diantara spesies 

yang berbeda. 

2. Variasi annular crack (keretakan) yang terdapat sepanjang talus sebagai 

karakter taksonomi dalam genus Usnea masih perlu dievaluasi. Beberapa 

spesies Usnea memiliki annular crack dekat pada bagian dasar talus atau dari 

bagian dasar ke apeks. Namun, annular crack mungkin juga terjadi secara 

acak sebagai hasil dari cekaman fisik. Permasalah dalam penggunaan annular 

crack sebagai karakter taksonomis yakni belum ada penelitian yang 

mengklarifikasi tentang perbedaan morfologi annular crack sebagai karakter 

atau cekaman fisik (Clerc,1987). 

3. Informasi penelitian yang menyediakan data secara detail pada tingkat 

jaringan dalam genus Usnea masih sangat terbatas. Morfologi di tingkat 

jaringan dianggap lebih stabil dan rendah dari pengaruh lingkungan daripada 

karakteristik eksternal.  

4. Kespesifikan dengan variasi dalam substansi lichen. Selain karakter 

morfologis, karakter kimia juga digunakan sebagai karakter dalam taksonomi 

genus Usnea. Asahina (1956) telah mendeteksi variasi substansi lichen dalam 

Usnea spp. dengan menggunakan tes mikrokimia dan kromatografi kertas. 

Hasilnya, terdapat spesimen yang memiliki bentuk morfologi sama (spesies 



14 
 

yang sama), namun menunjukkan adanya perbedaan substansi lichen, 

sehingga diasumsikan spesimen tersebut termasuk dalam takson yang berbeda 

(biasanya dalam kategori subspesies rank). Hal tersebut berdasarkan 

anggapan perbedaan kimia disebabkan oleh perbedaan genetik, meskipun 

anggapan ini belum didukung oleh suatu penelitian yang spesifik. 

Selanjutnya, kespesifikan dan variasi dalam substansi lichen  dalam spesies 

seharusnya direvisi menggunakan instrumen yang bervariasi. 

Karakter yang digunakan dalam identifikasi genus Usnea meliputi 

morfologi talus, anatomi, dan mikrokimia (Hale, 1969; Dobson, 1992).   

1. Karakter morfologis dan anatomis. Talus Usnea memiliki beberapa bagian 

meliputi korteks, medula, dan sentral aksis. Asahina (1956) memperkenalkan 

penggunaan pola percabangan, rasio numerik korteks, medula, dan aksis, 

serta substansi yang terdapat dalam lichen. Karakter lain yang dapat 

digunakan untuk identifikasi spesies meliputi warna talus, habitus, pola 

percabangan, sentral aksis, fibril, tipe medula, korteks, papilae, 

pseudochypellae, foveoles, segmen talus, soralia, soredia, isidia, apotesia, 

dan tipe spora (Randlane, 2009) ( gambar 2).  
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Gambar 2. Karakter Morfologi Usnea. A. Pola Percabangan, B. Sentral Axis, C. Fibril, 
D. Papilae, E. Tipe Medula, F. Korteks, G.  Pseudochypelae, H. Segmen Talus, I. 
Foveoles, J. Soralia (Randlane, 2009), K. Apotesia, & L. Isidia (Dokumentasi pribadi 
2012 & 2013).  
 

2. Karakter Kimia.  

Senyawa kimia yang terkandung dalam talus Usnea sangat khas dan unik.  

Setiap jenis menghasilkan substansi asam lichen yang berbeda (Yoshimura, 

1996), sehingga identifikasi Usnea pada tingkat spesies akan lebih akurat dengan 

metode analisis kimia. Analisis kimia dilakukan dengan tes warna dan tes mikro 

kristal. Pengujian dilakukan dengan memberikan reagen tes warna pada bagian 

medula (Hale,1969; Ahmadjian, 1973). Reagen tes warna yang digunakan adalah 

Kaliumhydroxid platzchen (dalam kunci identifikasi disingkat dengan K), dan 

Calcium Hypoclorit (C). 

A B C D 
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Kaliumhydroxid platzchen (K), merupakan zat yang bersifat korosif yang 

digunakan untuk menguji keberadaan asam atranorine dan asam salacinic pada 

lichen. Reaksi positif dengan pemberian reagen pada korteks akan menghasilkan 

warna kuning atau kuning kemerahan. Warna kuning pada korteks merupakan 

indikasi adanya asam atranorin dan warna  kuning kemerahan atau oranye pada 

medula indikasi adanya asam salazinic. Calcium Hypoclorit (C) merupakan 

reagen yang digunakan untuk menguji keberadaan asam gyrophoric dan asam 

lecanoric. Uji positif berwarna merah muda, menunjukkan adanya asam 

gyrophoric dan warna merah merupakan indikasi adanya asam lecanoric, 

sedangkan pengujian positif dengan reagen K+C ditunjukkan dengan warna 

kuning gelap di bagian korteks karena adanya asam usnic (Hale, 1969; Brodo, 

2001).  

Substansi (metabolit sekunder) lichen diproduksi di luar sel jamur atau algae 

berbentuk Kristal. Bentuk kristal dapat digunakan untuk mendeteksi senyawa 

hasil metabolit sekunder yang disebut asam lichen (Baron, 1999; Yoshimura 

et.al., 1996). Kristal didapatkan dari ekstrak talus yang telah ditetesi reagen 

dengan pencampuran berbagai macam reagen. Reagen tes mikro kristal terdiri dari 

G.A.O.T yaitu gliserin: alkohol: O-toluidine, G.A.An yaitu gliserin: anilin, G.E 

yaitu gliserin: asam asetat, G.A.W yaitu gliserin: alkohol: air (Hale, 1969; 

Yoshimura, 1996). 

Menurut  Nash (2008),  Usnea tergolong dalam: 

Classis   :Ascolichen/Ascomycetes 

Subclassis  : Ascomycetidae  

 Ordo   : Lecanorales 
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 Subordo          : Lecanorineae 

 Familia   : Parmeliaceae 

 Genus   : Usnea 

 Spesies   : Usnea spp. 

 
Zahlbruckner & Mattick (1956) menyebutkan di pulau Jawa terdapat  

sembilan belas jenis Usnea yaitu Usnea florida, U. mollis, U. hirta, U. steineri, U. 

bornmulleri, U. dasypoga, U. ceratina, U. longissima, U. trichodea, U. vrieseana, 

U. articulata, U. baileyi, U. blepharea, U. densirostra, U. misaminensis, U. 

squarrosa, U. tamborensis, U. grandis dan U. javanica. Sedangkan menurut 

Jannah et al., (2010) di Hutan TAHURA R. Soeryo, Jawa Timur, terdapat jenis U. 

esperantiana, U. subfloridana, U. glabrescens, U. flammea, dan U. strigosa. 

Genus ini hanya dapat hidup pada daerah yang tidak tercemar atau tercemar 

rendah, sehingga merupakan bioindikator yang baik untuk mengetahui adanya 

pencemaran udara. Di Indonesia, Usnea ditemukan di daerah pegunungan pada 

ketinggian lebih dari 800 m di atas permukaan laut, dengan kelembaban tinggi,  

dan cenderung hidup pada batang pohon tua (Heyne, 1987). Berdasarkan 

kerentanan terhadap pencemaran udara, fruticose merupakan lichen  yang paling 

sensitif terhadap pencemaran udara dan yang akan pertama kali hilang ketika 

terpapar udara tercemar (Boonpragob, 2003). 

Masyarakat Indonesia secara luas menggunakan Usnea sebagai bahan baku 

obat. Jenis Usnea yang banyak dipergunakan sebagai obat yakni U. articulata (L.) 

Hoff.,  dan U. dasypoga (Ach.) Nyl.. Menurut kepercayaan Usnea dapat 

melancarkan sirkulasi angin dalam tubuh, dipakai untuk menyembuhkan segala 

macam penyakit masuk angin (Heyne, 1987). Masyarakat menggunakan Usnea 
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sebagai bahan baku untuk mengobati segala macam penyakit seperti sariawan,  

batuk,  influenza, kejang, kanker darah, luka gigitan ular  dan kelabang. Selain itu 

dipakai untuk mengobati penyakit kemih tertahan (urina retentie), sakit ginjal, 

demam, wasir (ambein), gangguan haid, dan penyakit tanpa sebab yang jelas 

(Heyne, 1987). 

B. Sekuen Internal Trancribed Spacer Nuclear Ribosomal DNA (ITS rDNA) 
dalam Kajian Sistematik Lichen  

 
Ilmu taksonomi tumbuhan mempelajari tentang penggambaran dan 

penggolongan tumbuhan menurut kesamaan dan perbedaan sifat. Tumbuhan 

kemudian diklasifikasikan dengan menggunakan sifat-sifat yang dianggap 

mantap. Taksonomi meliputi identifikasi, tatanama dan klasifikasi. Menurut 

Lawrence (1964), identifikasi adalah cara mencari dan mencocokkan sesuatu yang 

tidak diketahui ketika menentukan jenis tertentu suatu tumbuhan dengan 

membandingkan tumbuhan itu dengan tumbuhan yang sudah diketahui 

identifikasinya atau dengan deskripsi tumbuhan. Deskripsi merupakan uraian data 

sifat-sifat yang teratur dari suatu golongan tumbuhan. Klasifikasi adalah 

penempatan tumbuhan tertentu ke dalam kategori takson menurut sistem tata 

nama.  

Biosistematika merupakan aplikasi taksonomi dari genekologi,  

mempelajari tentang variasi fenotip dan genotip suatu spesies yang berhubungan 

dengan lingkungan tempat hidupnya (Davis et al., 1973). Secara fundamental, 

sistematika bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan keanekaragaman 

suatu organisme dan merekonstruksi hubungan kekerabatan terhadap organisme 

lainnya, dan juga mendokumentasikan perubahan yang terjadi selama evolusi dan 
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merubahnya ke dalam sebuah sistem klasifikasi yang mencerminkan evolusi 

tersebut (Lawrence, 1995; Hillis et al., 1996; Champbell et al., 2008). Objek 

utama biosistematika yakni menemukan hubungan dan kedekatan suatu organisme 

dengan yang lainnya, sehingga dapat dikenali kemiripan dan perbedaan, karakter 

umum yang dimiliki bersama dan karakter spesifik yang dimiliki hanya 

kelompoknya.  

Terdapat dua macam metode dalam rekonstruksi hubungan kekerabatan 

antar organisme, yaitu metode fenetik dan filogenetik.  

1. Fenetik 

Metode fenetik melihat hubungan antar taksa berdasarkan persamaan yang 

ada dari karakter yang dihadapi sekarang. Menurut Sokal et al. (1963), dalam 

pendekatan fenetik, penentuan jauh dekat hubungan kekerabatan antar individu 

didasarkan pada persamaan sifat yang ada tanpa membandingkan karakter yang 

bersifat homologi dan homoplasi, yang digambarkan dalam bentuk dendogram. 

Karakter homolog yakni karakter yang diwariskan dari nenek moyang kepada 

keturunannya, sedangkan karakter homoplasi merupakan karakter yang 

diperoleh akibat dari proses adaptasi terhadap lingkungan yang sama 

(Lawrence, 1995; Campbell et al., 2008). Dendogram merupakan bentuk 

gambaran dari hasil analisis fenetik untuk mengelompokkan OTU (Operational 

Taxonomy Units) berdasarkan tingkat kesamaan dan keseluruhan kemiripan. 

Dendogram yang dihasilkan dalam suatu analisis fenetik dapat digunakan 

untuk mengetahui tingkatan klasifikasi yang ada diantara individu yang diteliti 

secara fenetik. Nilai similaritas 85%  antar OTU dianggap merupakan spesies 
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yang sama, 65% dalam satu  genus, dan 45% dalam satu famili (Davis et al., 

1973; Singh et al., 2009). 

Metode fenetik hampir tidak bisa menggambarkan hubungan kekerabatan 

yang sesungguhnya. Hal tersebut, karena adanya evolusi yang berjalan secara 

konvergen yakni kemiripan organisme yang tidak berasal dari nenek moyang 

yang sama, diperoleh karena proses adaptasi pada kondisi habitat yang sama, 

serta evolusi yang berjalan secara divergen yakni organisme dari nenek 

moyang yang sama menuju bentuk yang berbeda akibat habitat lingkungan 

yang berbeda (Campbell et al., 2008). 

2. Filogenetik 

Metode filogenetik melihat hubungan antar taksa berdasarkan karakter 

yang dimiliki oleh nenek moyang bersama. Filogenetik menekankan kepada 

sejarah evolusi karakter atau ciri dari setiap anggota suatu kelompok organisme 

dan melihat berdasarkan pada garis keturunan karena jenis yang berbeda sering 

kali berasal dari nenek moyang bersama (common ancestor). Analisis 

filogenetik merupakan pendekatan sistematik yang dirancang untuk 

mengkonstruksi hubungan kekerabatan dalam kelompok organisme. Pada 

analisis filogenetik, hubungan kekerabatan digambarkan dengan sebuah pohon 

filogenetik. Analisis filogenetik yang lebih berkembang saat ini yakni 

berdasarkan karakter molekuler daripada morfologi, seperti sekuen DNA. 

Karakter morfologi kurang berkembang, karena sulit untuk menentukan 

karakter yang bersifat homolog dan homoplasi. Sedangkan kelemahan dari data 
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molekular yakni sulit menentukan adanya insersi atau delesi (Hillis et al. 

1996). 

Pendekatan secara polifasik dengan menggabungkan antara fenetik yang 

mengacu pada karakter morfologis yang diamati sekarang dengan filogenetik 

berdasarkan karakter yang bersifat homologi dari “common ancestor” sangat 

diperlukan dalam kajian sistematik. Pendekatan yang hanya berdasarkan 

fenetik tidak dapat mendeskripsikan hubungan kekerabatan secara akurat. Hal 

tersebut karena adanya evolusi melalui adaptasi yang berjalan secara 

konvergen dan divergen, sehingga bentuk yang mirip tidak menjamin 

berkerabat dekat dan berlaku sebaliknya. 

Sekuen DNA dapat digunakan sebagai sumber data karena menyimpan 

seluruh informasi suatu organisme, termasuk perubahan yang terjadi dari nenek 

moyang hingga keturunannya. Sekuen DNA juga telah banyak digunakan untuk 

identifikasi spesies yang dikenal dengan DNA barcoding. DNA Barcoding adalah 

urutan sekuen pendek DNA yang telah terstandarisasi untuk identifikasi spesies 

secara cepat, tepat, dan akurat (Kress et al., 2005). Sekuen DNA yang digunakan 

dalam penelusuran hubungan kekerabatan, penelusuran evolusi, dan sistematik 

molekular lichen adalah sekuen ITS (Internal Transcribed Spacer) rDNA 

(Divakar et al., 2006; Del-Prado et al., 2006; Articus et al., 2004; Serusiaux, 

2009). Daerah nuclear ribosomal DNA ini terdapat secara berulang-ulang pada 

genom organisme. Unit pengulangan rDNA terdiri atas daerah Non-transcribed 

spacer (NTS) atau Inter-Genic Spacer (IGS), External Transcribed Spacer (ETS), 
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gen 18S, daerah Internal Transcribed Spacer (ITS 1, 5,8S, ITS 2) dan 28S RNA 

(Serusiaux, 2009). 

Gen 18S RNA dan gen 28S RNA pada rDNA tersusun berulang dan bersifat 

conserved. Kedua gen ini memiliki laju evolusi yang sangat lambat sehingga 

urutan nukleotida pada kedua gen ini sangat conserved. Gen yang bersifat 

conserved baik digunakan untuk analisis hubungan kekerabatan tingkat famili 

atau taksa yang lebih tinggi. Sedangkan untuk tingkat taksa yang lebih rendah 

dibutuhkan gen yang lebih cepat berevolusi (Baldwin et al.,1995). Daerah ITS 

memiliki potensi yang baik dalam analisis filogenetik pada tingkat taksa yang 

lebih rendah. Urutan daerah ITS berisi dua daerah non-coding (ITS1 dan ITS2) 

dan gen 5,8S rDNA (Posisi sekuen ITS dapat dilihat pada gambar 3). Urutan 

nukleotida pada gen 5,8S rDNA sangat conserved (urutan nukleotida lestari), 

tetapi dua daerah ITS lainnya tidak ditranslasi menjadi protein dan sangat 

bervariasi (Articus et al., 2004). 

 

 

  
          Gambar 3. Posisi Sekuen Internal Transcribed Spacer (ITS) rDNA (Articus et al., 2004). 
 

Del-Prado et al. (2010) menyatakan ITS rDNA digunakan untuk identifikasi 

tingkat spesies, karena memiliki cukup variabilitas genetik pada tingkat spesies, 

dapat diamplifikasi menggunakan primer universal, dapat membedakan inter dan 

intra spesies, dan memperkuat data morfologi dengan melihat perbedaan daerah 

conserved dan melihat similaritas daerah variabel. Daerah ITS I dan ITS 2 

memiliki panjang yang berbeda-beda diantara taksa yang berbeda, karena adanya 

(28s) 
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delesi dan insersi di daerah tersebut (tabel 1). Jamur yang berbeda strain 

mempunyai variasi dan panjang nukleotida yang berbeda pada daerah ITS rDNA 

(Garden dan Bruns,1993). Semakin berbeda spesies secara filogenetik, semakin 

berbeda sekuen ITS rDNA diantara spesies tersebut (White, et al., 1990; Bruns et 

al., 1991). Dengan demikian, urutan nukleotida dapat digunakan untuk studi 

filogenetik dari jamur, mengidentifikasi kekerabatan antara taksa jamur, melihat 

dan membedakan sistematik molekular di tingkat spesies, dalam spesies dan antar 

spesies jamur, serta memperkuat data morfologi dari jamur (Seifert, 2009; 

Tederso et al., 2010). 

Variasi sekuen pada daerah ITS ini sering digunakan untuk analisis 

filogenetik. Daerah ITS lebih baik dibandingkan dengan daerah ribosomal lainnya 

karena sensitivitasnya, berukuran kecil (kurang lebih 700 pasang basa) dan 

memiliki salinan yang banyak di dalam genom inti sekitar 100 kopi (Baldwin et 

al. 1995). Daerah ini mempunyai laju evolusi yang tinggi dan ada pada semua 

rDNA eukariot. Analisis perbandingan dari sekuen rDNA memberikan 

kemungkinan untuk analisis hubungan filogenetik dari berbagai level taksonomi 

yang berbeda (Begereow et al., 2000). 

Ahli mikologi telah menjadikan Sekuen ITS rDNA sebagai DNA Barcode  

untuk jamur (Seifert, 2009). Jamur merupakan organisme yang mendominasi talus 

dan pembeda antar spesies lichen. ITS rDNA telah digunakan secara luas dalam 

studi lichen, termasuk untuk penegasan dari suatu spesies dan untuk menguji 

hubungan filogenetik dalam beberapa spesies lichen (Wirtz et al., 2008; Wedin et 

al., 2009; Kotelko et al., 2010). Del-prado et al. (2010) dan Kelly et al. (2011) 
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menggunakan ITS  rDNA untuk membedakan spesies dalam famili Parmeliaceae 

yang hasilnya tidak ada overlap diantara individu dalam spesies dan antar spesies 

(Kelly et al., 2011). 

 Tabel 1. Variasi Panjang  Sekuen ITS  rDNA Usnea data base gene bank.  

Nomor  Panjang 
(bp) Spesies Accession Lokasi 

1 471 U. baileyi FJ494924.1 Taiwan 

2 496 U. baileyi AB051051 USA 

3 495 U. pectinata AB051656.1 Jambi 

4 475 U. rubrotincta FJ494951.1 Taiwan 

5 468 U. himalayana FJ494934.1 Taiwan 

6 492 U. himalayana AB051640.1 Malaysia 

7 465 U. fragilescens AJ748104.1 Kanada 

8 460 U. nidifica FJ494933.1 Taiwan 

9 455 U. bismolliuscula FJ494927.1 Taiwan 

10 496 U. perpusilla DQ235512 USA 

11 489 U. articulata JN943508.1   USA 

12 492 U. ceratina JN943521.1 USA 

13 491 U. florida JN943539.1 USA 

14 490 U. subfloridana JN943537.1 USA 

15 491 U. longissima JX978213.1 Sweden 

16 491 U. esperantiana JN943551.1 USA 

 

Genus Usnea dijadikan objek dalam pengujian ITS rDNA sebagai DNA 

Barcode lichen, dengan asumsi apabila ITS rDNA mampu menunjukkan 

perbedaan spesies dalam Usnea yang sangat sulit dibedakan berdasarkan karakter 

morfologis, maka dapat dipastikan dapat diaplikasikan dalam semua spesies 

lichen yang lain (Wirtz et al., 2006; Kelly et al., 2011). Dari 112 spesimen Usnea 

yang diidentifikasi dengan ITS rDNA menunjukkan kemampuan dalam 

membedakan intra dan inter spesies dalam sebagian besar Usnea, kecuali dalam 
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spesies U. florida dan U. subfloridana. Topologi filogenetik menunjukkan          

U. florida dan U. subfloridana mengelompok dalam satu clade monofiletik 

didukung dengan nilai bootstrap ≥ 70%. Kelly et al. (2011) menyatakan 

identifikasi berdasarkan ITS rDNA dikatakan termasuk dalam satu spesies apabila 

membentuk satu clade monofiletik yang didukung dengan nilai bootstrap ≥ 70 %. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Ohmura (2002), bahwa U. pectinata 

dan U. baileyi membentuk satu clade monofiletik yang didukung dengan nilai 

boostrap 99%. Kasus serupa juga dilaporkan oleh Articus (2002), pemisahan yang 

belum jelas antara U. florida dan U. subfloridana serta U. rigida dan U. barbata. 

Berdasarkan pendekatan secara filogenetik berdasarkan β-tubulin dan ITS-LSU, 

U. floridana dan U. subfloridana mengelompok satu clade, hal ini juga terjadi 

pada U. barbata dan U. rigida. Spesies tersebut hanya dibedakan berdasarkan 

organ reproduksi, padahal munculnya organ reproduksi sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan. Articus et al. (2002) menyampaikan bahwa sebagian besar spesimen 

lichen fertil ditemukan di daerah yang keanekaragaman jenisnya tinggi dan 

sebagai bioindikator umur dan kekayaan spesies dalam suatu hutan.   

Hasil topologi filogenetik yang terbentuk baik berdasarkan ITS-LSU 

maupun  β-tubulin menunjukkan pengelompokan yang sama, bahwa  dari 16 U. 

florida dan 5 U. subfloridana menunjukkan pengelompokan parafiletik, yang 

berarti kedua spesies ini memiliki nenek moyang yang banyak, U. florida  justru 

mengelompok dengan U. subfloridana, dan tidak mengelompok dengan masing-

masing spesies sesamanya. U. florida mengelompok dengan U. subfloridana 

berdasarkan organ reproduksi yang dimiliki ( U. floridana membentuk satu clade 
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dengan U. subfloridana yang sama-sama memiliki apotesia, atau organ reproduksi 

lain seperti soralia). Hal ini juga terjadi pada U. rigida dan U. barbata yang sama-

sama memiliki apotesia membentuk satu clade monofiletik. Hal ini artinya kedua 

spesies yang teridentifikasi sebagai spesies yang berbeda secara morfologis masih 

dalam satu spesies berdasarkan ITS rDNA.   

Crespo et al. (2009) menyatakan penggunaan ITS sebagai DNA Barcode 

untuk lichen menegaskan bahwa konsep spesies yang selama ini dipakai dalam 

lichen tidak dapat diaplikasikan secara menyeluruh dalam semua spesies lichen 

dan sulit diaplikasikan dalam spesies yang sedang menuju ke spesiasi sehingga 

perlu dilakukan revisi. Sampai saat ini konsep spesies dalam identifikasi Usnea 

mengikuti Motyka et al. (1936) yaitu “Satu spesies dengan spesies yang lain 

dibedakan oleh satu karakter (1 karakter=1 spesies). Clerc (1998) menyatakan 

banyak spesies Usnea  yang menunjukkan variasi morfologi yang sangat luas dan sulit 

untuk mengetahui  karakter yang dapat diandalkan untuk identifikasi. 

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa dalam beberapa spesies 

(U. pectinata dan U. baileyi, U. florida dan U. subfloridana, U. rigida dan U. 

barbata)  tidak terjadi sinergisme hasil identifikasi berdasarkan ITS rDNA dengan 

morfologis. Hal ini karena penetapan nama spesies dalam Usnea berdasarkan 

karakter morfologis, yang tidak mampu mendeteksi spesies yang sedang menuju 

proses spesiasi, sedangkan ITS rDNA mampu menunjukkan perbedaan tersebut 

sehingga mengakibatkan karakter morfologis tidak mampu merefleksikan 

hubungan kekerbatan secara akurat. Crespo et al. (2009) dan Kelly et al. (2011) 

menegaskan perlu dilakukan peninjauan kembali karakter morfologis yang 
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digunakan sebagai pembeda spesies dan konsep spesies dalam Usnea. Selain itu  

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan  menggunakan sekuen lain yang 

memiliki laju evolusi yang lebih cepat sehingga perbedaan spesies Usnea  dapat 

terpecahkan.  

Pernyataan tersebut sejalan dengan Articus et al. (2002), suatu spesies 

dalam genus Usnea dapat memiliki penampakan fenotip yang berbeda. Kemiripan 

secara morfologis diantara dua spesies tidak menjamin memiliki kedekatan 

hubungan kekerabatan. Clerc (1992) menunjukkan kemiripan secara morfologis 

antara U. subfloridana  dengan U. wasmuthii. Namun, dalam penelitian Articus 

(2002) berdasarkan ribosomal DNA dan β-tubulin kedua spesies tersebut tidak 

membentuk kelompok monofiletik. Hasil penelitian yang tidak terduga bahwa     

U. barbata, U. rigida, U. filipendula (tipe pertumbuhan pendent) berkerabat dekat 

dengan U. florida dan U. subfloridana (shrubby) yang sedikit memiliki kemiripan 

secara morfologis. Hal ini menunjukkan tipe pertumbuhan talus (pendent dan 

shrubby) tidak merefleksikan hubungan filogenetik dalam Usnea.  

C. Analisis Filogenetik 

Sekuen ITS yang didapat selanjutnya digunakan dalam rekonstruksi pohon 

filogenetik. Terdapat tiga tahapan utama dalam rekonstruksi hubungan 

kekerabatan organisme berdasarkan karakter molekuler, yakni sequence 

alignment, rekonstruksi pohon filogenetik, dan evaluasi pohon filogenetik. Proses 

sequence alignment bertujuan pensejajaran sekuen DNA yang panjangnya 

berbeda berdasarkan posisi homolog. Proses alignment yang benar akan 

menghasilkan pohon yang benar. Proses ini memiliki asumsi bahwa suatu urutan 

DNA yang diwariskan dari nenek moyang pada keturunannya seharusnya tidak 
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berbeda jauh dan mirip apabila dibandingkan antar satu turunan dengan lainnya 

(Hillis et al., 1996). Dalam rekonstruksi pohon filogenetik berdasarkan algoritme 

dan model evolusi tertentu. Setiap algoritme memiliki asumsi yang berbeda 

sehingga akan memberikan hasil pohon yang berbeda. 

Menurut Hillis et al. (1996) dan Graur & Li (2000), metode algoritme 

rekonstruksi filogenetik dikelompokkan menjadi dua, yakni metode “distance-

matrix” dan metode “character-based”.   

1. Metode Distance Matrix 

Rekonstruksi pohon filogenetik metode ini menggunakan dasar nilai “pairwase 

distance” atau “p-distance” (gambar 4). Metode ini memberikan nilai dekat atau 

jauhnya hubungan kekerabatan antar organisme pada pohon berdasarkan nilai p-

distance. Semakin besar nilai p-distane maka semakin jauh hubungan kekerabatan 

antar organisme dan begitu sebaliknya.  

 

 

 

 
    Gambar 4. Ilustrasi nilai p-distance (Nei & Kumar, 2000)  

Metode distance matrix yang umum dikenal meliputi: Unweighted-Pair Group 

Method with Arithmetic Means (UPGMA), Minimum Evolution (ME), dan 

Neighbor-Joining (NJ). Metode UPGMA merupakan metode tertua dan pertama 

kali digunakan dalam rekonstruksi pohon filogeni. Logikanya adalah indeks nilai 

p-distance terkecil antar pasangan organisme digunakan untuk menggabungkan 

kedua organisme tersebut dalam 1 kelompok (clade). Metode ini menghasilkan 

Sekuen 1 = ACGATCGTAGCTAGCATCGT 

Sekuen 2 = ACGAGCGTAGCTTGCATAGG 

p-distance = nd/n = 4/20 = 0.2 
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pohon ultrametik, yakni pohon yang semua organismenya memiliki jarak yang 

sejajar satu sama lain jika ditelusuri dari akar (root). Hal tersebut berlaku dengan 

asumsi, yakni jika laju evolusi antar organisme yang dibandingkan sama. 

Sedangkan,fakta menunjukkan bahwa laju evolusi antar organisme untuk gen 

yang sama tidaklah sama (Saitou & Nei, 1987).  

Metode ME dan NJ dikembangkan untuk melengkapi metode UPGMA. Kedua 

metode tersebut tidak menghasilkan pohon ultrametik, karena mengamsusikan 

laju evolusi yang berbeda antar organisme. Kekerabatan antar organisme pada 

suatu pohon adalah sebesar total branch length yang menghubungkan keduanya. 

Konsep ini membolehkan panjang branch length yang tidak sejajar antar 

oranisme. Metode ME akan mencari pohon yang memiliki nilai tree length 

terkecil. Tree length yaitu panjang total pohon yang merupakan jumlah total dari 

semua branch length. Metode ME akan mengevaluasi setiap pohon berdasarkan 

nilai tree length untuk mencari pohon terbaik.  

Metode NJ menggunakan asumsi yang hampir sama dengan UPGMA dengan 

sedikit modifikasi menghilangkan ultrametisitas. Metode ini mencari pohon 

terbaik berdasarkan nilai tree length terkecil. Metode ini memiliki asumsi bahwa 

nilai tree length terkecil dari suatu pohon dapat dicapai dengan branch length 

terkecil, sehingga sedikit berbeda dengan metode ME (Saitou & Nei, 1987). 

Keuntungan metode NJ waktu komputasi yang lebih cepat, sehingga 

direkomendasikan untuk menganalisis organisme dalam jumlah yang banyak.  

2. Metode Character-Based 

Metode Character-Based menggunakan urutan nukleotida secara langsung 

dalam rekonstruksi pohonnya. Kelompok metode ini mencakup metode 
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Maximum-Parsimony (MP) dan Maximum-Likelihood (ML). Metode MP 

mengasumsikan evolusi yang berjalan efisien. Pohon terbaik yang dipilih dalam 

metode ini yakni pohon yang memiliki paling sedikit perubahan evolusi. 

Sehingga, apabila terdapat sejumlah cara untuk menghasilkan keadaan seperti 

sekarang, maka cara yang paling singkat yang akan dipilih. Asumsinya bahwa 

pohon yang paling bisa menggambarkan keadaan evolusi suatu organisme adalah 

pohon yang direkonstruksi telah memiliki jumlah mutasi yang paling sedikit untuk 

mengubah satu sekuens ke sekuens yang lain. Pohon terbaik yang dihasilkan dari 

algoritme ini adalah pohon yang bersifat paling parsimonious. Algoritme 

maximum parsimony dapat menyimpulkan adanya perubahan karakter yang kecil 

dari satu sekuen (Lemey, 2009). 

Konsep metode ML yakni pencarian pola evolusi yang paling mendekati 

dengan keadaan sesunguhnya. Metode ini tidak mempertahankan pohon dengan 

langkah evolusi terpendek. Setiap pohon yang terbentuk dihitung untuk 

kemungkinan yang merefleksikan setiap posisi dari sekuen data dan perhitungan 

diulang untuk semua situs nukleotida. Algoritme ML menggunakan perhitungan 

probabilitas kombinasi seluruh karakter dari ancestor, sehingga metode ini lebih 

kompleks daripada ME dan MP. Pohon dengan probabilitas terbaik ditampilkan 

sebagai kemungkinan pohon biasanya hanya pohon tetap. Kelemahan dari 

kelompok metode berdasarkan character-based yakni pencarian satu pohon 

terbaik diantara jutaan pohon, sehingga waktu komputasi yang diperlukan lebih 

lama. 
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Selain algoritme dalam rekonstruksi filogenetik juga menggunakan model 

evolusi. Terdapat berbagai macam model evolusi yang memiliki asumsi berbeda 

meliputi Jukes-Cantor one-parameter (JC69), kimura 2-parameter (K80), 

Felsenstein model (F81 & F84), Hasegawa-Kishino-Yano (HKY85), Tamura-Nei 

(TN93), dan General Time Reversible (GTR). Perbedaan yang mendasari model 

evolusi tersebut yakni frekeunsi setiap jenis nukleotida, laju rerata substitusi dari 1 

jenis nukleotida ke nukleotida yang lain, dan frekuensi seberapa sering perubahan 

dari nukleotida satu ke lainnya dibandingkan dengan perubahan dengan 

nukleotida yang lain (Page & Holmes, 1998).  

Model evolusi JC69 mengamsusikan semua laju perubahan rerata yang sama 

terhadap semua jenis nukleotida (1/4 untuk setiap jenis nukleotida). Selanjutnya 

K80 berdasarkan bahwa laju transversi (A        T dan C         G) lebih rendah 

dibandingkan laju transisi (A         G dan C          T). Model tersebut lebih 

menekankan pada perubahan nilai substitusi berupa transvesi dan transisi. 

Sedangkan F81 & F84 mengamsusikan laju transisi dan transversi sama, tetapi 

laju rerata substitusi dari satu jenis nukleotida ke nukleotida lainnya berbeda. 

Model HKY, mengakomodir dari kedua model sebelumnya, dengan 

mempertimbangkan adanya perbedaan laju transisi dan transversi serta laju 

substitusinya. Perbedaan antar laju dari setiap jenis transisi dan trasversi menjadi 

dasar model TN93. Selanjutnya model evolusi yang paling kompleks, yakni GTR. 

Model ini mempertimbangkan adanya perbedaan dalam setiap jenis perubahan 

nukleotida baik dalam hal laju rerata dan perubahan relatif  (Page & Holmes, 

1998).  M 
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BAB III 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 
A. Landasan Teori 

Genus Usnea termasuk dalam tipe fruticose lichen yang termasuk dalam class 

Ascolichen. Usnea merupakan salah satu genus terbesar dari famili Parmeliaceae 

yang memiliki distribusi yang luas di dunia dengan jumlah spesies ≥ 600 spesies 

(Hawksworth et al, 1995; Ohmura, 2001). Usnea dapat dikenali dengan mudah 

secara morfologis, tetapi untuk membedakan antar spesies dalam genus ini sangat 

sulit. Hal tersebut, karena bentuk morfologis yang sangat mirip antar spesies 

dalam genus Usnea. Genus ini memiliki banyak variasi karakter morfologis dan 

ekofenotip dari spesies yang sama, sehingga sangat dibutuhkan karakter pembeda 

yang jelas dalam setiap spesies. Jenis substrat dan lingkungan juga mempengaruhi 

spesies Usnea yang tumbuh. 

Terdapat empat masalah penting dalam taksonomi Usnea yaitu perbedaan 

yang sangat sedikit (kemiripan yang tinggi) diantara bentuk soralia pada spesies 

yang berbeda, belum ada penelitian yang mengklarifikasi tentang perbedaan 

morfologi annular crack sebagai karakter atau cekaman fisik, minimnya informasi 

yang detail pada tingkat jaringan dalam yang merupakan karakter yang lebih 

stabil, dan belum adanya informasi detail mengenai kespesifikan dalam substansi 

lichen, terdapat spesimen yang memiliki bentuk morfologis sama yang 

menunjukkan adanya perbedaan substansi lichen.  

Identifikasi spesies lichen yang dilakukan di Indonesia masih terbatas 

berdasarkan karakter morfologis, sedangkan karakter morfologis memiliki 

beberapa masalah seperti yang sudah dipaparkan di atas. Organ reproduksi lichen 

sebagai karakter morfologis yang cukup stabil dan karakter kunci identifikasi 



33 
 

tingkat spesies mengalami perkembangan yang sangat lambat, seperti contohnya 

pada Usnea florida dan U. subfloridana, strategi reproduksi merupakan karakter 

kunci pembeda antar spesies tersebut.  

Analisis molekular dengan menggunakan sekuen DNA diperlukan untuk 

memperkuat atau mendukung identifikasi spesies. Hal ini dikarenakan karakter 

molekular lebih stabil terhadap pengaruh lingkungan, mengandung informasi 

yang sama dari organ yang berbeda, dan menyimpan seluruh informasi suatu 

organisme, termasuk perubahan yang terjadi dari nenek moyang hingga 

keturunannya. Mekanisme evolusi yang berjalan secara konvergen dan divergen 

mengakibatkan kemiripan dan perbedaan karakter morfologis tidak cukup untuk 

menggambarkan hubungan kekerabatan antar spesies. Sekuen DNA yang sering 

digunakan dalam penelusuran hubungan kekerabatan, penelusuran evolusi, dan 

sistematik molekular lichen adalah sekuen ITS rDNA (Internal Transcribed 

Spacer). ITS rDNA memiliki dua daerah non-coding (ITS1 dan ITS2) yang 

bervariasi dan gen 5,8S rDNA yang conserved. Sekuen ini juga merupakan DNA 

Barcode  untuk jamur yang merupakan pembeda antar spesies lichen. ITS rDNA 

dapat membedakan inter dan intra spesies dengan melihat perbedaan daerah 

conserved dan melihat similaritas daerah variabel.  

Sekuen DNA yang lebih berkembang dalam analisis filogenetik daripada 

morfologis. Karakter morfologis kurang berkembang, karena sulit untuk 

menentukan karakter yang bersifat homolog dan homoplasi. Sedangkan 

kelemahan dari data molekular yakni sulit menentukan adanya insersi atau delesi. 

Pendekatan secara polifastik dengan menggabungkan antara fenetik yang 

mengacu pada karakter morfologis yang diamati sekarang dengan filogenetik 
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berdasarkan karakter yang bersifat homologus dari “common ancestor” sangat 

diperlukan dalam kajian sistematik. Pendekatan yang hanya berdasarkan fenetik 

tidak dapat mendeskripsikan hubungan kekerabatan secara akurat. Hal tersebut 

karena adanya evolusi melalui adaptasi yang berjalan secara konvergen dan 

divergen, sehingga bentuk yang mirip tidak menjamin berkerabat dekat dan 

berlaku sebaliknya. 

B. Hipotesis 

1. Usnea yang ditemukan di hutan Gunung Lawu Jawa Tengah dan hutan 

Turgo Yogyakarta  teridentifikasi sebagai U. florida, U. mollis, U. hirta, U. 

steineri, U. bornmulleri, U. dasypoga, U. ceratina, U. longissima, U. 

trichodea, U. vrieseana, U. articulata, U. baileyi, U. blepharea, U. 

densirostra, U. misaminensis, U. squarrosa, U. tamborensis, U. grandis, U. 

javanica, U. esperantiana, U. subfloridana, U. glabrescens, U. flammea, 

dan U. strigosa, berdasarkan karakter morfologis, anatomis, mikrokimia, 

dan mikrokristal 

2. Usnea yang ditemukan di hutan Gunung Lawu Jawa Tengah dan hutan 

Turgo Yogyakarta teridentifikasi sebagai U. florida, U. mollis, U. hirta,      

U. steineri, U. bornmulleri, U. dasypoga, U. ceratina, U. longissima,         

U. trichodea, U. vrieseana, U. articulata, U. baileyi, U. blepharea,            

U. densirostra, U. misaminensis, U. squarrosa, U. tamborensis, U. grandis, 

U. javanica, U. esperantiana, U. subfloridana, U. glabrescens, U. flammea, 

dan U. strigosa, berdasarkan karakter molekular yang dapat diidentifikasi 

melalui sekuen ITS rDNA sepanjang 455-496 bp.  
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3. Hubungan kekerabatan diantara Usnea yang ditemukan di hutan Gunung 

Lawu Jawa Tengah dan hutan Bukit Turgo Yogyakarta berdasarkan karakter 

morfologis dikatakan berkerabat dekat apabila memiliki indek similaritas ≥ 

0,65, sedangkan berdasarkan karakter molekular sekuen ITS rDNA 

dikatakan berkerabat dekat apabila membentuk satu clade monofiletik yang 

didukung dengan nilai bootstrap ≥ 70%.  
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BAB IV 

METODE PENELITIAN  

 
A. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah lichen genus Usnea dari 

hutan Bukit Turgo Yogyakarta dan hutan Gunung Lawu Jawa Tengah, air, 

akuades, akuabides, asetone, Kaliumhydroxid platzchen, Calcium Hypoclorit, 

GAW (H2O : glycerol: ethanol = 1:1:1), GE (asam asetat : glycerol = 1:3), An 

(aniline : glycerol : ethanol = 1:2:2), oT (o-toluidine : glycerol : ethanol = 1:2:2), 

bubuk agarosa, good view, buffer CTAB (2 gr CTAB; 5M NaCl; 0,5 M EDTA Ph 

8; 0.1 M Tris-HCl pH 8; akuades ), High salt TE (5M NaCl; 0,5 M EDTA Ph 8; 1 

M Tris-HCl pH 8; akuades), larutan kloroform : isoamil alkohol dengan 

perbandingan  24 : 1, isopropanol dingin, etanol 70% dan 100%, 1X buffer TE (10 

mM Tris-HCl pH 8 dan 1 mM EDTA), nitrogen cair, loading dye, ddH2O, TBE 

(Tris-Borac Acid) 1x, PCR KAPA2GTM Fast ReadyMix (2x), ladder DNA, 

sepasang primer dari sekuen ITS yaitu primer ITS 1 5’-

TCCGTAGGTGAACCTGCGC-3’dan ITS 4 5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-

3’dan akuades steril. 

B. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pinset, lup (kaca pembesar), 

mikrometer, mortar, mikroskop stereo, mikroskop cahaya, kamera digital, 

sentrifuge, waterbath, mesin PCR, mesin elektroforesis, microwave oven, 

mikropipet, neraca digital, freezer, inkubator, vortex mixer, spektrometer UV-Vis, 

UV transluminator, oven pengering, autoklaf, dan power supply. 
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C. Skema Penelitian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Prosedur Kerja 

Tahapan kerja di dalam penelitian ini meliputi pengambilan sampel lichen 

genus Usnea, pengamatan karakter morfologis dan analisis molekular. Parameter 

pengamatan morfologis yang digunakan sebagai acuan untuk identifikasi adalah 

karakter morfologis, anatomis, mikrokimia dan bentuk mikrokristal. Sedangkan 

tahapan analisis genetik adalah isolasi DNA total (whole genome), pengukuran 

konsentrasi DNA yang diperoleh secara kualitatif dan kuantitatif, kemudian 

amplifikasi PCR, elektroforesis untuk mengecek hasil amplifikasi PCR, 
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selanjutnya sekuensing untuk mengetahui sekuen Internal Trancribed Spacer 

(ITS) rDNA yang diperoleh. Tahap berikutnya adalah analisis hasil sekuensing 

dengan menggunakan beberapa software yaitu BioEdit, DNA Baser, BLAST 

(Basic Local Alignment Search Tool), Clustal-X, dan MEGA-5 (Molecular 

Evolutionary Genetics Analysis). Penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap 

berikut ini: 

D.1. Pengambilan Sampel 

Lokasi pengambilan sampel di hutan Bukit Turgo Yogyakarta dan Gunung 

Lawu Jawa Tengah. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik jelajah 

bebas pada setiap pohon yang terdapat lichen genus Usnea. Spesimen lichen 

diambil dan kemudian dimasukkan ke dalam plastik yang diberi label sesuai 

dengan pohon inangnya. Setiap spesimen beserta pohon inangnya dibuat 

herbarium kering 

D.2. Pengamatan Karakter Morfologis 

Pengamatan karakter morfologis dilakukan dengan mengamati morfologi 

permukaan talus dan apotesia. Pengamatan talus meliputi pengamatan warna 

talus, bentuk talus, bentuk percabangan talus, sentral aksis, letak fibril, letak 

papillae, tipe dan warna medula, asesoris korteks, pseudocyphellae, foveoles, 

warna dan tipe soralia, warna dan tipe soredia, warna dan tipe isidia. Pengamatan 

apotesia meliputi bentuk apotesia, warna apotesia, letak apotesia, dan permukaan 

apotesia.  

Pengamatan anatomi dilakukan dengan mengamati irisan membujur talus. 

Pengamatan medula dan sentral aksis dilakukan dengan cara mengiris talus secara 

membujur menggunakan silet. Pengamatan medula meliputi warna dan tipe. 
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Pengamatan sentral aksis meliputi warna dan tipe sentral aksis. Identifikasi lichen 

dilakukan dengan menggunakan beberapa buku identifikasi yaitu “Lichens An 

Illustrated Guide to The British and Irish Species”, karangan Frank S. Dobson 

(1992); “How to Know the Lichens”, karangan Mason E. Hale (1969); “Lichens of 

North America” karangan Brodo et al. (2001); “Key to European Usnea species. 

Lichenologica” Randlane et al., (2009) dan “A Synopsis of the Lichen Genus 

Usnea (Parmeliaceae, Ascomycota) in Taiwan” Ohmura (2012).  

Pengamatan mikromia dilakukan dengan cara mengiris talus lichen dan 

dilihat perubahan warna pada bagian medula setelah ditetesi dengan 

Kaliumhydroxid Platzchen, dan Calcium Hypochlorite.  

Pengamatan mikrokristal dilakukan dengan ekstraksi talus lichen  

menggunakan larutan aseton, kemudian dibiarkan sampai terbentuk kristal 

berwarna putih. Kristal tersebut kemudian ditetesi dengan reagen An (aniline : 

glycerol : ethanol = 1:2:2) dan oT ( o-toluidine : glycerol : ethanol = 1:2:2), 

selanjutnya bentuk kristal diamati di bawah mikroskop. Pengamatan kristal juga 

dilakukan dengan menggunakan reagen GAW (H2O : glycerol: ethanol = 1:1:1) 

dan GE (asam asetat : glycerol = 1:3), dengan terlebih dahulu dilakukan 

pemanasan, kemudian diamati di bawah mikroskop. Identifikasi senyawa 

berdasarkan bentuk kristal menggunakan buku Identification of Lichen Substances 

karangan Siegfried Huneck & Yoshimura (1996). 

D.3. Isolasi DNA Total 

 Isolasi DNA total dilakukan dengan menggunakan modifikasi metode CTAB 

(laboratorium Biokimia NAIST, tanpa tahun), dengan tahapan sebagai berikut: 

Sampel Usnea ditimbang sebanyak ±0,05 gram, kemudian dibekukan dengan 

nitrogen cair dan segera digerus pada mortar sampai benar-benar halus. Hasil 
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penggerusan dipindahkan ke dalam tube 1.5 ml dan ditambahkan 400 µl buffer 2X 

CTAB yang telah dipanaskan pada waterbath dengan suhu 65ºC selama ±10 

menit. Selanjutnya, diinkubasi selama 65 ºC selama 10 menit, ditambahkan 400 µl 

larutan klorofom/isoamil alkohol 24:1, dan  dihomogenkan dengan mencampur 

perlahan selama 5 menit pada suhu ruang, lalu disentrifus kecepatan 12.000 rpm 

selama 1menit. Supernatan diambil dan dimasukkan tabung baru sebanyak ( ±250 

µl). Selanjutnya ditambahkan 250 µl isopropanol dengan perbandingan v:v 

dengan volume supernatan yang diambil (250 µl), dan disentrifus kecepatan 

12.000 rpm selama 1 menit, dan supernatan dibuang, ditambahkan 100 µl High 

Salt-TE, diinkubasi pada suhu 65 ºC sampai larut, selanjutnya ditambahkan 800 µl 

etanol 100%, diinkubasi suhu -20ºC selama 15 menit, disentrifus 15.000 rpm 15 

menit suhu 4ºC dan supernatan dibuang dan pellet dikeringanginkan, ditambahkan 

300-500 µl 70% etanol, disentrifus 15.000 rpm selama 3-5 menit 4ºC, supernatan 

dibuang dan pellet dikeringanginkan, selanjutnya pellet dilarutkan dengan 

menambahkan 50 µl bufer TE pH 8 dan disimpan dalam freezer. 

D.3.1. Uji Kuantitatif DNA 

Uji kuantitatif DNA dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer 

UV-VIS. DNA sampel diambil 2 µl dan ditambahkan 98 µl akuabides steril 

(pengenceran 50x). Alat spektrofotometri diset untuk pengukuran absorbansi pada 

panjang gelombang 260 nm dan dikalibrasi dengan akuabides steril, kemudian 

ditekan tanda auto zero sampai pada monitor menunjukkan angka nol, kemudian 

akuabides diganti dengan larutan DNA dan diukur absorbansinya pada panjang 

gelombang 260 nm. Setelah itu diulangi untuk panjang gelombang 280 nm. 

Kemurnian DNA diketahui dengan menghitung rasio hasil pengamatan pada 
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panjang gelombang 260 nm dan 280 nm. Indeks kemurnian DNA berkisar antara 

1,8-2,0. Konsentrasi DNA dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:                  

    Konsentrasi DNA (µg/ml) = A260 x fp x 50 µg/ml 

          Keterangan:    

 A260  = nilai absorbansi pada panjang gelombang 260 nm pada larutan   

DNA yang diukur. 

 fp        = faktor pengenceran 

50    = larutan dengan nilai absorbansi 1,0 sebanding dengan µg untai   

ganda DNA per mL.  

 
D.3.2. Uji Kualitatif DNA 

Uji kualitatif DNA dilakukan dengan menggunakan elektroforesis gel 

agarosa 0,8 %. Pembuatan gel agarosa 0,8 % dilakukan dengan menimbang 

agarosa 0,16 gram, ditambahkan dengan 20 mL Tris Borate-EDTA (TBE) 1x. 

Agarose dan TBE 1x dipanaskan didalam microwave selama 2 menit. Setelah 

agak dingin (± 60°C), ditambahkan dengan 1 µL good view untuk 20 mL TBE. 

Gel dituangkan ke dalam plate yang telah dipasang sisir. Plate diletakkan pada 

bidang datar dan diusahakan permukaan gel rata. Gel didiamkan hingga mengeras, 

dan setelah mengeras sisir dilepas, gel dipindahkan ke dalam mesin elektroforesis 

dan ditambahkan dengan TBE 1x hingga gel tersebut terendam. 

Hasil isolasi DNA masing-masing sampel diambil sebanyak 5 µl dan 

dicampur dengan 1 µl (6x) loading dye. Campuran DNA sampel dan loading dye 

dimasukkan dalam sumuran gel agarosa dengan hati-hati menggunakan 

mikropipet. Running DNA dilakukan dengan menghubungkan katoda dan anoda 

pada sumber tegangan 100 V selama 30 menit. Pengamatan pita DNA dilakukan 

dengan menggunakan UV Transluminator. 
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D.4. Amplifikasi sekuen ITS rDNA dengan metodePCR (Polymerase Chain 

Reaction) 

Primer yang digunakan untuk mengamplifikasi sekuen DNA  Internal 

Transcribed Spacer rDNA  yaitu ITS 1 5’-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3’, 

dan ITS 4 5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’ (White et al.,1990). Posisi 

primer seperti ilustrasi gambar dibawah ini.  

                         (Primer ITS1) 

 

                                                                  (Primer ITS4) 

Komposisi PCR untuk sekuen ITS dengan volume total volume 25 µl 

(mengikuti prosedur KAPA2GTM Fast ReadyMix (2x)) yaitu 2x KAPA2GTM Fast 

ReadyMix (2x) 12,5µl, primer forward (10 µM) 1,25 µl, primer reverse (10 µM) 

1,25 µl, DNA template (10µg/ml) 1µl, dan akuabides. Selanjutnya dimasukkan 

dalam mesin PCR dengan menggunakan program PCR yang ditampilkan dalam 

tabel sebagai berikut: 

Reaksi Temperatur Waktu 

Predenaturasi 95 0C 2 menit 

Denaturasi 950C 30 detik 

Annealing 56,30C 30 detik 

Extension 720C 1 menit 

Final Extension 720C 45 detik 

 

Selanjutnya, hasil  produk PCR disimpan dalam lemari es (-20 0C). 

Pengecekan produk PCR dilakukan dengan elektroforesis.  

D.4.1. Pengecekan Hasil PCR dengan Elektroforesis 

Pengecekan hasil PCR dilakukan dengan elektroforesis menggunakan agarosa 

1% yang mengandung 1 µL good view.  Hasil PCR sebanyak 4 µl dimasukkan ke 

Siklus ini 
diulang 

sebanyak 25 x 

(28s) 
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sumuran ke-2 sampai dengan seterusnya. Sumuran yang pertama digunakan untuk 

marker size. Setelah semua sampel dimasukkan ke dalam sumuran, selanjutnya 

mengatur mesin elektroforesis pada tegangan 50 Volt selama ± 40 menit. Hasil 

elektroforesis kemudian diamati dengan UV transluminator. Produk PCR 

berukuran ±600 bp. Produk PCR yang nampak berpendar difoto dengan kamera. 

Hasil PCR selanjutnya dilakukan sekuensing. Sekuensing bertujuan untuk 

mengetahui urutan basa nukleotida pada daerah ITS 1, 5,8S, dan ITS 2 rDNA. 

Tahapan ini dilakukan dengan mengirimkan sampel ke perusahaan 1 st BASE di 

Singapura. 

E. Analisis Data 

E.1. Analisis Data Morfologi 

Analisis data morfologi dilakukan secara deskriptif untuk membuat 

deskripsi, dendogram, dan kunci identifikasi. 

 E.2. Analisis Sekuen Internal Transcribed Spacer rDNA 

 Analisis data molekular dilakukan secara deskriptif, yaitu berdasarkan hasil 

pembacaan mesin sekuensing sekuen Internal Transcribed Spacer (ITS) rDNA 

(±600bp). Analisis sekuen dilakukan dengan menggunakan beberapa program 

komputer yaitu: DNA Baser untuk memotong dan mengedit sekuen berdasarkan 

pick kromatogram; BLAST untuk mengetahui tingkat homologi dengan Query 

yang diperoleh dari Gene Bank; Clustal-X untuk membuat multiple alignment 

antara sekuen ITS dengan data base lichen genus Usnea, alignment bertujuan  

untuk menata sequence agar satu sama lain diletakkan sesuai dengan posisi 

homologi antar sekuens; Phydit digunakan untuk pembuatan matriks similaritas 

dan disimilaritas sekuen nukleotida ITS spesies yang berbeda.  
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Langkah selanjutnya yaitu 1) identifikasi kesamaan genetik sekuen ITS pada 

gene bank,  2) rekonstruksi topologi filogenetik untuk mengetahui hubungan 

kekerabatan antara spesies satu dan spesies lainnya yang dilakukan dengan 

menggunakan program komputer MEGA 5 dengan algoritme rekosntruksi ME, 

MP dan ML mengunakan model evolusi kimura-2 parameter. Evaluasi pohon 

dilakukan dengan menggunakan analisis bootstrap sebanyak 1000 ulangan, 3). 

Analisis topologi pohon filogenetik yang dihasilkan.    
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

  

A. Identifikasi Usnea spp. Berdasarkan Karakter Morfologis, Anatomis, 
Mikrokimia, dan Mikrokristal  
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sejumlah 16 morfotipe Usnea 

teridentifikasi sebagai 7 spesies. Di hutan Bukit Turgo Yogyakarta terdapat 2 

spesies, yaitu Usnea bismolliuscula dan U. baileyi, sedangkan di hutan Gunung 

Lawu Jawa Tengah ditemukan 6 spesies, yaitu U. himalayana, U. pectinata,       

U. rubrotincta, U. fragilescens, U. nidifica, dan U. baileyi. Usnea yang ditemukan 

di hutan Bukit Turgo dan Gunung Lawu terdiri dari subgenus Usnea dan 

Eumitria. Subgenus Usnea terdiri dari U. himalayana, U. rubrotincta,                  

U. fragilescens, U. bismolliuscula, dan U. nidifica, sedangkan subgenus Eumitria 

terdiri dari U. pectinata dan U. baileyi.  

Spesies Usnea yang ditemukan di hutan Bukit Turgo dan hutan Gunung 

Lawu dapat dibedakan berdasarkan 12 karakter utama yaitu morfologi talus, tipe 

pertumbuhan, tipe percabangan, foveoles, tipe medula, pigmen di sekitar medula 

dan korteks, tipe  dan warna sentral aksis, apotesia, organ vegetatif paling 

dominan, isidiomorph, dan uji mikrokimia. Selain karakter tersebut, asam usnic 

merupakan substansi kimia sebagai karakter khusus yang ada dalam semua 

Usnea. Satu spesies Usnea yang ditemukan memiliki kespesifikan dalam 

substansi kimia yang diproduksi dan tidak ditemukan pada spesies Usnea yang 

lain, seperti U. baileyi dengan karakter substansi kimia khusus zeorin dan 

eumitrin.  Perbedaan karakter utama diantara Usnea yang ditemukan di hutan 

Bukit Turgo dan Gunung Lawu dapat dilihat pada tabel 2. 
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Tabel 2. Perbandingan Karakter Utama Usnea dari Hutan Turgo dan Gunung Lawu.  
 

Karakter U.pectinata U.rubrotincta U.himalayana U.nidifica U.fragilescens U.bismolliuscula U.baileyi 

Talus halus, 
mengkilat 

Kasar halus, 
mengkilat 

kasar kasar kasar kasar 

Tipe pertumbuhan pendent Subpendent shrubby-
subpendent 

subpendent shrubby-subpendent shrubby Subpendent 

Tipe percabangan isotomic-
dichotomus 

anisotomic-
dichotomus 

anisotomic-
dichotomus 

anisotomi-
dichotomous 

anisotomic-
dichotomus 

isotomic-
dichotomus 

isotomic-
dichotomus 

Foveoles ada - - - - ada - 
Medula loose Compact Loose loose loose loose Compact 
Pigmen sekitar 
medula &korteks 

hijau merah keputihan Hijau - - - Merah 

Tipe sentral aksis solid Solid Solid Solid solid solid Fistulose 
Warna sentral aksis putih Putih putih/coklat 

kekuningan 
putih/merah 
tua 

putih putih Putih 

Apotesia - - - coklat muda 
dikelilingi 
sedikit silia 

- - coklat muda 
dikelilingi 
banyak silia 

Dominan organ 
vegetatif 

isidia, fibril papillae, fibril pseudocy-
phellae 

papillae, 
soredia, 
isidia 

papillae, fibril isidia,soredia, 
soralia 

fibril,isidia 

Isidiomorph - - - Ada - - - 
Uji kimia K+kuning,C

+kuning 
K+merah 
gelap,C- 

K-/K+kuning 
merah,C- 

K-
/K+kuning 
kemerahan,
C- 

K+kuning-
merah,C- 

K+kuning,C+kuni
ng 

K+kuning-
merah,C- 
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Deskripsi masing-masing Usnea yang ditemukan di hutan Turgo dan hutan 

Gunung Lawu adalah sebagai berikut: 

 
1. Usnea pectinata (LW3)  

Talus berwarna hijau keabu-abuan, permukaan mengkilat (5B) dengan 

foveoles (5E), pangkal berwarna coklat tua (5A), tipe pertumbuhan pendent, tipe 

percabangan isotomic-dichotomous (gambar 5A); organ vegetatif fibril (5C), 

pseudocyphellae, isidia berwarna hijau keabu-abuan jarang ditemukan; medula 

berwarna putih tipe loose dengan pigmen berwarna hijau tua disekitar korteks, 

sentral aksis tipe solid; uji kimia pada medula yaitu K+kuning, C+kuning; talus 

mengandung asam usnic, asam norstictic, asam psoromic, asam 

fumarprotocetraric, ganggaleodin, asam protocetraric, asam stictic, asam 

squamatic, asam obtusatic (gambar 6); inang: pohon wesen (Dodonaea viscosa), 

Pinus merkusii, ngampuh (Tristania neriifolia). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Struktur Morfologi U. pectinata. A. Talus, B. Permukaan Talus, C. Fibril, D. 
Medula & Sentral Aksis Tipe Solid dengan Sekitar Korteks Terdapat Pigmen Berwarna Hijau 
Tua, E. Foveoles, F. Sentral aksis. Tanda panah menunjukkan bagian yang ditunjuk. Bar 0,5 
mm.  

A B 

E D C 

F 
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Terdapat beberapa perbedaan seperti cabang lateral, organ vegetatif dan 

kandungan kimia U. pectinata yang ditemukan di hutan Gunung lawu dengan 

yang tertulis dalam Ohmura (2012). Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Perbedaan Karakter U. pectinata hutan Gunung Lawu dibandingkan 
referensi menurut Ohmura (2012).  

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          
         Gambar 6. Mikroristal U. pectinata.  A. Asam norstictic, B. Asam usnic (tanda panah 

hitam) & Asam obtusatic (tanda panah putus), C. Asam psoromic (tanda panah hitam) & 
ganggaleodin (tanda panah putus), D. Asam fumarprotocetraric, E. Asam protocetraric, 
F.Asam stictic (tanda panah hitam) & Asam squamatic (tanda panah putus). Tanda 
panah menunjukkan bagian yang ditunjuk. Bar 50 µm.  

 

No Karakter Pembeda Hutan Gunung Lawu Ohmura (2012) 
1. Cabang lateral Pendek Panjang 
2. Maculae Tidak ada Tipe punctiform 
3. Permukaan talus Halus & mengkilat Kasar 
4. Foveoles Bentuk mencekung Tidak ada 
5. Kandungan kimia asam menegazziaic, & asam 

constictic 
asam psoromic, asam 
fumarpro-tocetraric, 
ganggaleodin, asam 
proto-cetraric, asam 
obtusatic 
 

A 

F E D 

C B 
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Ohmura (2012) menyatakan secara morfologis U. pectinata memiliki 

karakter yang mirip dengan U. himantodes yaitu tipe pertumbuhan talus pendent 

dan asam stictic sebagai komponen utama. Perbedaan yang mendasar diantara 

kedua spesies tersebut yaitu tidak ditemukannya ridged branch pada U. pectinata, 

tetapi kadang karakter ini sangat sulit dibedakan. Selain itu U. pectinata memiliki 

kemiripan karakter sentral aksis tipe solid dan habitus dengan U. longissima.  

U. pectinata dipertimbangkan termasuk dalam subgenus Eumitria yaitu 

karena U. pectinata tidak memiliki tipe sentral aksis fistulose, tetapi talus muda U. 

himantodes memiliki, dimungkinkan hal ini terjadi pada U. pectinata (Ohmura, 

2001). Hasil penelitian dengan pendekatan filogenetik berdasarkan data molekular 

ITS rDNA menunjukkan U. pectinata berkerabat sangat dekat dengan U. baileyi 

subgenus Eumitria (Ohmura, 2002). 

2. Usnea rubrotincta (LW4) 

Talus berwarna hijau dengan percampuran coklat muda pada bagian 

pertengahan talus (gambar 7B), permukaan kasar, pangkal berwarna coklat tua 

kehitaman, tipe pertumbuhan subpendent, tipe percabangan anisotomic-

dichotomous (gambar 7A); organ vegetatif fibril halus (gambar 7D), papillae 

(gambar 7D), dan pseudocyphellae disepanjang talus, soralia berbentuk 

membulat; medula berwarna merah muda keputihan tipe compact (gambar 7E), 

sentral aksis tipe solid; uji kimia pada medula yaitu K+merah gelap, C-; talus 

mengandung asam 4-0 metylphysodic, asam fumarprotocetraric, asam usnic, 

atranorin, asam obtusatic, asam imbricaric, asam protocetraric, asam physodalic, 

asam diffractaic (gambar 8); inang: pohon tiris (Syzygium sp.), mongko (Schima 

walichi), dan wesen  (Dodonaea viscosa). 
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Ohmura (2012) menyatakan U. rubrotincta memiliki karakter khusus yaitu 

kandungan utama asam salazinic dan asam stictic sangat berbeda dengan yang 

ditemukan di Hutan Gunung Lawu mengandung asam 4-0 metylphysodic, asam 

fumarprotocetraric, asam usnic, atranorin, asam obtusatic, asam imbricaric, asam 

protocetraric, asam physodalic, dan asam diffractaic. 

U. rubrotincta memiliki karakter khusus dalam jumlah fibril, cabang lateral, 

dan pigmen merah pada korteks (Ohmura, 2001). Spesies ini sangat mirip dengan 

U. rubicunda secara morfologi dan kimia. Perbedaannya pada U. rubicunda, tidak 

memiliki cabang terminal, tetapi pada cabang subterminal menggembung. 

Karakter lain pada U. rubicunda  yang tidak dimiliki oleh U. rubrotincta yaitu 

soralia berbentuk sinous pada cabang lateral dan fibril. Menurut Ohmura (2002), 

U. rubrotincta dikenal sebagai U. rubescens oleh lichenologist  negara Jepang. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7. Struktur Morfologi U. rubrorincta. A. Morfologi talus, B. Soralia, C. Sentral aksis, 
D. Fibril (panah hitam) & Papillae (panah putus), E. Medula berwarna putih kemerahan. Tanda 
panah menunjukkan bagian yang ditunjuk. Bar 0,5 mm. 

 

 

A 

D 

C B 

E 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 8. Mikrokristal U. rubrotincta. A. Asam usnic, B. Asam fumarprotocetraric, C. 
Atranorin (panah hitam), Asam obtusatic (panah putus-putus), & Asam  protocetraric (panah 
putus), D. Asam 4-0 metylphysodic, E. Asam diffractaic, F. Asam imbricaric (panah putus) 
& Asam physodalic (panah hitam). Bar 50 µm. 

 
3. Usnea himalayana (LW1, LW2, LW5, & LW11) 

 Talus berwarna hijau tua dengan permukaan halus dan mengkilat, pangkal 

berwarna coklat sampai hitam, tipe pertumbuhan shrubby-subpendent, tipe 

percabangan anisotomic-dichotomous (gambar 9A); organ vegetatif fibril pendek 

atau panjang jarang atau tersebar disepanjang talus (gambar 9B), soralia berbentuk 

membulat dan isidia berwarna hijau keputihan jarang ditemukan (gambar 9D), 

pseudocyphellae berbentuk membulat disepanjang permukaan talus, papillae 

sedikit (gambar 9B); medula berwarna putih tipe loose atau compact (gambar 

9E), sentral aksis tipe solid berwarna putih (gambar 9E) atau coklat kekuningan 

(gambar 9F); uji kimia pada medula yaitu K+kuning kemerahan sampai merah 

gelap atau K-, C-; talus mengandung atranorin, asam merochlorophaeic, asam 

diffractaic, asam isousnic, asam barbatic, asam salazinic, asam imbricaric 

(LW1); asam 4-0 metylphysodic, asam barbatic,  asam obtusatic, asam 

placodioic, asam usnic, asam hiascic, asam salazinic, lobadirin (LW2);  asam 

A 

D E F 

B C 
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usnic, asam salazinic, asam norstictic, asam dissectic dengan atranorin, asam 

fumarprotocetraric, asam diffractaic (LW5); asam norstictic, asam salazinic, 

asam protocetraric, asam usnic (LW11) (gambar 10); menempel pada pohon 

pasang (Quercus blumeana), mongko (Schima walichi), dan ngampuh (Tristania 

neriifolia). 

Ohmura (2001 & 2012) menyatakan salah satu ciri khusus U. himalayana 

adalah tidak memiliki soralia, berbeda dengan spesies yang ditemukan di hutan 

Gunung Lawu yang ditemukan adanya soralia. Selain itu, sentral aksis berwarna 

coklat kekuningan di sebagain cabang, yang tidak ditemukan Ohmura (2012).     

U. himalayana merupakan spesies yang memiliki variasi karakter yang luas, 

khususnya kisaran jumlah fibril dan uji kimia. Awalnya  U. himalayana sinonim 

dengan U. dichotoma dan U. subflexitilis, kedua spesies ini memiliki kandungan 

asam stictic sebagai komponen utama. Berdasarkan persamaan karakter 

morfologis dan distribusi maka dimasukkan dalam U. himalayana, diperkuat 

dengan data substansi lichen yaitu tidak ditemukan asam stictic dalam penelitian. 

U. himalayana mirip dengan U. articulata dan U. nidifica. Menurut Ohmura 

(2012) perbedaan diantara spesies tersebut hanya terdapat pada organ vegetatifnya 

yaitu, tidak ditemukannya soralia pada U. articulata dan U. himalayana. Genus 

Usnea memiliki taksonomi yang rumit dan buruk terkait karakter yang digunakan 

dalam taksonomi. Kandungan kimia dan morfologi seperti fibril, papillae, soredia, 

soralia, dan apotesia dianggap sebagai karakter yang baik untuk identifikasi. 

Variasi karakter yang sangat luas dalam spesies Usnea mengakibatkan karakter 

tersebut dalam beberapa kasus tidak cukup untuk membedakan antar spesies.    
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Gambar 9. Struktur Morfologi U. himalayana. A. Morfologi talus, B. Organ vegetatif: Fibril 
(panah hitam) & papillae (panah putus), C. Pseudocyphellae, D. Isidia (panah hitam) & 
Soralia (panah putus) (LW1), E. Medula berwarna putih (LW5 & LW11), F. Medula dengan 
sentral aksis berwarna coklat kekuningan (panah  putus) (LW2). Tanda panah menunjukkan 
bagian yang ditunjuk.Bar 0,5 mm. 

 
 

Tiga spesimen yang teridentifikasi sebagai U. himalayana berdasarkan 

karakter morfologis justru memiliki kandungan kimia yang berbeda dan beberapa 

organ vegetatif yang berbeda. Penelitian serupa juga dilaporkan oleh Randlane 

(2009) bahwa U. glabrata memiliki karakter khusus yaitu kandungan utama asam 

protocetraric dan asam fumarprotocetraric. Hal tersebut berbeda dengan 

pernyataan Ohmura (2012) bahwa asam salazinic dan asam norstictic merupakan 

kandungan utama yang dimiliki oleh U. glabrata. Pernyataan tersebut 

menunjukkan bahwa dalam satu spesies Usnea yang sama dapat memiliki 

substansi kimia yang berbeda, sehingga penggunaan karakter ini dalam 

identifikasi spesies kurang akurat.  
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 Gambar 10. Mikrokristal U. himalayana. LW1: A. atranorin, B. Asam merochlorophaeic, C. 
Asam diffractaic (LW5), D. asam isousnic, E. asam barbatic (LW2 & LW1), F. asam salazinic 
(LW2, LW5 & LW11), G. asam imbricaric (LW2). H. Asam 4-0 metylphysodic, I. asam 
obtusatic, J. Asam placodioic, K. Asam hiascic, L. lobadirin (LW2); LW5. M. Asam norstictic 
(LW11), N. Asam dissectic dengan atranorin & asam fumarprotocetraric (LW11). O. Asam 
protocetraric (LW11). Bar 50 µm. 
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Perbedaan kandungan kimia dalam spesies Usnea yang sama sangat 

mungkin terjadi, karena kandungan kimia sangat dipengaruhi oleh lingkungan 

seperti substrat, tekanan lingkungan, dan umur talus. Dalam keadaan 

mempertahankan diri dari cekaman kondisi lingkungan, lichen dapat 

menghasilkan metabolit sekunder (substansi) yang berbeda setiap individu 

meskipun dalam spesies (Huneck,1999; Cansaran et al., 2006). Pernyataan ini 

tidak sejalan dengan pendapat Clerc (1988) yang menyatakan bahwa evolusi 

substansi kimia dalam lichen lebih cepat dibandingkan dengan morfologi, 

sehingga kandungan kimia yang berbeda dalam setiap individu Usnea 

dikategorikan dalam takson “Rank”. Konsep tersebut hanya diaplikasikan oleh 

beberapa lichenologist, sedangkan yang lain menolak pendapat tersebut.  

4. Usnea fragilescens (LW6 &  LW9) 

Talus berwarna hijau tua dengan permukaan kasar dan percabangan 

menggembung (gambar 11C), permukaan cabang agak mengkilat, pangkal 

berwarna coklat tua (LW6) sampai coklat kehitaman (LW9), tipe pertumbuhan 

shrubby atau subpendent, dan tipe percabangan anisotomic-dichotomous (gambar 

11A); organ vegetatif fibril di sepanjang talus, fibril memiliki panjang yang 

hampir sama dengan cabang (LW6) dan pada permukaannya terdapat soralia 

(gambar 11B), papillae sedikit (LW6) atau banyak (LW9) (gambar 11D), isidia 

berwarna putih jarang (gambar 11D), dan  soralia berbentuk membulat (gambar 

11E & F); medula tipe loose berwarna putih (gambar 11G), sentral aksis solid 

(gambar 11G); uji kimia pada medula yaitu K+kuning sampai merah, C-; talus 

mengandung asam obtusatic, asam salazinic, asam barbatic, asam psoromic, asam 

fumarprotocetraric, asam usnic, asam diolymic, asam 4-0 metylphysodic (LW 6); 

asam 4-0 metylphysodic, asam psoromic, asam usnic, asam hiascic, asam 
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protocetraric, asam isousnic, asam barbatic, asam α-alectoronic (gambar 12); 

inang: pohon pasang (Quercus blumeana), kayu lek putih (Mussaendopsis sp.), 

Pinus merkusii,  dan mongko (Schima walichi).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Gambar 11. Struktur Morfologi U. fragilescens. A. Morfologi talus, B. Fibril (panah hitam) 
(LW 6), C. Fibril (panah putih) & Percabangan (panah hitam)  (LW 9), D. Isidia (panah 
putih) & Papillae (panah putih) LW 9, E. Soralia (panah hitam) & Percabangan mengkilat 
(panah putih) (LW 6), F. Soralia (panah hitam) & Percabangan mengkilat (panah putus)  LW 
9, G. Medula tipe loose (panah hitam) & sentral aksis solid (panah putus).Tanda panah 
menunjukkan bagian yang ditunjuk.Bar 0,5 mm. 

 
Menurut Ohmura (2002) terdapat variasi kandungan kimia pada U. 

fragilescens yaitu asam usnic, asam 4-0-demethylbarbatic, asam protocetraric; 

dan asam salazinic. Tetapi penelitian spesies ini di daerah Jepang ada beberapa 

variasi kandungan kimia yang berbeda dengan yang ditemukan di Taiwan yaitu 

asam usnic, asam norsitictic, cryptostic, asam stictic, asam constictic, 

menegazziaic, atranorin, asam salazinic, asam psoromic, dan asam squamatic, 
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berbeda dengan yang ditemukan di Eropa oleh Randlane (2009) yaitu asam stictic, 

asam psoromic, dan asam salazinic. 

Selain variasi kandungan kimia dalam setiap individu U. fragilescens, 

menurut Randlane (2009), spesies ini memiliki karakter khusus pada organ 

vegetatif yaitu bentuk soralia berserak. Selain itu, talus U. fagilescens memiliki 

organ vegetatif yang berbeda ketika muda terdapat banyak isidia dan ketika talus 

dewasa isidia digantikan oleh soralia.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 12. Mikrokristal U. fragilescens. LW6, A. asam obtusatic, B. asam salazinic, C. asam 
diolymic, D. asam psoromic & asam 4-0 metylphysodic (panah putus) (lawu 9), E. asam 
fumarprotocetraric (lawu 9), F. asam barbatic (lawu 9), LW9 G. asam hiascic, H. asam 
isousnic, I. asam α-alectoronic. Tanda panah menunjukkan bagian yang ditunjuk. Bar 50 µm. 
 

Clerc (1987) dan Ohmura (2002), menyebutkan bahwa percabangan yang 

menggembung dan soralia dengan granular soredia yang dimiliki oleh U. 
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fragilescens merupakan karakter yang mirip dengan U. glabrata, meskipun 

keduanya dapat dibedakan dengan pangkal talus hitam pada U. fragilescens. 

Spesies ini memiliki soralia dengan jumlah lebih sedikit pada permukaan 

dibandingkan dengan U. glabrata yang memiliki sangat banyak soralia. Karakter 

pangkal hitam dan soralia dengan soredia granular  ini juga menyerupai pada U. 

fulvoreagens, U. glabrescens,dan U. wasmuthii. Karakter pembedanya yaitu 

berdasarkan percabangan yang menggembung dari pangkal cabang utama dan 

permukaan cabang yang sedikit mengkilat yang dimiliki oleh U. fragilescens. 

Spesies ini di negara Eropa ditemukan tumbuh pada batu ataupun pohon. 

5. Usnea bismolliuscula (T5, T2, & T4) 

Talus berwarna hijau keabu-abuan, permukaan agak mengkilat dan terdapat 

lubang halus (gambar 13B) dengan percabangan menggembung dari pangkal 

cabang, pangkal berwarna coklat tua, tipe pertumbuhan shrubby, dan tipe 

percabangan isotomic-dichotomous (gambar 13A); organ vegetatif fibril jarang 

(gambar 13D), papillae jarang atau banyak (gambar 13D), isidia, soredia dan 

soralia berwarna putih kehijauan disepanjang talus (gambar 13C),  foveoles di 

percabangan talus (T2) (gambar 13E), pseudocyphellae di cabang utama (T5) 

(gambar 13B); medula tipe loose berwarna putih, sentral aksis solid (gambar 

13G); uji kimia pada medula yaitu K+kuning, C+kuning; talus mengandung 

asam usnic, asam diffractaic, asam salazinic, asam norstictic, asam stictic, asam 

thamnolic, atranorin (T5); asam usnic, asam isousnic, asam protocetraric, asam 

diffractaic, asam salazinic, asam norstictic, asam physodic, asam barbatic, 

diploicin (T2); asam usnic, asam barbatic, atranorin, asam constictic, asam 

ramanolic, asam norstictic (T4) (gambar 14); inang: pohon nangka (Artocarpus 

heterophyllus).  
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Gambar 13. Struktur Morfologi U. bismolliuscula. A.  Morfologi talus, B. Pseudocyphellae, C. 
Soredia (panah hitam), Isidia  (panah putus-putus) & Soralia (panah putus), D. Fibril (panah putih) 
& Papillae (panah hitam), E. Foveoles, F. Soralia, G. Medula tipe loose (panah hitam) & Sentral 
aksis tipe solid (panah putus-putus). Tanda panah menunjukkan bagian yang ditunjuk. Bar 0,5 
mm. 
 

Usnea bismolliuscula memiliki kemiripan dengan U. himalayana, U. nidifica, 

dan U. pygmoidea yaitu memiliki percabangan yang menggembung dan terdapat 

soralia. Perbedaan utama diantara ketiga spesies tersebut yaitu adanya lubang 

halus berupa pori-pori (perforated) pada cabang U. bismolliuscula. Berdasarkan 

studi literatur dilaporkan bahwa U. bismolliuscula ditemukan di negara Taiwan 

dan Korea, sedangkan yang ditemukan di Korea tidak dilaporkan karakter 

morfologis secara detail, sehingga karakter morfologis hanya bisa dibandingkan 

dengan negara Taiwan (Ohmura, 2012). 

 

A 

D 
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Gambar 14. Mikrokristal U. bismolliuscula. A. asam norstictic (panah putus-putus), asam 
isousnic (panah hitam), & asam psoromic (panah putus), B. asam usnic (panah putus-putus) 
& asam protocetraric (panah hitam), C. asam barbatic, D. asam norstictic, E. asam salazinic, 
F. Diploicin, G. asam physodic, H. Atranorin, I. asam constictic (panah hitam) & asam 
diffractaic (panah putus-putus), J. Asam ramanolic (panah hitam) & asam stictic (panah 
putus-putus), K. Asam thamnolic (panah putus-putus) & asam ramanolic (panah hitam). 
Tanda panah menunjukkan bagian yang ditunjuk. Bar 50 µm.  
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6. Usnea nidifica (LW10 & LW8) 

Talus berwarna hijau keabu-abuan dengan permukaan kasar, pangkal 

berwarna hitam, tipe pertumbuhan subpendent, dan tipe percabangan anisotomic-

dichotomous (gambar 15B); organ generatif apotesia hadir atau tidak, apotesia 

berbentuk seperti mangkok berwarna coklat muda dan hijau tua dengan 

permukaan bawah sedikiti silia disekitarnya (gambar 15C); organ vegetatif fibril 

sangat jarang, papillae (gambar 15B) banyak disepanjang talus, soralia berbentuk 

membulat berwarna putih kehijauan (gambar 15D), isidia dan soredia berwarna 

putih kehijauan disepanjang talus (gambar 15F), isidiomorph berwarna putih 

kehijauan (gambar 15E); medula tipe loose  atau agak compact berwarna putih 

(gambar 15G & H), sentral aksis tipe solid berwarna putih (gambar 15H) atau 

merah tua (gambar 15G); uji kimia pada medula yaitu K- sampai K+kuning 

kemerahan, C-; talus mengandung asam usnic, asam protocetraric, asam 

diffractaic, asam salazinic, asam norstictic, asam dissectic dengan atranorin, asam 

4-0 metylphysodic, asam retigeric, asam physodic (LW8); asam usnic, asam 

isousnic, asam protocetraric, asam diffractaic, asam salazinic, asam imbricaric, 

asam perlatolic, asam barbatic, acetylportentol, diploicin (LW10) (gambar 16); 

inang: tumbuhan pasang (Quercus blumeana), Pinus merkusii, tiris (Syzygium 

sp.), dan mongko (Schima walichi).  

U. nidifica mirip dengan U. articulata, U. bismolliuscula, dan U. himalayana. 

Perbedaan utama diantara ketiga spesies tersebut yaitu adanya soralia dan lubang 

kecil (perforated) pada talus U. bismolliuscula,  sedangkan pada U. himalayana 

terdapat asam salazinic dan pseudocyphellae, U. articulata memiliki karakter 

khusus yaitu talus berbentuk seperti sosis. Spesies ini hanya dilaporkan oleh 

Ohmura (2012) sehingga tidak bisa dibandingkan dengan U.nidifica dari negara 
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lain. Perbedaan mendasar dari U. nidifica dari Taiwan yaitu sentral aksis berwarna 

putih pada semua cabang, sedangkan di penelitian ditemukan sentral aksis ada 

yang berwarna merah di sebagian cabang (gambar 15G).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 15. Struktur Morfologi U. nidifica. A. Morfologi talus, B. Papillae, C. Apotesia 
(panah hitam) & silial (panah putus), D. Soralia, E. Isidiomorph, F. Isidia (panah hitam) & 
Soredia (panah putus), G. Medula tipe sedikit compact (panah putus) & Sentral aksis tipe 
solid berwarna merah kecoklatan (panah hitam), H. Medula tipe loose (panah putus) & 
Sentral aksis tipe solid berwarna putih (panah hitam). Tanda panah menunjukkan bagian 
yang ditunjuk. Bar 0,5 mm. 
 
Ohmura (2001) melaporkan bahwa spesies ini memiliki variasi morfologi 

yang sangat besar, khususnya pada bentuk soralia yang berasal dari retakan pada 

permukaan percabangan dan diantara segment, atau langsung dari korteks. 

Selanjutnya, terdapat variasi bentuk soralia membulat, elips, atau tidak beraturan. 

Variasi karakter lain yaitu terkadang ditemukan cabang lateral banyak, seperti 

A B D E 

C 

F G H 
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dekat pangkal, dekat ujung, sehingga membuat talus terlihat sangat berbeda dalam 

satu spesies. Pada penelitian ditemukan adanya variasi warna sentral aksis. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 16. Mikrokristal U. nidifica. A. Asam norstictic, B. Asam physodic, C. Asam salazinic, D. 
Asam retigeric, E. Asam dissectic dengan atranorin, F. Asam 4-0 metylphysodic, G. Asam diffractaic, 
H. Diploicin, I. Asam imbricaric, J. Asam perlatolic (panah hitam) & Asam isousnic (panah putus-
putus), K. Asam protocetraric (panah hitam), Acetylportentol (panah putus), & Asam usnic(panah 
putus-putus), L. Asam barbatic. Tanda panah menunjukkan bagian yang ditunjuk. Bar 50 µm. 
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7. Usnea baileyi (LW7, T1 dan T3) 

Talus berwarna hijau keabu-abuan dengan permukaan sangat kasar, pangkal 

berwarna coklat tua atau hitam, tipe pertumbuhan subpendent, dan tipe 

percabangan isotomic-dichotomous (gambar 17A); organ generatif apotesia hadir 

atau tidak, apotesia berbentuk mangkok berwarna coklat muda, permukaan bawah 

hijau seperti talus dan dikelilingi banyak silia (LW7) (gambar 17F); organ 

vegetatif fibril (gambar 17B), dan isidia berwarna hijau keputihan disepanjang 

talus (gambar 17D), papillae jarang (T3) atau banyak di permukaan talus (gambar 

17C), soralia terletak dibeberapa percabangan (gambar 17E), dan pseudocyphellae 

jarang; medula tipe compact dengan pigmen berwarna merah disekitarnya, sentral 

aksis tipe fistulose (gambar 17G); uji kimia pada medula yaitu K+kuning sampai 

merah, C-; talus mengandung asam fumarprotocetraric, asam usnic, asam 4-0 

metylphysodic, asam diffractaic, asam imbricaric, asam barbatic, zeorin, eumitrin, 

diploicin, asam protocetraric, asam thamnolic (LW7); asam 4-0 metylphysodic, 

asam diffractaic, asam protocetraric,  asam barbatic, zeorin, eumitrin (T3);  asam 

usnic, asam barbatic, asam constictic, asam ramanolic, asam norstictic, eumitrin 

(gambar 18); inang: pohon nangka (Artocarpus heterophyllus), wesen (Dodonaea 

viscosa), Pinus merkusii, pasang (Quercus blumeana), tiris (Syzygium sp.), 

ngampuh (Tristania neriifolia), dan kayu lek putih (Mussaendopsis sp.). 

Karakter yang dimiliki oleh U. baileyi dari Hutan Turgo sama dengan dari 

Taiwan. Ohmura (2012) tidak melaporkan secara detail karakter berupa organ 

vegetatif dan seksual sehingga tidak dapat dibandingkan. Selain itu hasil uji 

mikrokimia juga tidak dilaporkan. Spesies ini memiliki variasi morfologi dan 

kimia dalam setiap individu. Kerapatan dari cabang lateral dan fibril memiliki 

banyak variasi tidak hanya dalam individu tetapi juga dalam talus. 



65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 17. Struktur Morfologi U. baileyi. A. Morfologi talus, B. Fibril, C. Papillae, D. Isidia, E. 
Soralia, F. Apotesia, G. Medula tipe compact dengan pigmen berwarna merah & Sentral aksis tipe 
fistulose (panah putus). Tanda panah menunjukkan bagian yang ditunjuk. 0,5 mm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 18. Mikrokristal U. baileyi.A. Asam imbricaric (panah hitam) & Zeorin (panah putus-putus), 
B. Asam fumarprotocetraric (panah putus-putus) & Asam 4-0 metylphysodic (panah hitam), C. Asam 
diffractaic, D. Asam barbatic, E. Asam norstictic, F. Asam  protocetraric (panah hitam), Asam 
constictic (panah putus-putus),  & Asam ramanolic (panah putus), G. Eumitrin, H. Diploicin. Tanda 
panah menunjukkan bagian yang ditunjuk. Bar 50 µm. 
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Berdasarkan karakter utama pembeda diantara Usnea yang ditemukan dapat 

dibuat kunci identifikasi paralel menuju spesies sebagai berikut: 

Kunci Identifikasi Usnea aksesi Hutan Bukit Turgo dan Gunung Lawu 

1. a. Tipe sentral aksis fistulose, talus kasar, tipe pertumbuhan subpendent, tipe 

percabangan isotomic-dichotomous, medula tipe compact, pigmen sekitar 

medula dan korteks berwarna merah, apotesia berwarna coklat muda dikelilingi 

banyak silia, dominan organ vegetatif fibril, organ generatif apotesia 

disepanjang talus, uji mikrokimia K+kuning sampai merah, C- 

...............................................................................................................U. baileyi 

     b. Tipe sentral aksis solid...................................................................................2 

2.  a. Pigmen sekitar medula dan korteks berwarna merah.....................................3 

b.Tidak terdapat pigmen sekitar medula dan korteks, talus kasar, tipe 

pertumbuhan subpendent, tipe percabangan anisotomic dichotomous, medula 

tipe compact, pigmen sekitar medula dan korteks berwarna merah keputihan, 

sentral aksis tipe solid, dominan organ vegetatif papillae dan fibril, uji 

mikrokimiaK+merah gelap, C-......................................................U. rubrotincta 

3.  a. Sentral aksis berwarna di sebagian cabang.....................................................4 

b. Sentral aksis tidak berwarna di sebagian cabang, talus halus dan mengkilat, 

tipe pertumbuhan pendent, tipe percabangan isotomic dichotomus, foveoles di 

sebagian permukaan talus, medula tipe loose, sentral aksis tipe solid, dominan 

organ vegetatif isidia dan fibril, uji mikrokimia K+kuning, 

C+kuning...........................................................................................U. pectinata 

4.  a. Tidak terdapat isidiomorph.............................................................................5 

b.Terdapat isidiomoph berwarna putih kehijauan, talus kasar, tipe pertumbuhan 

subpendent, tipe percabangan anisotomic dichotomous, medula tipe loose, 

sentral aksis tipe solid, sentral aksis berwarna merah tua disebagian cabang, 

apotesia berwarna coklat muda dikelilingi sedikit silia, organ vegetatif 

papillae, isidia, isidiomorph, dan soredia, mikrokimia K- sampai K+kuning 

kemerahan, C- .....................................................................................U. nidifica 

5.  a. Ruas cabang dari pangkal ke ujung tidak sama...............................................6 

b. Ruas cabang dari pangkal ke ujung sama, talus halus dan mengkilat, tipe 

pertumbuhan shrubby-subpendent, tipe percabangan anisotomic dichotomous, 
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tipe medula loose, sentral aksis tipe solid, sentral aksis berwarna coklat 

kekuningan di sebagian cabang, organ vegetatif pseudocyphellae di sepanjang 

talus, mikrokimia K- sampai K+kuning merah, C-.......................U. himalayana 

6. a.Tidak terdapat lubang halus di permukaan talus, talus kasar, tipe pertumbuhan 

shrubby-subpendent, tipe percabangan anisotomic dichotomous, tipe medula 

loose, sentral aksis tipe solid, dominan organ vegetatif papillae dan fibril, 

mikrokimia K+kuning sampai merah, C-......................................U. fragilescens 

     b. Terdapat lubang halus di permukaan talus, talus kasar, tipe pertumbuhan 

shrubby, tipe percabangan isotomic dichotomous, medula tipe loose, sentral 

aksis tipe solid, organ vegetatif foveoles, isidia, soredia, dan soralia, 

mikrokimia K+kuning, C+kuning.............................................U. bismolliuscula 

 
B. Identifikasi Usnea spp. Berdasarkan Sekuen Internal Transcribed Spacer 
(ITS) rDNA 

 
Identifikasi lichen Usnea yang dimanfaatkan masyarakat sekitar Yogyakarta 

dan Solo, yang berasal dari hutan Turgo Kaliurang dan hutan Gunung Lawu, 

diperkuat dengan data molekular berdasarkan sekuen Internal Transcribed 

Sapacer (ITS) rDNA. Sekuen ITS rDNA banyak digunakan untuk identifikasi 

tingkat spesies, inter spesies dan intra spesies, dapat membedakan inter dan intra 

spesies serta penelusuran hubungan kekerabatan dengan melihat perbedaan daerah 

conserved dan melihat similaritas daerah variabel (White et al., 1990; Korabecna 

et al., 2007; Del-Prado et al., 2010; Kelly, 2011). Panjang sekuen ITS rDNA yang 

berhasil diamplifikasi pada penelitian ini ± 540 bp (daerah 18S, ITS1, 5,8S, ITS2, 

& 28S) (Gambar 19 & 20).  

Hasil produk PCR yang sudah didapatkan dan sudah sesuai dengan panjang 

sekuen target (ITS rDNA) selanjutnya dilakukan sekuensing untuk membaca 

urutan nukleotida ITS rDNA dari masing-masing sampel. Hasil sekuensing 

tersebut selanjutnya dilakukan analisis dengan sofware BLAST  pada NCBI Gene 



68 
 

Bank untuk mengetahui tingkat homologi sekuen ITS rDNA yang diperoleh 

dengan data base di Gene Bank, selain itu dapat untuk menunjukkan bahwa 

sekuen yang didapat adalah benar ITS rDNA. Hal ini dapat dibuktikan bila tingkat 

homologi sekuen ITS rDNA yang diperoleh dengan sekuen ITS rDNA di Gene 

Bank menunjukkan kecocokan yang tinggi antara 91-99% (tabel 4). Kecocokan 

yang tinggi tersebut mengartikan bahwa sekuen target yang didapat benar sekuen 

ITS rDNA lichen genus Usnea. Selain tahapan BLAST untuk keperluan 

identifikasi spesies juga dilakukan alignment sekuen ITS rDNA yang diperoleh 

dibandingkan dengan data base gene bank. Alignment bertujuan untuk 

mensejajarkan sekuen ITS rDNA sampel yang memiliki panjang berbeda sesuai 

dengan posisi homolognya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Hasil amplifikasi ITS rDNA Usnea pada gel Agarose 1%. Ket: 1. LW1, 2. LW2, 3. 
LW3, 4. LW11, 5. T5; M: DNA marker 1kb.   
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Gambar 20. Hasil amplifikasi ITS rDNA Usnea pada gel Agarose 1% Ket: 1.LW4, 2.LW5, 
3.LW6, 4.LW7, 5.LW8, 6.LW9, 7.LW10, 8.T1, 9.T2, 10.T3, 11.T4; M: DNA Marker 1kb. 

 
Tabel 4. Hasil BLAST Usnea yang ditemukan di Hutan Turgo dan Hutan Gunung 
Lawu dengan data base gene bank.  

 
Spesimen Identitas Spesies Accession Lokasi 

LW3 97% U. baileyi FJ494924.1 Taiwan 

LW3 94% U. pectinata AB051656.1 Jambi 

LW4 99% U. rubrotincta FJ494951.1 Taiwan 

LW1 97% U. himalayana FJ494934.1 Taiwan 

LW2 99% U. himalayana AB051640.1 Malaysia 

LW5 99% U. himalayana AB051640.1 Malaysia 

LW11 99% U. himalayana AB051640.1 Malaysia 

LW6 99% U. fragilescens AJ748104.1 Kanada 

LW9 99% U. fragilescens AJ748104.1 Kanada 

LW8 99% U. nidifica FJ494933.1 Taiwan 

LW10 99% U. nidifica FJ494933.2 Taiwan 

LW7 99% U. baileyi FJ494924.1 Taiwan 

T1 99% U. baileyi FJ494924.1 Taiwan 

T3 99% U. baileyi FJ494924.1 Taiwan 

T2 99% U. bismolliuscula FJ494927.1 Taiwan 

T4 99% U. bismolliuscula FJ494927.1 Taiwan 

T5 99% U. bismolliuscula FJ494927.1 Taiwan 

 250 bp 

 500 bp 
 750 bp 

  1000 bp 

M 

10000 bp 

Band target 



70 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 21. Hasil Sekuen ITS rDNA 496 bp (1-188 bp daerah ITS1, 189-346 daerah 5,8S, & 347-

496 daerah ITS2) U. baileyi.   
 

Proses alignment yang benar akan menghasilkan pohon yang benar. Proses 

ini memiliki asumsi bahwa suatu urutan DNA yang diwariskan dari nenek 

moyang pada keturunannya seharusnya tidak berbeda jauh dan mirip apabila 

dibandingkan antara satu keturunan dengan lainnya (Hillis et al., 1996). Hasil 

sekuen ITS rDNA U. baileyi yang diperoleh dapat dilihat pada gambar 21 (sekuen 

ITS rDNA Usnea yang lain dapat dilihat pada Lampiran 2). 

1. U. pectinata (LW 3) 

Hasil BLAST berdasarkan ITS rDNA yang diperoleh menunjukkan bahwa 

spesimen LW3 dari hutan Gunung Lawu memiliki nilai homologi yang lebih 

tinggi dengan U. baileyi  (97 %) daripada dengan U. pectinata (94%) pada data 

base gene bank. Hasil BLAST tidak sejalan dengan hasil karakterisasi secara 

morfologis melalui identifikasi spesimen LW 3 dengan kunci identifikasi Usnea 

dari negara Taiwan yang ditulis Ohmura (2012) yang lebih menunjukkan 

kemiripannya dengan U. pectinata, dan justru sangat berbeda dengan U. baileyi. 

 

CTCTTCACCCATTGTCTACTTACCTTTGTTGCTTGGGCGGGCCCTGGGGTTCGCCCCACGCC

GGCCCCGGTGCCGGCGAGCGCCCGTCAGAAGCCCTCAATCATCCTGCTTAAATTAGTGATGT

CCGAGTAAAACATAAAATAGCAAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCCAGCATCGATG

AAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTT

TGAACGCATATTGCGCCCCTCGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACACCC

CTCAAGCGCAGCTTGGTATTGGGCTCTCGCCCCCTTGGGCGTGCCCGAAAGGCAGTGGCGGT

CCGGTACGGCTTTAAGCGTAGTAAATTTCCCCGCTTTGAAAGTCCGTCCCGCGGCCAGCCAG

ATACTCAATAATTTATCGCA  

ITS1 

   5,8S 

 ITS2 
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Tabel 5. Similaritas Basa Nukleotida ITS rDNA Spesimen LW3 dengan U. 
pectinata dari data base gene bank. 

 

Sampel  Jambi LW3  Taiwan 

Jambi --- 28/469 3/469 

LW3 94,03 --- 30/469 

Taiwan 99,36 93,59 --- 
 

Hasil analisis dari 469 bp ITS rDNA yang dibandingkan, menunjukkan 

bahwa spesimen LW 3 dari Hutan Gunung Lawu memiliki similaritas basa 

nukleotida hanya 94,03 % (28/469) dengan yang berasal dari Jambi, dibandingkan 

dengan yang berasal dari negara Taiwan dengan nilai similaritas yang lebih 

rendah (93,59%) (tabel 5). Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan data 

molekular ITS rDNA  menunjukkan bahwa spesimen LW 3 memiliki kemiripan 

yang rendah dengan U. pectinata.  

Tabel 6. Similaritas Basa Nukleotida ITS rDNA Spesimen LW3 dengan data base 
U. baileyi di gene bank. 
 

  USA LW3 Taiwan 

USA --- 16/471 1/471 

LW 3 96,60 --- 15/471 

Taiwan 99,79 96,82 --- 
 

Berdasarkan 471 basa nukleotida ITS rDNA yang dibandingkan antara 

spesimen LW3 dengan U. baileyi data base gene bank menunjukkan nilai 

similaritas yang lebih tinggi sebesar 96, 82 % dengan negara Taiwan dan 96.60 % 

negara USA (tabel 6), jika dibandingkan dengan similaritas nukleotida U. pectinata yang 

hanya memiliki similaritas nukleotida 93-94% (tabel 5).  
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Tabel 7. Substitusi Basa Nukleotida ITS rDNA LW3 dengan U. pectinata data 
base gene bank.  
 

Sampel 
Variasi Basa Nukleotida (Basa Ke-) 

13 17 21 37 44 52 61 75 79 82 84 85 87 88 109 119 
Jambi T C C C C T T A T G T T C G G T 

LW3 C A T T T G C . C C C C G T A C 

Taiwan . . . . . . . T . . . . . C . . 
Keterangan: tanpa garis transisi dan garis putus-putus transversi 
 

Analisis hasil alignment ITS rDNA spesimen LW3 dengan U. pectinata 

data base gene bank menunjukkan terjadinya subsitusi basa nukleotida yang 

cukup banyak. Hasil alignment ITS rDNA antara spesimen LW3 dari hutan 

Gunung Lawu dengan U. pectinata Jambi (AB051656.1), dan Taiwan 

(FJ494946.1) didapatkan panjang 472 bp. Berdasarkan hasil alignment tersebut 

ditemukan adanya 30 substitusi  basa nukleotida. Substitusi basa nukleotida 

tersebut terdiri dari 18 transisi dan 12 transversi. Transisi basa nukleotida 

ditemukan baik pada basa purin (A-G) maupun pirimidin (C-T) (tabel 7).  

Selain substitusi, ditemukan adanya gap yang menunjukkan terjadinya 

insersi delesi yaitu sitosin (C) pada posisi basa ke-361,  Timin (T) 419, Adenin 

(A) 455, dan  Adenin (A) 467. Pada posisi basa ke-361 dan 467 ditemukan adanya 

gap pada U. pectinata dari Jambi dan Taiwan, sedangkan pada spesimen LW3 

diisi oleh basa C dan A. Sedangkan, pada posisi basa ke-419 ditemukan gap di 

spesimen LW 3, sedangkan U. pectinata dari Jambi dan Taiwan diisi basa T. 

Posisi basa ke-455 ditemukan adanya gap pada U.pectinata dari Taiwan, 

sedangkan U. pectinata dari Jambi dan spesimen LW 3 diisi oleh basa A (tabel 8).  
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Tabel 8. Substitusi dan Insersi Delesi Basa Nukleotida ITS rDNA spesimen 
LW3 dengan U.pectinata data base gene bank. 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: tanpa garis transisi, garis putus-putus transversi dan garis lurus  
insersi delesi.  
 
 Hasil alignment ITS rDNA spesimen LW3 dengan U. baileyi di gene bank 

menunjukkan terjadinya substitusi yang lebih sedikit daripada dengan U. 

pectinata (tabel 9). Alignment sekuen ITS rDNA antara spesimen LW 3 dengan U. 

baileyi Taiwan (FJ494924.1 ) dan USA (AB051051.1) didapatkan panjang 471 bp. 

Substitusi pada hasil alignment ditemukan sebanyak 16 basa nukleotida yang 

terdiri dari 13 transisi dan 3 transversi. Titik transisi ditemukan pada posisi basa 

ke-5,61, 67, 109, 155, 351, 363, 378, 395, 417, 456, 460, dan 465, terjadi pada 

basa purin (A-G) maupun pirimidin (C-T), sedangkan transversi (T-G, A-T) pada 

posisi basa ke-52, 453, dan 463. Pada hasil alignment ini tidak ditemukan adanya 

insersi dan delesi.  

Tabel 9. Substitusi Basa Nukleotida ITS rDNA spesimen LW3 dengan U. baileyi 
data base gene bank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: tanpa garis transisi dan garis putus-putus transversi 
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Rekonstruksi topologi filogenetik yang terbentuk berdasarkan alignment 

ITS rDNA sampel LW 3 dengan U. baileyi dan U. pectinata data base gene bank 

dan Parmelia saxatilis sebagai outgroup, menunjukkan bahwa sampel LW 3 

justru membentuk satu clade (monofiletik) dengan U. baileyi yang didukung 

dengan nilai bootstrap sedang 79 %, sedangkan justru memisah dengan U. 

pectinata (gambar 22). Sedangkan U. pectinata dari Jambi mengelompok dengan 

sesama spesiesnya dari Taiwan. Jadi, dapat dikatakan bahwa berdasarkan ITS 

rDNA, spesimen LW 3 cenderung teridentifikasi sebagai  U. baileyi. Hal ini tidak 

sesuai dengan hasil identifikasi berdasarkan karakter morfologis, anatomis, 

mikrokimia, dan mikrokristal berdasarkan buku Identifikasi “ A synopsis of the 

Lichen Genus Usnea (Parmeliacea, ascomycota) in Taiwan” yang menunjukkan 

bahwa spesimen LW 3 teridentifikasi sebagai U. pectinata. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan pernyataan Ohmura (2001), bahwa U. pectinata sangat mirip 

dengan U. himantodes berdasarkan tipe pertumbuhan talus pendent dan asam 

stictic sebagai komponen utama, tetapi berdasarkan karakter morfologis secara 

menyeluruh sangat mirip dengan U. longissima. Sedangkan berdasarkan 

penelitian  Ohmura (2002), menyatakan dengan pendekatan filogenetik 

berdasarkan ITS rDNA  menunjukkan hubungan nenek moyang yang sangat dekat 

diantara U. pectinata dengan U. baileyi.  

Penelitian serupa  dilaporkan oleh Articus (2002), dengan menggunakan 

pendekatan filogenetik berdasarkan ribosomal DNA (ITS dan LSU) dan β-tubulin 

tidak mampu untuk memisahkan antara U. florida dan U. subfloridana. Kedua 

spesies tersebut hanya dibedakan berdasarkan strategi reproduksi, U. florida lebih 
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menggunakan organ seksual meskipun terkadang juga dengan vegetatif, 

sedangkan U. subfloridana dengan organ vegetatif. Hasil topologi filogenetik 

yang terbentuk baik berdasarkan ITS-LSU maupun  β-tubulin menunjukkan 

pengeompokan yang sama, bahwa  dari 16 U. florida dan 5 U. subfloridana 

menunjukkan pengelompokan parafiletik, yang berarti kedua spesies ini memiliki 

nenek moyang yang banyak, U. florida  justru mengelompok dengan U. 

subfloridana, dan tidak mengelompok dengan masing-masing spesies sesamanya. 

Hal tersebut menunjukan bahwa tidak terjadi adanya sinergisme identifikasi 

berdasarkan karakter morfologis dan molekular pada beberapa spesies dalam 

genus Usnea.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 22. Rekonstruksi pohon filogeni U. pectinata (LW 3), U. pectinata dan U. baileyi 
berdasarkan algoritme Maximum Likelihood, model evolusi kimura 2 parameter dengan 
bootsrap sebanyak 1000 berdasarkan Internal transcribed spacer (ITS) rDNA.  
  

 Perbedaaan hasil identifikasi berdasarkan data morfologis dan molekular 

pada Usnea disebabkan oleh konsep spesies yang digunakan dalam pendekatan 

dengan karakter morfologis tidak bisa diaplikasikan dengan data molekular. 

Sampai saat ini konsep spesies dalam identifikasi Usnea mengikuti Motyka et al. 

(1936) yaitu “Satu spesies dengan spesies yang lain dibedakan oleh satu karakter 

(1 karakter=1 spesies). Clerc (1998) menyatakan banyak spesies Usnea  yang 

menunjukkan variasi morfologi yang sangat luas dan sulit untuk mengetahui  karakter 

yang dapat diandalkan untuk identifikasi. Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan 
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bahwa ITS rDNA tidak dapat membedakan dalam beberapa spesies Usnea, 

sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan  menggunakan sekuen lain 

yang memiliki laju evolusi yang lebih cepat sehingga perbedaan spesies Usnea  

dapat terpecahkan.  

2. U. rubrotincta (LW 4) 

Hasil BLAST menunjukkan tingkat homologi yang tinggi ITS rDNA 

spesimen LW 4 dari Hutan Gunung Lawu dengan  U. rubrotincta data base gene 

bank yaitu 99 % (FJ494951.1, AB051661.1, FJ494950.1 dan DQ232664.1). 

Berdasarkan similaritas nukleotida juga menunjukkan nilai similaritas yang tinggi 

(97-99%) spesimen LW 4 dengan U. rubrotincta data base gene bank (tabel 10). 

Similaritas nukleotida LW4 memiliki kemiripan yang tinggi dengan U. 

rubrotincta negara Taiwan sebesar 99,78 % (hanya terdapat perbedaan 1 basa 

nukleotida dari 465 basa nukleotida yang dibandingkan) dan Jepang 1 (99.57 %), 

sedangkan dibandingkan dengan negara Korea menunjukkan similaritas 

nukleotida sebesar 97.20 % (terdapat 13 perbedaan basa nukleotida dari 465 basa 

nukleotida yang dibandingkan).  

Tabel 10. Similaritas Basa Nukleotida ITS rDNA Spesimen LW4 dengan            
U. rubrotincta data base gene bank. 
 

 

 

 

 

 
Hasil alignment  ITS rDNA LW 4dengan U. rubrotincta data base gene 

bank didapatkan panjang 465 bp. Pada hasil alignment ditemukan adanya 

substitusi basa nukleotida dan tidak ditemukan adanya insersi delesi. Substitusi 
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basa nukleotida tersebut terdiri dari 9 transisi dan 4 transversi. Transisi terjadi 

pada basa purin (A-G) maupun pirimidin (C-T), sebagian besar subsitusi transisi 

diantara basa nukleotida purin, lebih banyak ditemukan perubahan T-C, daripada 

A-G. Transversi basa purin pirimidin ( T-A, G-T) ditemukan pada posisi basa ke-

40, 188, 408, dan 454 (tabel 11).   

Tabel 11. Substitusi Basa Nukleotida ITS rDNA LW4 dengan  U. rubrotincta data 
base gene bank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: tanpa garis transisi dan garis putus-putus transversi.   

Topologi pohon filogenetik berdasarkan alignment ITS rDNA  spesimen 

LW 4 dengan U. rubrotincta data base gene bank, menunjukkan bahwa spesimen 

LW 4 membentuk satu clade (monofiletik) dengan U. rubrotincta dari negara 

Taiwan dan Jepang 1 yang didukung dengan nilai bootstrap yang sangat tinggi 

sebesar 99%, serta memisah dari negara Jepang 2 dan Korea (gambar 23). Hal ini 

menunjukkan bahwa spesimen LW 4 teridentifikasi sebagai U. rubrotincta. U. 

rubrotincta yang berasal dari Hutan Gunung Lawu lebih mirip dengan negara 

Taiwan dan Jepang 1, daripada dengan negara Korea.  
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Gambar 23. Rekonstruksi pohon filogeni U. rubrotincta (LW4) dengan data base gene 
bank berdasarkan algoritme Maximum Likelihood, model evolusi kimura 2 parameter 
dengan bootsrap sebanyak 1000 berdasarkan Internal transcribed spacer (ITS) rDNA.  
3. Usnea himalayana (LW1, LW2, LW5, dan LW11) 

Spesimen LW1, LW2, LW5, dan LW11 teridentifikasi sebagai U. 

himalayana berdasarkan data morfologi. Hasil BLAST  sekuen ITS rDNA 

spesimen LW 1 menunjukkan tingkat homologi sebesar 97 % dengan U. 

himalayana (FJ494934.1),  sedangkan LW 2, LW 5, dan LW 11 sebesar 99 % 

dengan U. himalayana (AB051640.1). Berdasarkan similaritas nukleotida ITS 

rDNA, dari 435 basa nukleotida yang dibandingkan menunjukkan bahwa 

spesismen LW 1, 2, 5, dan 11 lebih mirip dengan U. himalayana dari Malaysia 

daripada dengan Taiwan dengan nilai similaritas yang tinggi berkisar antara 98, 

85% - 99, 54%, dibandingkan dengan Taiwan dengan similaritas nukleotida 

97,93% - 98, 62% (tabel 12).  

Tabel 12. Similaritas Basa Nukleotida ITS rDNA Spesimen LW1, LW2, LW5, 
dan LW11 dengan U. himalayana data base gene bank.  
 

  Malaysia LW1 LW2 LW11 LW5 Taiwan 
Malaysia --- 3/435 2/435 5/435 3/435 6/435 
LW1 99,31 --- 1/435 2/435 0/435 7/435 
LW2 99,54 99,77 --- 3/435 1/435 6/435 
LW11 98,85 99,54 99,31 --- 2/435 9/435 
LW5 99,31 100,00 99,77 99,54 --- 7/435 
Taiwan 98,62 98,39 98,62 97,93 98,39 --- 

 
Alignment ITS rDNA spesimen LW 1, 2, 5, dan 11 dengan U. himalayana 

data base gene bank didapatkan panjang 447 bp. Pada hasil alignment tersebut 

ditemukan adanya substitusi dan insersi delesi. Substitusi basa nukleotida tersebut 

terdiri dari 6 transisi dan 4 transversi. Transisi terjadi pada basa purin (A-G) 

maupun pirimidin (C-T), sedangkan transversi ditemukan pada posisi basa ke-64, 
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85, 327, dan 345 (tabel 13). Selain itu juga ditemukan adanya  insersi basa yang 

cukup banyak 12 basa nukleotida pada spesimen LW 1.   

Tabel 13. Substitusi dan Insersi Basa Nukleotida ITS rDNA Spesimen LW 1, 2, 5, 
dan 11 dengan U. himalayana data base gene bank.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: tanpa garis transisi, garis putus-putus transversi, dan garis normal 
insersi.  
 

Topologi filogenetik dibentuk berdasarkan alignment sekuen ITS rDNA 

spesimen LW 1, 2, 5, dan 11 dengan U. himalayana data base gene bank dan 

Parmelia saxatilis sebagai outgroup. Hasil topologi filogenetik yang terbentuk 

menunjukkan bahwa spesimen LW 1, 2, 5, dan 11 berbagi nenek moyang bersama 

dengan U. himalayana dari Malaysia, dan justru memisah dengan yang berasal 

dari Taiwan (gambar 24). Berdasarkan tingginya tingkat homologi dan similaritas 

basa nukleotida spesimen LW 1, 2, 5, dan 11 dengan U. himalayana, 

menunjukkan spesimen tersebut berdasarkan ITS rDNA teridentifikasi sebagai U. 

himalayana. Hasil identifikasi berdasarkan karakter morfologis dan molekular 

menunjukkan hasil yang sama yaitu sebagai U. himalayana.  U. himalayana lebih 

mirip dengan negara Malaysia dibandingkan dengan Taiwan, hal ini karena 

keadaan geografis Indonesia lebih dekat dengan Malysia daripada Taiwan.  
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Gambar 24. Rekonstruksi pohon filogeni U. himalayana (LW1,LW2,LW5,LW11) dengan 
data base gene bank berdasarkan algoritme Maximum Likelihood, model evolusi kimura 2 
parameter dengan bootsrap sebanyak 1000 berdasarkan Internal transcribed spacer (ITS) 
rDNA.  
 
4. Usnea fragilescens (Lawu 6 dan LW9)  

Hasil BLAST  ITS rDNA spesimen LW 6 dan 9 menunjukkan tingkat 

homologi yang tinggi 99 % dengan U. fragilescens  (AJ748104.1) data base gene 

bank. Berdasarkan 461 basa nukleotida ITS rDNA spesimen LW 6 dan 9 dengan 

U. fragilescens yang dibandingkan, menunjukkan similaritas basa nukleotida yang 

tinggi 99,13% dengan negara Kanada 1 (AJ748104.1), 98.47% Kanada 2 

(AJ748105.1), 98.91% UK (FR799083.1), dan 94.97% USA (JN943524.1) (tabel 

14).  

Tabel 14. Similaritas Basa Nukleotida ITS rDNA Spesimen LW6 dan LW9 dengan U. 
fragilescens data base gene bank.  
 

 USA UK Kanada 
2 

Kanada 
1 Lawu 6 Lawu 9 

USA --- 23/457 28/455 25/457 23/457 23/457 
UK 94,97 --- 8/457 5/459 5/459 5/459 
Kanada 2 93,85 98,25 --- 3/457 7/457 7/457 
Kanada 1 94,53 98,91 99,34 --- 4/459 4/459 
LW6 94,97 98,91 98,47 99,13 --- 0/459 
LW9 94,97 98,91 98,47 99,13 100,00 --- 

 U. himalayana (LW1) 

  U. himalayana (LW11) 

 U. himalayana (LW5)

  U. himalayana (LW2)

 Malaysia ( AB051640.1)

 Taiwan (FJ494934.1)

 Parmelia saxatilis (HM016989.1 )

  35 

 50 

  53 

0.02
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 Hasil alignment ITS rDNA spesimen LW6 dan LW9 dengan U. 

fragilescens data base gene bank didapatkan panjang 461 bp. Hasil alignment 

tersebut menunjukkan 28 substitusi basa nukleotida (Tabel 15 dan 16). Subsitusi 

basa nuklotida terdiri dari 17 transisi dan 11 trasnversi. Transisi lebih banyak 

ditemukan pada basa pirimidin (C-T), sedangkan pada basa purin (A-G) hanya 

ditemukan 2 basa nukleotida.  

Substitusi transversi antara basa purin dan pirimidin ditemukan  pada 

posisi basa ke-10 (A-C), 30 (A-C), 81 (C-G), 95 (C-G), 114 (T-A-C), 138 (T-A), 

139 (A-C), 405 (T-A), 429 (T-A), 449 (A-C), dan 452 (A-T). Selain substitusi, 

juga ditemukan adanya insersi delesi sebanyak 8 basa nukleotida pada hasil 

alignment yang dihasilkan. Insersi dan delesi ditemukan pada posisi ke-77, 78, 

109, 152, 351, 368, 407, dan 431 (Tabel 15 dan 16). Berdasarkan hasil alignment 

menunjukkan bahwa U. fragilescens dari negara UK memiliki banyak perbedaan 

basa nukleotida jika dibandingkan dengan spesimen LW6 dan LW9 dan U. 

fragilescens dari negara lain.  

Tabel 15. Substitusi dan Insersi Delesi Basa Nukleotida  ITS rDNA Spesimen LW6 
dan LW9 dengan U. fragilescens data base gene bank.  
 
 
 

 

 

 

 

 

Keterangan: tanpa garis transisi, garis putus-putus transversi, dan garis lurus 

delesi. 
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Tabel 16. Substitusi dan Insersi Delesi Basa Nukleotida ITS rDNA spesimen  
LW 6 dan 9 dengan U. fragilescens data base gene bank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: tanpa garis transisi, garis putus-putus transversi, dan garis lurus 
insersi delesi 
 
 Rekonstruksi pohon filogenetik berdasarkan alignment ITS rDNA 

spesimen LW6 dan LW9 dengan U. fragilescens serta Parmelia saxatilis sebagai 

outgroup. Topologi filogenetik yang terbentuk menunjukkan bahwa LW 6 dan 

LW 9 berbagi nenek moyang bersama membentuk satu clade besar dengan U. 

fragilescens dari negara Kanada dan UK yang didukung nilai bootstrap yang 

tinggi sebesar 97 %, sedangkan U. fragilescens dari USA memisah membentuk 

clade sendiri (gambar 25). Spesimen LW 6 dan LW 9 berdasarkan ITS rDNA 

teridentifikasi sebagai U. fragilescens. Analisis molekular yang mendukung hasil 

identifikasi tersebut meliputi tingkat homologi dengan analisis BLAST, similaritas 

basa nukleotida yang tinggi spesimen LW 6 dan 9 dengan U. fragilescens, dan 

topologi pohon filogenetik yang terbentuk menunjukkan kelompok monofiletik. 

Hasil identifikasi berdasarkan karakter molekular sejalan dengan karakter 

morfologis, yaitu spesimen LW 6 dan LW 9 teridentifikasi sebagai                      

U. fragilescens. Topologi filogenetik menunjukkan U. fragilescens dari Hutan 

Gunung Lawu dan Turgo lebih mirip dengan negara UK , dibandingkan dengan 

Kanada dan USA. 
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Gambar 25. Rekonstruksi pohon filogeni U. fragilescens (LW6 & LW9) dengan data base 
gene bank berdasarkan algoritme Maximum Likelihood, model evolusi kimura 2 
parameter dengan bootsrap sebanyak 1000 berdasarkan Internal transcribed spacer (ITS) 
rDNA. 
 
5. Usnea bismolliuscula (T2,T4, T5) 

Hasil BLAST  spesimen T2, T4 dan T5 menunjukkan tingkat homologi 

yang sangat tinggi sebesar 99% dengan U. bismolliuscula (FJ494927.1) dari 

negara Taiwan. Berdasarkan 464 bp ITS rDNA spesimen T1, T2, dan T4 yang 

dibandingkan dengan U. bismolliuscula juga menunjukkan similaritas basa 

nukeltida yang  sangat tinggi sebesar  lebih dari 99% (tabel 17).  Hal ini 

menunjukkan spesimen T2, T4, dan T5 sangat mirip dengan U. bismolliuscula 

(dari 464 basa nukleotida yang dibandingkan hanya berbeda 1 sampai 2 basa 

nukleotida).   

Tabel 17. Similaritas Basa Nukleotida ITS rDNA Spesimen T2,T4, dan T5 dengan          
U. bismolliuscula data base gene bank.  

 

 
Taiwan Korea T5 T2 T4 

Taiwan --- 16/464 2/464 2/464 1/464 
Korea 96,55 --- 16/464 16/464 15/464 

T5 99,57 96,55 --- 0/464 1/464 
T2 99,57 96,55 100,00 --- 1/464 
T4 99,78 96,77 99,78 99,78 --- 
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 Alignment ITS rDNA spesimen T2, T4, dan T5 dengan U. bismolliuscula 

dari Taiwan (FJ494927.1) dan Korea (GU593036.1) didapatkan panjang 466 bp. 

Pada hasil alignment tersebut menunjukkan persamaan basa nukleotida yang 

cukup tinggi antara spesiemen T2, T4, dan T5 dengan U. bismolliuscula dari 

Taiwan, dari alignment 466 basa nukleotida hanya terdapat perbedaan pada posisi 

basa ke-13 dan 84 (tabel 18). Substitusi hasil alignment ditemukan sebanyak 17 

yang terdiri dari 12 transisi dan 5 transversi. Transversi ditemukan pada posisi 

basa ke-63 (A-T), 83 (T-G), 432 (T-G), 453 (C-A), dan 457 (T-A) (tabel 18). 

Substitusi transisi dan transversi sebagian besar ditemukan pada U. bismolliuscula 

dari Korea, sedangkan U. bismolliuscula dari Taiwan memiliki basa nuklotida 

yang relatif sama dengan  spesimen T2, T4, dan T5 yang berasal dari Hutan Turgo 

Yogyakarta. Selain substitusi, juga ditemukan adanya insersi pada U. 

bismolliuscula dari Korea berupa basa Timin (T) posisi basa ke-112 dan basa 

Guanin (G) 437 (tabel 18). Hal  ini menunjukkan berdasarkan ITS rDNA dapat 

dipastikan bahwa spesimen T2, T4, dan T5 teridentifikasi sebagai U. 

bismolliuscula. Berdasarkan hasil alignment tersebut juga dilakukan rekonstruksi 

pohon filogenetik untuk memantapkan identifikasi sebagai U. bismolliuscula 

(Gambar 26).  

Tabel 18. Substitusi dan Insersi Delesi Basa Nukleotida ITS rDNA spesimen T2, 
T4, dan T5 dengan U. bismolliuscula data base gene bank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: tanpa garis transisi, garis putus-putus trasnversi, dan garis lurus 
insersi delesi. 
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 Topologi filogenetik yang terbentuk menunjukkan spesimen T2, T4, dan 

T5 membentuk satu clade besar yang berarti memiliki nenek moyang yang sama 

(monofiletik) dengan U. bismolliuscula dari Taiwan didukung dengan nilai 

bootstrap yang sangat tinggi sebesar 100% (gambar 25).  Hal ini membuktikan 

bahwa memang spesimen T2, T4, dan T5 adalah U. bismolliuscula.  

Pada topologi filogenetik menunjukkan U. bismolliuscula (T4) lebih mirip 

dengan negara Taiwan, daripada dengan yang sesama dari hutan Turgo (T2 dan 

T5) dan negara Korea. U. bismolliuscula yang berasal dari negara Korea 

membentuk clade sendiri dan memisah dari negara Taiwan dan hutan Turgo 

Yogyakarta. Hal tersebut didukung dengan banyaknya perbedaan basa nukleotida 

hasil alignment (tabel 18) dan rendahnya similaritas basa nukleotida (tabel 17) 

antara U. bismolliuscula dari Korea dengan Taiwan dan Yogyakarta.  

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 26. Rekonstruksi pohon filogeni U. bismolliuscula (T2, T4, & T5) dengan data 
base gene bank berdasarkan algoritme Maximum Likelihood, model evolusi kimura 2 
parameter dengan bootsrap sebanyak 1000 berdasarkan Internal transcribed spacer (ITS) 
rDNA. 
 
6. Usnea nidifica (LW8 & LW10) 

Hasil BLAST  spesimen LW8 dan LW10 menunjukkan tingkat homologi 

yang tinggi dengan U. nidifica (FJ494933.1) sebesar 99 %. Hal tersebut 

menunjukkan spesimen LW 8 dan LW 10 memiliki kemiripan yang tinggi dengan 

U. nidifica berdasarkan ITS rDNA. Spesimen LW 8 memiliki similaritas 

nukleotida sebesar 99.11% dengan Taiwan 2,sedangkan spesimen LW 10 sebesar 
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97.78% dari 451 basa nukleotida ITS rDNA yang dibandingkan (tabel 19). 

Spesimen LW 8 hanya memiliki perbedaan sebanyak 4 -5 basa nukleotida dengan 

U. nidifica Taiwan, sedangkan spesimen LW 10 sebanyak 10-11 basa nukleotida. 

Posisi perbedaan basa nukleotida dapat dilihat dari hasil alignment (tabel 20).  

Tabel 19. Similaritas Basa Nukleotida ITS rDNA Spesimen LW 8 dan LW 10 dengan U. 
nidifica data base gene bank.  
 

 Taiwan 1 LW8 LW10 Taiwan 2 
Taiwan 1 --- 5/451 11/451 1/451 

LW8 98,89 --- 8/451 4/451 
LW10 97,56 98,23 --- 10/451 

Taiwan 2 99,78 99,11 97,78 --- 

 
  Hasil alignment antara spesimen LW 8 dan LW 10 dengan U. nidifica 

didapatkan panjang sekuen ITS rDNA 451 bp. Pada hasil alignment tersebut 

ditemukan subsitusi basa nukleotida sebanyak 12. Substitusi terdiri dari 10 transisi 

dan 2 transversi. Transisi basa purin (A-G) ditemukan pada posisi basa ke-60, 72, 

92, 109, 186, dan 222, sedangkan transisi basa pirimidin (T-C) posisi basa ke-53, 

67, 332, dan 334. Transversi basa (C-G) ditemukan pada posisi basa ke-73, 

sedangkan (G-T) pada 361 (tabel 20). 

Tabel 20. Substitusi Basa Nukleotida ITS rDNA Spesimen LW 8 dan LW 10 
dengan U. nidifica data base gene bank. 
 

Sampel 
Variasi Basa Nukleotida (Basa Ke-) 

53 60 67 72 73 92 109 186 222 332 334 361 
Taiwan 2 C A T A C G A G G T C G 
LW8 T G . . . . G . . C . T 

LW10 T . C G G A G A A C T T 

Taiwan 1 . . . . . . . . . . . T 

Keterangan:  tanpa garis transisi, garis putus-putus transversi.  
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 Alignment bertujuan untuk mensejajarkan antar sekuen ITS rDNA 

spesimen LW8 dan LW10 dengan U. nidifica data base gene bank berdasarkan 

posisi homologi. Spesimen LW 8 dan LW 10 memiliki kemiripan basa nukleotida 

yang tinggi lebih dari 95 % dengan U. nidifica. Hasil alignment menunjukkan 

rendahnya terjadinya subsitusi dan tidak ditemukan adanya insersi delesi. Hasil 

identifikasi berdasarkan karakter morfologis menunjukkan bahwa spesimen LW 8 

dan LW 10 adalah U. nidifica. Hal ini sejalan dengan identifikasi berdasarkan ITS 

rDNA yang menunjukkan bahwa spesimen LW 8 dan LW 10 teridentifikasi 

sebagai U. nidifica. Berdasarkan alignment tersebut dilakukan rekonstruksi pohon 

filogenetik. Topologi filogenetik yang terbentuk dapat menunjukkan titik 

mulainya divergensi dari nenek moyang bersama antara spesimen LW 8 dan LW 

10 dengan U. nidifica (gambar 27). 

Topologi pohon filogenetik menunjukkan U. nidifica (LW 8) lebih mirip 

dengan negara Taiwan, dibandingkan dengan sesama U. nidifica (LW 10) dari 

Hutan Gunung Lawu. Pada topologi pohon filogenetik menunjukkan U. nidifica 

(LW 8) mulai terjadi divergensi dari U. nidifica dari Taiwan, selanjutnya             

U. nidifica (LW 10) juga menunjukkan mulai divergensi dengan memisah dari 

clade U. nidifica dari Hutan Gunung Lawu dengan Taiwan (gambar 26).             

U. nidifica (LW 8 dan LW 10) menunjukkan sama-sama mulai terjadi divergensi 

dari nenek moyang bersama dari U. nidifica dari Taiwan, namun proses 

divergensi dintara spesies tersebut tidaklah sama.    
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Gambar 27. Rekonstruksi pohon filogeni U. nidifica (LW8 & LW10) dengan data base 
gene bank berdasarkan algoritme Maximum Likelihood, model evolusi kimura 2 
parameter dengan bootsrap sebanyak 1000 berdasarkan Internal transcribed spacer (ITS) 
rDNA. 
  
7. Usnea baileyi (LW7, T1 dan T3) 

Spesimen LW 7, T1, dan T3 berdasarkan karakter morfologis teridentifikasi 

sebagai U. baileyi yang memiliki karakter khusus sentral aksis tipe fistulose. Hasil 

BLAST menunjukkan spesimen LW 7, T1, dan T3 memiliki tingkat homologi 

yang sangat tinggi sebesar 99% dengan U. baileyi (FJ494924.1 ). Berdasarkan 454 

bp ITS rDNA yang dibandingkan antara spesimen LW 7, T1, dan T3 dengan       

U. baileyi dari Taiwan (FJ494924.1 ) dan USA (AB051051.1) menunjukkan 

similaritas basa nukleotida yang tinggi lebih dari 95%. Hasil yang mengejutkan 

yaitu spesimen LW 7 memiliki basa nukleotida yang sama persis dengan            

U. baileyi dari Taiwan dan USA, sedangkan dengan U. baileyi dari Hutan Turgo 

justru menunjukkan adanya perbedaan sebesar 15 dari 454 basa nukleotida dan 

similaritas basa nukleotisa sebesar 96,70%. Spesimen T1 dan T3 memiliki 

similaritas basa nukleotida 100 %, yang berarti diantara kedua spesimen tersebut 

tidak ada perbedaan basa nukleotida (tabel 21). 

 

 Taiwan 2 (FJ494941.1)

 Taiwan 1 (FJ494933.1)

 U. nidifica(LW 8) 

 U. nidifica(LW 10)

  Parmelia saxatilis (HM016989.1) 

  97 
  51 

0.02
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Tabel 21. Similaritas Basa Nukleotida ITS rDNA Spesimen LW 7, T1, dan T3 dengan    
U. baileyi data base gene bank.  
 

 USA LW7 T1 T3 Taiwan 
USA --- 0/454 15/454 15/454 0/454 
LW7 100,00 --- 15/454 15/454 0/454 
T1 96,70 96,70 --- 0/454 15/454 
T3 96,70 96,70 100,00 --- 15/454 
Taiwan 100,00 100,00 96,70 96,70 --- 

 

 Alignment berdasarkan ITS rDNA spesimen LW 7, T1, dan T3 dengan      

U. baileyi didapatkan panjang 454 bp. Hasil alignment tersebut ditemukan adanya 

substitusi basa nukleotida sebanyak 15. Subsitusi terdiri dari 12 transisi dan 3 

transversi. Transisi basa purin (A-G) ditemukan pada posisi basa ke-92, 138, 361 

dan 378, sedangkan pada basa pirimidin (C-T) lebih banyak ditemukan yaitu 

posisi basa ke-44, 51, 334, 346, 401, 439, 443, dan 448. Transversi ditemukan 

pada posisi basa ke-35 (T-G), 436 (A-T), dan 446 (A-T) (tabel 22). Perbedaan 

nukleotida diantara spesimen LW 7, U. baileyi Taiwan dan USA dengan spesimen 

T1 dan T3 terdapat pada 15 posisi tersebut.  

Pada hasil alignment tersebut tidak ditemukan adanya insersi dan delesi. 

Berdasarkan data diatas, jadi dapat disimpulkan berdasarkan sekuen ITS spesimen 

LW 7, T1, dan T3 teridentifikasi sebagai U. baileyi. Identifikasi sebagai U. baileyi 

tersebut juga didukung dengan topologi pohon filogenetik yang terbentuk 

menunjukkan diantara spesies tersebut membentuk satu clade yang didukung 

dengan nilai bootstrap yang tinggi (gambar 28). Rekonstruksi pohon filogenetik 

dibuat berdasarkan alignment 454 bp ITS  rDNA U. baileyi dari Hutan Gunung 

Lawu (LW 7) dan Hutan Turgo Yogyakarta (T1 dan T3) dengan U. baileyi dari 

Taiwan dan USA yang diakses dari data base gene bank. 
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Tabel 22. Substitusi Basa Nukleotida ITS rDNA Spesimen LW 7, T1 dan T3 
dengan U. baileyi data base gene bank. 
 
 
 

 

 

 

 

Keterangan: tanpa garis transisi, garis putus-putus transversi. 

 
 Topologi pohon filogenetik yang terbentuk menunjukkan U. baileyi dari 

Lawu JATENG membentuk satu clade (monofiletik) dengan U. baileyi dari 

Taiwan dan USA didukung dengan nilai bootstrap yang sangat tinggi 97%, 

sedangkan U. baileyi dari Turgo Yogyakarta justru memisah dari clade tersebut 

(gambar 27). U. baileyi yang sama-sama berasal dari Turgo Yogyakarta  

membentuk satu clade didukung dengan nilai bootstrap 99%. Pada topologi 

filogenetik terlihat dengan jelas U. baileyi dari Turgo menunjukkan mulai terjadi 

divergensi dari clade U. baileyi dari Lawu, Taiwan dan USA. Hal ini mungkin 

disebabkan oleh adanya erupsi gunung Merapi di Hutan Turgo Yogyakarta.  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar  28. Rekonstruksi pohon filogeni U. baileyi (LW7, T1, & T3) dengan data base 
gene bank berdasarkan algoritme Maximum Likelihood, model evolusi kimura 2 
parameter dengan bootsrap sebanyak 1000 berdasarkan Internal transcribed spacer (ITS) 
rDNA. 
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C. Hubungan Kekerabatan Usnea spp. Berdasarkan Karakter Morfologis 
dan Molekular Sekuen Internal Transcribed Spacer (ITS) rDNA  

  
1. Hubungan Kekerabatan Usnea spp. Berdasarkan Karakter Morfologis 

Karakter morfologis yang digunakan dalam pembuatan dendogram 

sebanyak 66 karakter terdiri dari dari organ vegetatif, generatif, hasil uji 

mikrokimia dan substansi kimia (metabolit sekunder berdasarkan bentuk 

mikrokristal) (Lampiran 4). Dendogram yang terbentuk menunjukkan hubungan 

kekerabatan Usnea yang ditemukan. Monograph tentang genus Usnea secara 

komprehensif pertama kali dipublikasikan oleh Motyka (1936-1938), terdapat 451 

spesies Usnea, termasuk 18 spesies jepang dan taiwan. Terdapat 6 subgenus yang 

dikenali dalam Usnea (Usnea, Eumitria, Neuropogon, Protousnea, Lethariella, 

dan Chlorea) berdasarkan perbedaan struktur aksis, talus, warna apotesia, dan 

pola distribusi spesies. Motyka melaporkan dua subgenus, Usnea dan Eumitria, di 

jepang dan Taiwan, selanjutnya, Ohmura (2001), melaporkan bahwa di Jepang 

dan Taiwan ditemukan 43 spesies dari Usnea yang terdiri dari 3 subgenus yaitu 

Usnea, Eumitria, dan Dolichousnea.  

Dendogram yang terbentuk dibuat berdasarkan algoritme rekonstruksi 

UPGMA dengan menggunakan metose Simple Matching Coefficient. Dendogram 

yang terbentuk menunjukkan terbentuknya dua clade besar yaitu clade A dan B, 

yang menunjukkan U. baileyi (clade A) memisah dengan Usnea yang lain (clade 

B) (Gambar 29). Karakter morfologis yang menjadi karakter khusus pembeda dari 

terbentuknya dua clade tersebut yaitu tipe sentral aksis. Clade A yang terdiri dari 

U. baileyi memiliki sentral aksis tipe fistulose, sedangkan clade B dengan karakter 

khusus sentral aksis tipe solid, terdiri dari U. nidifica, U. himalayana, U. 

fragilescens, U. bismolliuscula, U. rubrotincta, dan U. pectinata.  
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Gambar 29. Dendogram Usnea dari hutan Bukit Tugo dan Gunung Lawu 
berdasarkan algoritme UPGMA dengan metode Simple Matching Coefficient.  

 

Dendogram yang terbentuk menunjukkan bahwa U. pectinata dengan        

U. baileyi yang sama-sama termasuk dalam subgenus Eumitria (clade A) tidak 

mengelompok menjadi satu clade, justru mengelompok dengan subgenus Usnea 

(clade B). Berdasarkan karakter morfologi U. pectinata sangat berbeda dengan    

U. baileyi (Lampiran 4), meskipun termasuk dalam satu subgenus Eumitria.             

U. pectinata justru memiliki sentral aksis tipe solid yang bukan merupakan 

karakter khusus subgenus Eumitria dengan sentral aksis tipe fistulose. Nilai indek 

similaritas antara U. pectinata dengan U. baileyi hanya 0,5 (50%). Singh et al. 

(2009) menyatakan dalam pendekatan fenetik nilai similaritas 85% antar OTU 

dianggap merupakan jenis yang sama, 65% dalam satu  genus, dan 45% dalam 

Clade A 

Clade B 
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satu famili. Hal tersebut menunjukkan bahwa U. baileyi dan U. pectinata yang 

masih dalam satu subgenus memiliki nilai indek similaritas yang tidak memenuhi 

syarat dikelompokkan dalam satu subgenus Eumitria. Berdasarkan karakter 

morfologis  yang diamati diantara kedua spesies tersebut memiliki kemiripan yang 

sangat rendah, U. pectinata memiliki tipe pertumbuhan pendent dengan 

permukaan talus yang sangat halus dan mengkilat, berbeda dengan U. baileyi 

dengan tipe pertumbuhan erect dan subpendent yang memiliki permukaan kasar 

dengan banyaknya isidia dan papillae. Berdasarkan analisa tersebut mengartikan 

bahwa secara fenetik antara U. baileyi dengan U. pectinata yang merupakan satu 

subgenus Eumitria memiliki hubungan kekerabatan yang jauh. 

Nilai indek similaritas Usnea dari hutan Bukit Turgo dan Gunung Lawu 

berkisar antara 0,63 – 0,93 (Lampiran 5). Nilai tersebut menunjukkan semakin 

besar indek similiritas maka semakin tinggi kemiripan yang dimiliki antara 

Usnea, sebaliknya semakin kecil indek similaritas maka kemiripan semakin kecil. 

Singh (2009), menyatakan kedekatan hubungan kekerabatan secara fenetik dapat 

diketahui dengan banyaknya persamaan karakter atau ciri yang dimiliki. Hasil dari 

fenogram juga dapat diketahui bahwa spesies yang mempunyai banyak persamaan 

karakter maka mempunyai kekerabatan dengan nilai indek similaritas yang lebih 

besar, sehingga hubungan kekerabatannya lebih dekat. Spesies yang mempunyai 

sedikit persamaan karakter mempunyai nilai indek similaritas yang lebih kecil 

sehingga hubungan kekerabatannya relatif jauh. 

Nilai indek similaritas tertinggi ditemukan pada U. himalayana (LW5) 

dengan U. himalayana (LW11) sebesar 0,93. U. himalayana mengelompok 

membentuk satu clade dengan U. nidifica, yang berarti diantara kedua spesies 
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tersebut berkerabat dekat dengan memiliki banyak kemiripan morfologi.             

U. himalayana dan U. nidifica memiliki indek similaritas sebesar 0,74. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Ohmura (2012), U. himalayana memiliki kemiripan yang 

sangat tinggi dengan U. nidifica. Perbedaan utama diantara kedua spesies tersebut 

yaitu ditemukannya pseudocyphellae pada U. himalayana yang tidak ditemukan 

pada U. nidifica. U. nidifica (LW8) memisah dari U. nidifica (LW10) dan            

U. himalayana. Hal ini didukung dengan banyaknya perbedaan substansi kimia 

diantara U. nidifica (LW8 dan LW10).  

 Clade B menunjukkan U. rubrotincta membentuk satu clade dengan       

U. fragilescens, yang mengartikan secara fenetik diantara spesies tersebut 

berkerabat dekat dengan indek similaritas sebesar 0,75. U. fragilescens dengan    

U. rubrotincta memiliki banyak persamaan yaitu papillae dan fibril tersebar di 

sepanjang talus; kandungan kimia asam 4-0 methylphysodic, asam protocetraric, 

asam obtusatic, dan asam fumarprotocetraric; tipe percabangan anisotomic-

dichotomous, dan ditemukan di hutan Gunung Lawu.  

 U. bismolliuscula mengelompok membentuk satu clade dengan               

U. pectinata, yang berarti diantara spesies tersebut memiliki banyak kemiripan 

dan berkerabat dekat secara fenetik dengan indek similaritas sebesar 0,66. 

Karakter morfologi yang mendukung U. bismolliuscula dan U. pectinata 

mengelompok menjadi satu yaitu permukaan talus mengkilat, tidak terdapat 

pigmen di sekitar korteks dan medula, tipe percabangan isotomic-dichotomous, 

dan mikrokimia K+kuning, C+kuning.  

 Penelusuran hubungan kekerbatan secara fenetik Usnea dari hutan Bukit 

Turgo dan Gunung Lawu berdasarkan karakter morfologis dalam penelitian ini 



95 
 

tidak mampu merefleksikan hubungan kekerabatan spesies Usnea secara 

menyeluruh. Hal ini dapat dilihat dari dendogram yang terbentuk bahwa             

U. pectinata memiliki hubungan kekerabatan yang jauh dengan U. baileyi yang 

sama-sama masuk dalam subgenus Eumitria, justru berkerabat dekat dengan        

U. bismoliiucula dari subgenus Usnea. Selain itu, dendogram yang terbentuk 

menunjukkan pemisahan U. nidifica (LW8) dari clade U. himalayana dan            

U. nidifica (LW10). Penelusuran hubungan kekerabatan secara fenetik dalam 

penelitian ini tidak mampu memisahkan secara jelas antara spesies Usnea dalam 

subgenus Usnea dengan Eumitria.  

Sokal et al. (1963), menyatakan penelusuran hubungan kekerabatan 

dengan pendekatan fenetik dalam menentukan jauh dekat hubungan kekerabatan 

antar individu didasarkan pada persamaan sifat yang ada tanpa membandingkan 

karakter yang bersifat homologi (karakter yang diwariskan dari nenek moyang 

kepada keturunannya) dan homoplasi (karakter yang diperoleh akibat dari proses 

adaptasi terhadap lingkungan yang sama). Adanya evolusi yang berjalan secara 

konvergen yakni kemiripan organisme yang tidak berasal dari nenek moyang yang 

sama, diperoleh karena proses adaptasi pada kondisi habitat yang sama, serta 

evolusi yang berjalan secara divergen yakni organisme dari nenek moyang yang 

sama menuju bentuk yang berbeda akibat habitat lingkungan yang berbeda, 

mengakibatkan metode fenetik hampir tidak bisa menggambarkan hubungan 

kekerabatan yang sesungguhnya (Campbell et al., 2008).  
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2. Hubungan Kekerabatan Usnea spp. Berdasarkan Karakter Molekular 
Sekuen Internal Transcribed Spacer (ITS) rDNA 
 

Hasil alignment 16 ITS rDNA yang didapatkan dari spesies Usnea yang 

dibandingkan adalah 515 bp. Selanjutnya rekonstruksi pohon filogenetik dibuat 

berdasarkan hasil alignment diantara sampel dengan outgroup. Rekonstruksi 

pohon filogenetik yang dibuat berdasarkan algoritme rekonstruksi ML dengan 

model evolusi kimura 2 parameter. Selain itu juga dilakukan analisis rekonstruksi 

filogenetik dengan menggunakan algoritme ME dan MP. Hasil yang terbentuk 

diantara algoritme tersebut menunjukkan hasil yang pengelompokan yang sama, 

sedikit perbedaan hanya pada nilai bootstrap. Alasan pemilihan model evolusi 

kimura 2 parameter dalam analisis ini, karena model evolusi ini berdasarkan 

bahwa laju trasversi pada basa nukleotida lebih rendah dari pada laju transisi. 

Pemilihan model evolusi ini berdasarkan software MEGA 5.05 dengan 

menggunakan menu Find best model yang menunjukkan model kimura 2 

parameter merupakan model terbaik untuk analisis filogenetik berdasarkan ITS 

rDNA pada 7 spesies genus Usnea. 

Algoritme rekonstruksi filogenetik ML merupakan algoritme yang 

menghasilkan pohon yang paling mendekati dengan proses evolusi yang 

sebenarnya terjadi serta akan menghasilkan pohon dengan panjang branch length 

yang berbeda. Konsep algoritme ML yakni pencarian pola evolusi yang paling 

mendekati dengan keadaan sesunguhnya. Metode ini tidak mempertahankan 

pohon dengan langkah evolusi terpendek. Setiap pohon yang terbentuk dihitung 

untuk kemungkinan yang merefleksikan setiap posisi dari sekuen data dan 

perhitungan diulang untuk semua situs nukleotida. Algoritme ML menggunakan 

perhitungan probabilitas kombinasi seluruh karakter dari ancestor, sehingga 
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metode ini lebih kompleks daripada ME dan MP. Pohon dengan probabilitas 

terbaik ditampilkan sebagai kemungkinan pohon biasanya hanya pohon tetap.  

Penambahan outgroup bertujuan untuk membuat root pada rekonstruksi 

pohon filogenetik. Tujuan utama proses tersebut untuk melihat proses evolusi 

sejak mulai divergensi dari nenek moyang bersama. Dalam rekonstruksi 

filogenetik berdasarkan ITS rDNA genus Usnea dipilih outgroup dari genus 

parmelia yaitu Parmelia saxatilis. Pemilihan outgroup tersebut berdasarkan hasil 

penelitian Arup et al. (2007), dari hasil pohon filogenetik yang terbentuk dalam 

famili Parmeliacea berdasarkan ITS rDNA menunjukkan bahwa subgenus 

Neuropogon dan Dolichousnea berbagi nenek moyang bersama membentuk satu 

clade dengan Parmelia saxatilis yang berarti memiliki hubungan kekerabatan 

yang dekat. Pemilihan Parmelia saxatilis sebagai outgroup Usnea sesuai dengan 

pernyataan Huelsenbeck (2002), bahwa syarat pemilihan outgroup yang baik 

dalam proses rooting yaitu taksa yang berada diluar ingroup tetapi memiliki 

hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan ingroup. Proses root 

memberikan kontribusi dalam branch length yang terbentuk. Branch length 

menggambarkan seberapa jauh atau dekat hubungan kekerabatan antar organisme, 

semakin panjang branch length maka hubungan kekerbatan semakin jauh dan 

berlaku sebaliknya.  

Topologi pohon filogenetik yang dihasilkan menunjukkan terbentuk dua 

clade besar. Clade pertama terdiri dari U. himalayana, U. nidifica, U. 

bismolliuscula, U. rubrotincta, dan U. fragilescens, sedangkan clade kedua terdiri 

dari U. baileyi dan U. pectinata. Pada hasil rekostruksi tersebut terlihat jelas 
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bahwa spesies yang termasuk dalam subgenus Usnea mengelompok menjadi satu 

clade (monofiletik), serta memisah dengan subgenus Eumitra (gambar 30).  

Hasil penelitian ini ditemukan tujuh spesies dari Usnea yang terdiri dari 

subgenus Usnea dan Eumitria. Secara umum kedua subgenus ini dapat dibedakan 

dari tipe sentral aksis, tipe solid ditemukan pada subgenus Usnea dan tipe 

fistulose dimiliki subgenus Eumitria. Meskipun perbedaan morfologi diantara 

subgenus Usnea dan Eumitria tidak selalu jelas dalam beberapa spesies, seperti 

pada U. pectinata yang masuk dalam subgenus Eumitria memiliki sentral aksis 

tipe solid. 

Pada clade subgenus Usnea, memperlihatkan U. himalayana dan U. 

nidifica membentuk satu clade, yang berarti diantara spesies ini memiliki nenek 

moyang yang sama (monofiletik) didukung dengan nilai bootstrap yang sangat 

tinggi yaitu 99%. Hal ini menunjukkan bahwa U. himalayana berkerabat sangat 

dekat dengan U. nidifica. Pada topologi filogenetik memperlihatkan U. 

himalayana (LW 2) terpisah dari sesama spesiesnya dan membentuk satu clade 

dengan U. nidifica (LW8), yang terpisah dengan sesama spesies U. nidifica (LW 

10). Hal tersebut, karena similaritas basa nukleotida U. nidifica (LW 8) hanya 

berbeda 1 basa nukleotida (99,80 %)  dengan U. himalayana (LW2), sehingga 

kedua spesies ini mengelompok satu clade yang didukung dengan nilai bootsrap 

yang tinggi (95%). U. himalayana  dan U. nidifica memiliki hubungan 

kekerabatan yang sangat dekat baik secara morfologis maupun  molekular. 
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Gambar 30. Rekonstruksi pohon filogeni Usnea dari Hutan Turgo dan Gunung Lawu 
berdasarkan algoritme Maximum Likelihood, model evolusi kimura 2 parameter dengan 
bootsrap sebanyak 1000 yang  menunjukkan hubungan kekerabatan lichen genus Usnea 
atas dasar Internal transcribed spacer (ITS) rDNA. Keterangan: kotak biru merupakan 
clade subgenus Usnea dan kotak merah clade subgenus Eumitria.  

Menurut Ohmura (2012), secara morfologis diantara U. himalayana 

dengan U. nidifica hanya dibedakan dengan tidak adanya soralia pada                  

U. himalayana. Hal ini diperkuat dengan data molekular ITS rDNA, yakni dari 

495 bp yang dibandingkan, U. nidifica memiliki similaritas basa nukleotida yang 

tinggi sebesar lebih dari 97.58 % dengan U. himalaya (tabel 23).  

Tabel 23. Similaritas Basa Nukleotida ITS rDNA U. himalayana dengan             
U. nidifica. 
 

 
U. himalayana 

(LW1) 
U. himalayana 

(LW2) 
U. himalayana 

(LW5) 
U. himalayana 

(LW11) 
U. nidifica 

(LW8) 99,60 (2/495) 99,80 (1/495) 99,60 (2/495) 98,99 (5/495) 

U. nidifica 
(LW10) 98,18 (9/495) 98,38 (8/495) 98,18 (9/495) 97,58 (12/495) 

U. himalayana (LW 1)
 U. himalayana (LW 5)

 U. himalayana (LW 11)
 U. himalayana (LW 2)

 
 U. nidifica (LW8)

 
 U. nidifica (LW10)

 
 U. bismolliuscula (T2)

 
 U. bismolliuscula (T4)

 
 U. bismolliuscula (T5)

 U. rubrotincta ( LW4)
 U. fragilescens ( LW9)

   U. fragilescens ( LW6)
 U. baileyi ( LW7)

 U. pectinata ( LW3) 
 U. baileyi ( T1)
 U. baileyi (T3) 
 HM016989.1 Parmelia 
saxatilis 

100 
100 

   100 

100 
71 

87 

99 

      95 

 61 

0.02

 
Subgenus 
Eumitria 

 

Subgenus 
Usnea 



100 
 

Hasil alignment dari 515 bp ITS rDNA U. himalayana dengan U. nidifica 

menunjukkan terjadinya substitusi, yaitu 10 transisi dan 3 transversi (posisi basa 

ke-72, 486, dan 490) (Tabel 24). Hasil alignment menunjukkan terjadinya insersi 

pada U. himalayana (LW 1) sebanyak 12 basa nukleotida (TTCTACGTCGGT) 

pada posi basa ke-79 sampai 90 (tabel 25).  

Tabel 24. Substitusi Basa Nukleotida ITS rDNA U. himalayana dan U. nidifica.  
 

Sampel 
Variasi  

Basa Nukleotida (Basa Ke-) 
57 59 68 71 72 103 107 202 237 351 359 486 490 

LW 1 (U. 
himalayana) C G T A C G T G G C T G G 

LW 2 (U. 
himalayana) . . . . . . C . . . . . . 
LW 11 (U. 

himalayana) T . . . . . . . . . C . T 

LW 5 (U. 
himalayana) . . . . . . . . . . . . . 

LW 8 (U. 
nidifica) . . . . . . C . . . . T . 

LW 10 (U. 
nidifica) . A C G G A C A A T . . . 

  Keterangan: tanpa garis transisi, garis putus-putus transversi.  

Tabel 25. Insersi Basa Nukleotida ITS rDNA U. himalayana dan U. nidifica.  
 

Sampel 
Variasi Basa Nukleotida (Basa Ke-) 

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
LW 1 (U. 
himalayana) T T C T A C G T C G G T 

LW 2(U. 
himalayana) - - - - - - - - - - - - 
LW 11(U. 
himalayana) - - - - - - - - - - - - 

LW 5(U. 
himalayana) - - - - - - - - - - - - 

LW 
8(U.nidifica) - - - - - - - - - - - - 

LW 
10(U.nidifica) - - - - - - - - - - - - 
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 U. rubrotincta (LW4) mengelompok membentuk satu clade dengan         

U. fragilescens, yang berarti diantara spesies ini memiliki hubungan kekerabatan 

yang dekat didukung dengan nilai bootstrap sebesar 75 %. U. fragilescens dengan 

U. rubrotincta memiliki similaritas basa nukleotida yang cukup tinggi sebesar 

96,15% (19/494) dari 494 bp ITS rDNA yang dibandingkan (tabel 26).                

U. rubrotincta berkerabat lebih jauh dengan U. bismolliuscula daripada dengan    

U. fragilescens. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai similaritas basa nukleotida 

yang lebih rendah yaitu sebesar 93,72 %, dari 494 bp ITS rDNA yang 

dibandingkan,  terdapat 31 basa nukleotida yang berbeda (tabel 26). Pada topologi 

pohon filogenetik yang terbentuk juga menunjukkan bahwa U. fragilescens 

berkerabat agak jauh dengan U. bismolliuscula. 

 Karakter lain yang mendukung U. rubrotincta dan U. fragilescens lebih 

berkerabat dekat daripada dengan U. bismolliuscula yaitu kandungan kimia yang 

dimiliki kedua spesies tersebut ada yang sama berupa asam 4-0 methylphysodic, 

asam protocetraric, asam obtusatic, dan asam fumarprotocetraric. Organ 

vegetatif papillae yang tersebar disepanjang talus juga dimiliki oleh kedua spesies 

tersebut. Kedua spesies tersebut ditemukan di lokasi yang sama di hutan Gunung 

Lawu dan tidak ditemukan di hutan Turgo, berbanding terbalik U. bismolliuscula 

yang hanya ditemukan di hutan Turgo.  

Tabel 26. Similaritas Basa Nukleotida ITS rDNA U. fragilescens dengan            
U. rubrotincta. 
 

 
U. fragilescens 

(LW9) 
U. fragilescens 

(LW6) 
U. rubrotincta 

(LW4) 
U. fragilescens 

(LW9) --- 0/494 19/494 
U. fragilescens 

(LW6) 100,00 --- 19/494 

U. rubrotincta (LW4) 96,15 96,15 --- 
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Hasil analisis similaritas basa nukleotida diantara U. fragilescens dengan 

U. rubrotincta menunjukkan 27 basa nukleotida  yang berbeda dari 493 yang 

dibandingkan dan nilai similaritas sebesar 94,52%. Hasil alignment antara          

U. fragilescens dengan U. rubrotincta ditemukan adanya substitusi yaitu 12 basa 

nukleotida mengalami transisi (T-C, G-A) dan 7 basa nukleotida mengalami 

transversi pada posisi basa ke-26, 111, 129, 174, 394, 418, dan 441 (tabel 27 & 

28).  

Tabel 27. Substitusi Basa Nukleotida ITS rDNA U. fragilescens dan                    
U. rubrotincta. 
 
 

 

 

Keterangan: tanpa garis transisi, garis putus-putus trasnversi.  

Selain transisi dan transversi, juga ditemukan adanya insersi delesi basa 

nukleotida pada posisi basa ke-396 dan 443 (tabel 28). Hal ini menunjukkan 

bahwa terjadinya transisi lebih tinggi daripada trasnversi, karena perubahan dari 

basa purin ke purin atau pirimidin ke pirimidin lebih efisien daripada perubahan 

dari basa purin ke pirimidin atau sebaliknya. 

Tabel 28. Substitusi dan Insersi Delesi Basa Nukleotida ITS rDNAU. fragilescens 
dan U. rubrotincta. 

Sampel 
Variasi Basa Nukleotida (Basa Ke-) 

394 396 418 421 441 443 445 447 
U. fragilescens(LW9) A - A G T - T C 

U. fragilescens(LW6) . - . . . - . . 
U. rubrotincta (LW4) T C T A A A C T 

Keterangan:tanpa garis transisi, garis putus-putus trasnversi,garis lurus insersi 
delesi  

Lemey (2009) menyatakan, bahwa evolusi berjalan secara evisien, 

sehingga perubahan yang paling sedikitlah yang dipilih oleh setiap spesies. 
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Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil alignment antara U. fragilescens dan     

U. rubrotincta yang menunjukkan rendahnya terjadinya insersi delesi basa 

nukleotida. Peristiwa insersi dan delesi yang terjadi pada basa nukleotida 

mengakibatkan terjadinya pergeseran urutan basa nuklotida sehingga 

mengakibatkan strukturnya berubah.  

Clade subgenus Eumitria terdiri dari 4 spesimen (LW3, LW7, T1 dan T3) 

yang terbagi dalam 2 spesies yaitu U. pectinata dan U. baileyi. Pada topologi 

pohon filogenetik yang terbentuk menunjukkan bahwa U. baileyi (T1 dan T3) 

membentuk satu clade dengan U. pectinata (LW3) didukung dengan nilai 

bootstrap yang sangat tinggi yaitu 100%, justru malah U. baileyi memisah dari 

sesama spesiesnya serta didukung dengan nilai boostrap yang tinggi sebesar 

100%. Hal ini dapat dikatakan bahwa, berdasarkan ITS rDNA antara U. baileyi 

(T1 dan T3) lebih berkerabat dekat dengan U. pectinata, daripada dengan sesama 

spesiesnya (LW7).  

Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil analisis similaritas basa 

nukleotida, dari 494 basa nukleotida ITS rDNA yang dibandingkan  menunjukkan 

bahwa diantara U. pectinata dengan U. baileyi (T1 dan T3) tidak terdapat satupun 

perbedaan basa nukleotida atau memiliki similaritas basa nukleotida 100%, 

sedangkan U. baileyi (LW7) dengan sesama spesiesnya hanya memiliki 

similaritas basa nukleotida 96, 99 % (15 basa nukleotida yang berbeda dari 499 

yang dibandingkan) (tabel 29).  
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Tabel 29. Similaritas Basa Nukleotida ITS rDNA U. baileyi dengan U. pectinata. 
 
 
 
 
 
 
 

 
U. baileyi (LW7) yang memisah dari spesies sesamanya ditunjukkan 

dengan percabangan branch length yang agak panjang pada topologi pohon 

filogenetik, menunjukkan bahwa spesies ini mulai mengalami divergensi. Hal ini 

juga didukung dengan data alignment 500 bp ITS rDNA, menunjukkan adanya 

substitusi berupa transisi sebanyak 11 dan transversi sebanyak 3 (G-T, T-A) pada 

posisi basa nukleotida ke-35, 436, dan 446 (tabel 30). Berdasarkan karakter 

morfologis juga menunjukkan perbedaan dari strategi reproduksi, U. baileyi yang 

berasal dari hutan Gunung Lawu memiliki apotesia, berbeda dengan U. baileyi 

yang berasal dari hutan Turgo yang lebih menggunakan organ vegetatif, terlihat 

dari isidia yang menutupi hampir permukaan talus.  

Tabel 30. Substitusi dan Insersi Delesi Basa Nukleotida ITS rDNA U. baileyi dan 
U. pectinata. 
 
 

 

 

 

 

Keterangan: tanpa garis transisi, garis putus-putus trasnversi.  

Karakter diagnostik pada subgenus Eumitria yaitu tipe sentral aksis 

fistulose, sedangkan karakter ini tidak ditemukan pada U. pectinata yang memiliki 
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tipe sentrak aksis tipe solid. Analisis secara fenetik menunjukkan U. pectinata 

mengelompok dengan subgenus Usnea berdasarkan tipe sentral aksis solid dan 

karakter morfologis yang lain, padahal pada kenyataannya U. pectinata masuk 

dalam subgenus Eumitria. Dalam hal ini pendekatan filogenetik dengan data 

molekular menunjukkan bahwa secara filogenetik U. pectinata mengelompok 

dengan U. baileyi yang masuk dalam subgenus Eumitria. Hal ini yang menjadi 

salah satu dasar dimasukkannya U. pectinata dalam subgenus Eumitria (Ohmura, 

2002). Diantara dua spesies ini memiliki karakteristik morfologi yang sangat 

berbeda, U. pectinata memiliki tipe pertumbuhan pendent dengan permukaan 

talus yang sangat halus dan mengkilat, berbeda dengan U. baileyi dengan tipe 

pertumbuhan erect dan subpendent yang memiliki permukaan kasar dengan 

banyaknya isidia dan papillae.  

Articus et al. (2002), menyatakan bahwa suatu spesies dalam genus Usnea 

dapat memiliki penampakan fenotip yang berbeda. Kemiripan secara morfologis 

diantara dua spesies tidak menjamin memiliki kedekatan hubungan kekerabatan. 

Clerc (1992) menunjukkan kemiripan secara morfologis antara U. subfloridana  

dengan U. wasmuthii. Namun, dalam penelitian Articus (2002) berdasarkan 

ribosomal DNA dan β-tubulin kedua spesies tersebut tidak membentuk kelompok 

monofiletik. Hasil penelitian yang tidak terduga bahwa U. barbata, U. rigida,      

U. filipendula berkerabat dekat dengan U. florida dan U. subfloridana yang 

sedikit memiliki kemiripan secara morfologis.  

Hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus karakter morfologis 

tidak merefleksikan jauh dekatnya hubungan kekerabatan, karena karakter ini 

sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Singh (2010), menyatakan mekanisme 
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evolusi adaptasi suatu spesies merupakan titik awal terjadinya divergensi dan 

konvergensi, sehingga pendekatan secara fenetik tidak dapat menjawab secara 

tuntas hubungan kekerabatan diantara organisme. Pendekatan secara fenetik 

mengklasifikasikan berdasarkan ada atau tidaknya karakter, sehingga bersifat 

asimetris. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini. Seandainya 

tidak ada divergensi dan konvergensi maka klasifikasi fenetik dapat 

menggambarkan hubungan kekerabatan.  

Nilai boostrap  100% yang mendukung U. baileyi  dengan U. pectinata 

membentuk kelompok monofiletik serta diperkuat dengan tidak adanya perbedaan 

basa nukleotida diantaranya, mengindikasikan bahwa kedua spesies tersebut 

dimungkinkan masih satu spesies. Morfologis yang sangat berbeda diantara dua 

spesies tersebut dimungkinkan adanya mekanisme evolusi adaptasi secara 

divergensi. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Ohmura (2002), 

bahwa U. pectinata dan U. baileyi berbagi nenek moyang bersama membentuk 

satu clade  yang didukung dengan nilai boostrap 99%. Kasus serupa juga 

dilaporkan oleh Articus (2002), pemisahan yang belum jelas antara U. florida dan 

U. subfloridana serta U. rigida dan U. barbata. Berdasarkan pendekatan secara 

filogenetik berdasarkan β-tubulin dan ITS-LSU, U. floridana dan U. subfloridana 

mengelompok satu clade didukung dengan nilai bootstrap yang tinggi, hal ini juga 

terjadi pada U. barbata dan U. rigida, sehingga diusulkan konsep “spesies pair” 

diantara spesies tersebut. Spesies tersebut hanya dibedakan berdasarkan organ 

reproduksi, padahal munculnya organ reproduksi sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan.  
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Dalam genus Usnea, diantara satu spesies dengan yang lainnya hanya 

dibedakan oleh sedikit karakter morfologis, bahkan sebagian besar antar spesies 

hanya dibedakan oleh satu karakter. Penetapan nama spesies dalam genus Usnea 

mengikuti konsep spesies dalam Usnea yang dikemukana oleh Motyka et al 

(1936-1938) dalam Clerc (1998), “Suatu spesies yaitu karakter kuat yang 

memiliki variasi yang sedikit diantaranya (1 karakter = 1 spesies). Berdasarkan 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam satu spesies Usnea ditemukan 

adanya variasi baik secara morfologis maupun kandungan kimia, sehingga perlu 

dilakukan penelitian yang lebih detail terkait genus ini. Hal ini, karena belum 

ditemukannya karakter kunci yang tepat sebagai pembeda antara spesies dalam 

genus ini, sehingga banyak hasil penelitian yang dilaporkan oleh beberapa 

lichenologist yang menunjukkan kurangnya sinergisme antara data morfologis 

dengan filogenetik molekular.    
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN  

A. Simpulan  

Simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan karakter morfologis, anatomis, mikrokimia, dan mikrokristal dari 16 

morfotipe teridentifikasi menjadi 7 spesies yaitu U. pectinata (LW3), U. rubrotincta 

(LW4), U. himalayana (LW1, LW2, LW5, LW11), U. fragilescens (LW6, LW9),              

U. nidifica (LW8, LW10), U. baileyi (LW7, T1, T3), dan U. bismolliuscula (T2, T4, T5).   

2. Berdasarkan karakter molekular ITS rDNA dari 16 morfotipe teridentifikasi menjadi 6 

spesies yaitu U. baileyi (LW3, LW7, T1, T3), U. rubrotincta (LW4), U. himalayana 

(LW1, LW2, LW5, LW11), U. fragilescens (LW6, LW9), U. nidifica (LW8, LW10), dan 

U. bismolliuscula (T2, T4, T5), dengan panjang basa nukleotida sebesar 44-471 bp.  

3. Dendogram berdasarkan karakter morfologis menunjukkan U. pectinata berkerabat dekat 

dengan U. bismolliuscula, U. rubrotincta berkerabat dekat dengan U. fragilescens,           

U. himalayana berkerabat dekat dengan U. nidifica, dan U. baileyi berkerabat jauh dengan 

Usnea yang ditemukan, sedangkan topologi filogenetik berdasarkan sekuen ITS rDNA 

menunjukkan dalam clade subgenus Usnea, U. himalayana berkerabat dekat dengan       

U. nidifica; U. bismolliuscula berkerabat lebih dekat dengan U. rubrotincta dibandingkan 

dengan U. fragilescens; dan dalam clade subgenus Eumitria, U. pectinata berkerabat 

sangat dekat dengan U. baileyi.  

B. Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kajian mengenai karakter kunci pembeda dalam spesies Usnea perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut, sehingga dapat menunjang identifikasi secara cepat dan tepat. 
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2. Penelitian dalam tingkat jaringan dan substansi (metabolit sekunder) dalam genus 

Usnea perlu dikembangkan, agar dapat diketahui besarnya kontribusi variasi karakter 

tersebut dalam keperluan identifikasi.  

3. Sekuen ITS rDNA dapat digunakan untuk mengidentifikasi sebagian besar genus 

Usnea, namun perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan sekuen 

yang memiliki laju evolusi lebih cepat untuk mendukung identifikasi genus Usnea.  
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BAB VII 

RINGKASAN 

Lichen merupakan organisme hasil simbiosis antara algae (photobiont) dan jamur 

(mycobiont). lichen genus Usnea dimanfaatkan masyarakat Solo dan Yogyakarta sebagai 

salah satu bahan ramuan obat tradisional. Usnea merupakan salah satu genus terbesar anggota 

famili Parmeliacee, memiliki variasi morfologi yang sangat luas dalam spesies maunpun 

antar spesies, maka sering dikatakan “Bad Taxonomy Reputation”. Karakter morfologis, 

anatomis, dan kimiawi secara luas hanya dapat digunakan untuk membedakan tingkat famili 

dan genus, sehingga diperlukan karakter molekular untuk memperkuat identifikasi spesies 

Usnea. Sekuen ITS rDNA merupakan DNA Barcode untuk jamur yang mendominasi talus 

dan pembeda antar spesies pada lichen, sehingga dapat digunakan untuk identifikasi intra dan 

inter spesies Usnea. Sekuen ITS rDNA terdiri dari dua daerah yaitu gen 5,8S rDNA sangat 

conserved dan daerah ITS (ITS1 dan ITS2) beervariasi. ITS dapat digunakan sebagai karakter 

yang tepat untuk memperkuat morfologi dalam identifikasi dan penelusuran hubungan 

kekerabatan dengan melihat perbedaan daerah conserved dan melihat similaritas daerah 

variabel.  

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi Usnea spp. yang dimanfaatkan 

masyarakat berdasarkan karakter morfologis dan molekular, serta menentukan hubungan 

kekerabatannya. Informasi mengenai posisi takson yang jelas dan hubungan kekerabatannya 

dalam genus Usnea dapat digunakan sebagai dasar pemanfaatan dan  prioritas tindakan 

konservasi.  

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik jelajah bebas di Hutan Bukit Turgo 

Yogyakarta dan Gunung Lawu Jawa Tengah. Identifikasi morfologi dilakukan berdasarkan 

karakter morfologis, mikrokristal, anatomis, dan mikrokimia. Identifikasi dengan molekular 

berdasarkan sekuen ITS rDNA meliputi beberapa tahap yaitu isolasi DNA total (whole 
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genome) dengan modifikasi metode CTAB, selanjutnya amplifikasi sekuen ITS dengan 

metode PCR menggunakan primer ITS1 dan ITS4 (White et al., 2002), elektroforesis untuk 

mengecek hasil amplifikasi, selanjutnya dilakukan sekuensing DNA dengan mengirimkan 

sampel ke perusahaan 1 st BASE Singapura. Data molekuler dianalisis dengan menggunakan 

beberapa software yaitu DNA Baser, BLAST (Basic Local Alignment Search Tool), Clustal-

X, phydit, dan MEGA-5 (Molecular Evolutionary Genetics Analysis). 

Identifikasi berdasarkan karakter morfologis, dari 16 morfotipe Usnea teridentifikasi 

menjadi 7 spesies yaitu U. pectinata (LW3) memiliki karakter khusus permukaan talus dan 

mengkilat; U. rubrotincta (LW4) terdapat pigmen merah disekitar korteks; U. himalayana 

(LW1, LW2, LW5, LW11) pseudocyphellae berbentuk membulat disepanjang permukaan 

talus dan sentral aksi berwarna coklat kekuningan disebagian cabang; U. fragilescens (LW6, 

LW9) memiliki pangkal talus hitam dengan percabangan yang menggembung dari pangkal 

cabang utama dan soralia; U. nidifica (LW8, LW10) memiliki apotesia, isidiomorph, dan 

isidia di sepanjang permukaan talus; U. baileyi (LW7, T1, T3) dengan sentral aksi tipe 

fistulose, dan U. bismolliuscula terdapat lubang kecil seperti pori-pori (perforated) pada talus 

(T2, T4, T5). 

Berdasarkan karakter molekular ITS rDNA dari 16 morfotipe teridentifikasi menjadi 6 

spesies yaitu U. baileyi (LW3, LW7, T1, T3), U. rubrotincta (LW4), U. himalayana (LW1, 

LW2, LW5, LW11), U. fragilescens (LW6, LW9), U. nidifica (LW8, LW10), dan                

U. bismolliuscula (T2, T4, T5). U. pectinata dan U. baileyi memiliki karakter morfologis 

yang sangat berbeda dan merupakan spesies yang berbeda, secara molekular kedua spesies 

tersebut teridentifikasi sebagai spesies yang sama yaitu U. baileyi, berdasarkan similaritas 

nukleotida yang lebih tinggi dengan U. baileyi (96%) daripada dengan U. pectinata (93%), 

diperkuat dengan topologi filogenetik yang terbentuk membentuk satu clade (monofiletik) 

dengan       U. baileyi dan memisah dengan clade U. pectinata.  
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Dendogram berdasarkan karakter morfologis menunjukkan U. pectinata berkerabat 

dekat dengan U. bismolliuscula, U. rubrotincta berkerabat dekat dengan U. fragilescens,           

U. himalayana berkerabat dekat dengan U. nidifica, dan U. baileyi berkerabat jauh dengan 

Usnea yang ditemukan. Topologi filogenetik berdasarkan sekuen ITS rDNA menunjukkan 

dalam clade subgenus Usnea, U. himalayana berkerabat dekat dengan U. nidifica;               

U. bismolliuscula berkerabat lebih dekat dengan U. rubrotincta dibandingkan dengan          

U. fragilescens; dan dalam clade subgenus Eumitria, U. pectinata berkerabat sangat dekat 

dengan U. baileyi. Sekuen ITS rDNA dapat digunakan untuk mengidentifikasi sebagian besar 

genus Usnea dan mampu merefleksikan hubungan kekerbatan yang sesungguhnya, namun 

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan sekuen yang memiliki laju 

evolusi lebih cepat untuk mendukung identifikasi genus Usnea.  
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Lampiran 2. Alignment Usnea dari Hutan Gunung Lawu dan Turgo Yogyakarta dengan Outgrup 
Berdasarkan Sekuen ITS rDNA.    
 
                               10         20         30         40         50              
                           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
Usnea himalayana(LW1)      CTCTTCACCC ATTGCGTACG CACCTCTGTT GCTTTGGCGG GCCATGGGGC   
Usnea himalayana(LW2)      CTCTTCACCC ATTGCGTACG CACCTCTGTT GCTTTGGCGG GCCATGGGGC   
Usnea pectinata(LW3)       CTCTTCACCC ATTGTCTACT TACCTTTGTT GCTTGGGCGG GCCCTGGGG-   
Usnea himalayana(LW11)     CTCTTCACCC ATTGCGTACG CACCTCTGTT GCTTTGGCGG GCCATGGGGC   
Usnea bismolliuscula(T5)   CTCTTCACCC ATTGCGTACT TATCATTGTT GCTTTGGCGG GCCAAAGGG-   
Usnea himalayana(LW5)      CTCTTCACCC ATTGCGTACG CACCTCTGTT GCTTTGGCGG GCCATGGGGC   
Usnea baileyi(LW7)         CTCTTCACCC ATTGTCTACT TACCTTTGTT GCTTTGGCGG GCCTTGGGG-   
Usnea fragilescens(LW9)    CTCTTCACCC ATTGCGTATC TACCTTTGTT GCTTTGGCGG GCCATGGGG-   
Usnea baileyi(T1)          CTCTTCACCC ATTGTCTACT TACCTTTGTT GCTTGGGCGG GCCCTGGGG-   
Usnea bismolliuscula(T2)   CTCTTCACCC ATTGCGTACT TATCATTGTT GCTTTGGCGG GCCAAAGGG-   
Usnea baileyi(T3)          CTCTTCACCC ATTGTCTACT TACCTTTGTT GCTTGGGCGG GCCCTGGGG-   
Usnea bismolliuscula(T4)   CTCTTCACCC ATTGCGTACT TATCATTGTT GCTTTGGCGG GCCAAAGGG-   
Usnea nidifica(LW8)        CTCTTCACCC ATTGCGTACG CACCTCTGTT GCTTTGGCGG GCCATGGGGC   
Usnea nidifica(LW10)       CTCTTCACCC ATTGCGTACG CACCTCTGTT GCTTTGGCGG GCCATGGGGC   
Usnea fragilescens(LW6)    CTCTTCACCC ATTGCGTATC TACCTTTGTT GCTTTGGCGG GCCATGGGG-   
Usnea rubrotincta(LW4)     CTCTTCACCC ATTGCGTACC TACCTATGTT GCTTTGGCGG GCCATGGGG-   
 
                                    60         70         80         90        100            
                           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
Usnea himalayana(LW1)      TTCGCCCTGC GCCGGCTTCT ACGTCGGTTT CTACGTCGGT GAGCGCCCGT   
Usnea himalayana(LW2)      TTCGCCCTGC GCCGGCTTCT ACGTCGGT-- ---------- GAGCGCCCGT   
Usnea pectinata(LW3)       TTCGCCCCAC GCCGGCCCCG GTGCCGGC-- ---------- GAGCGCCCGT   
Usnea himalayana(LW11)     TTCGCCTTGC GCCGGCTTCT ACGTCGGT-- ---------- GAGCGCCCGT   
Usnea bismolliuscula(T5)   TTCGCCCTAC ACCGGCTTTC TGGCTGGT-- ---------- GAGCGCTCGT   
Usnea himalayana(LW5)      TTCGCCCTGC GCCGGCTTCT ACGTCGGT-- ---------- GAGCGCCCGT   
Usnea baileyi(LW7)         TCCGCCCCAC GCCGGCCCCG GTGCCGGC-- ---------- GAGCGCCCGT   
Usnea fragilescens(LW9)    TTCGCCTCAC GCCGGCCTCC GGGCTGGT-- ---------- GAGCGTCCGT   
Usnea baileyi(T1)          TTCGCCCCAC GCCGGCCCCG GTGCCGGC-- ---------- GAGCGCCCGT   
Usnea bismolliuscula(T2)   TTCGCCCTAC ACCGGCTTTC TGGCTGGT-- ---------- GAGCGCTCGT   
Usnea baileyi(T3)          TTCGCCCCAC GCCGGCCCCG GTGCCGGC-- ---------- GAGCGCCCGT   
Usnea bismolliuscula(T4)   TTCGCCCTAC ACCGGCTTTC TGGCTGGT-- ---------- GAGCGCTCGT   
Usnea nidifica(LW8)        TTCGCCCTGC GCCGGCTTCT ACGTCGGT-- ---------- GAGCGCCCGT   
Usnea nidifica(LW10)       TTCGCCCTAC GCCGGCCTCT GGGTCGGT-- ---------- GAGCGCCCGT   
Usnea fragilescens(LW6)    TTCGCCTCAC GCCGGCCTCC GGGCTGGT-- ---------- GAGCGTCCGT   
Usnea rubrotincta(LW4)     CTTGCCCCAC GCCGGCCTTC GGGCTGGT-- ---------- GAGCGCCCGT   
 
 
                                   110        120        130        140        150         
                           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
Usnea himalayana(LW1)      CAGAGGTCCT T-TAAATTCC GTCTA---TA GTGATGTCCG AGTAAAACAC   
Usnea himalayana(LW2)      CAGAGGCCCT T-TAAATTCC GTCTA---TA GTGATGTCCG AGTAAAACAC   
Usnea pectinata(LW3)       CAGAAGCCCT CAATCATCCT GCTTAAATTA GTGATGTCCG AGTAAAACAT   
Usnea himalayana(LW11)     CAGAGGTCCT T-TAAATTCC GTCTA---TA GTGATGTCCG AGTAAAACAC   
Usnea bismolliuscula(T5)   CAGAGGCCCT C-AAAACTCT GTTTT---TA GTGACGTCCG AGTATAATGC   
Usnea himalayana(LW5)      CAGAGGTCCT T-TAAATTCC GTCTA---TA GTGATGTCCG AGTAAAACAC   
Usnea baileyi(LW7)         CAGAGGCCCT CAATCATCCT GCTTAAATTA GTGATGTCCG AGTAAAACAT   
Usnea fragilescens(LW9)    CAGAGGCCCT TTAAAACTCT GTTTA---TA GTGACGTCTG AGTACAATAC   
Usnea baileyi(T1)          CAGAAGCCCT CAATCATCCT GCTTAAATTA GTGATGTCCG AGTAAAACAT   
Usnea bismolliuscula(T2)   CAGAGGCCCT C-AAAACTCT GTTTT---TA GTGACGTCCG AGTATAATGC   
Usnea baileyi(T3)          CAGAAGCCCT CAATCATCCT GCTTAAATTA GTGATGTCCG AGTAAAACAT   
Usnea bismolliuscula(T4)   CAGAGGCCCT C-AAAACTCT GTTTT---TA GTGACGTCCG AGTATAATGC   
Usnea nidifica(LW8)        CAGAGGCCCT T-TAAATTCC GTCTA---TA GTGATGTCCG AGTAAAACAC   
Usnea nidifica(LW10)       CAAAGGCCCT T-TAAATTCC GTCTA---TA GTGATGTCCG AGTAAAACAC   
Usnea fragilescens(LW6)    CAGAGGCCCT TTAAAACTCT GTTTA---TA GTGACGTCTG AGTACAATAC   
Usnea rubrotincta(LW4)     CGGAGGCCCT TTAAAACTCT GTTAA---TA GTGACGTCCG AGTAAAACAC   
                                   160        170        180        190        200         
                           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
Usnea himalayana(LW1)      -AAATAGTAA AAACTTTCAA CAACGGATCT CTTGGTTCCA GCATCGATGA   
Usnea himalayana(LW2)      -AAATAGTAA AAACTTTCAA CAACGGATCT CTTGGTTCCA GCATCGATGA   
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Usnea pectinata(LW3)       AAAATAGCAA AAACTTTCAA CAACGGATCT CTTGGTTCCA GCATCGATGA   
Usnea himalayana(LW11)     -AAATAGTAA AAACTTTCAA CAACGGATCT CTTGGTTCCA GCATCGATGA   
Usnea bismolliuscula(T5)   -AAATCGTAA AAACTTTCAA CAACGGATCT CTTGGTTCCA GCATCGATGA   
Usnea himalayana(LW5)      -AAATAGTAA AAACTTTCAA CAACGGATCT CTTGGTTCCA GCATCGATGA   
Usnea baileyi(LW7)         GAAATAGCAA AAACTTTCAA CAACGGATCT CTTGGTTCCA GCATCGATGA   
Usnea fragilescens(LW9)    -AAATAGTAA AAACTTTCAA CAACGGATCT CTTGGTTCCA GCATCGATGA   
Usnea baileyi(T1)          AAAATAGCAA AAACTTTCAA CAACGGATCT CTTGGTTCCA GCATCGATGA   
Usnea bismolliuscula(T2)   -AAATCGTAA AAACTTTCAA CAACGGATCT CTTGGTTCCA GCATCGATGA   
Usnea baileyi(T3)          AAAATAGCAA AAACTTTCAA CAACGGATCT CTTGGTTCCA GCATCGATGA   
Usnea bismolliuscula(T4)   -AAATCGTAA AAACTTTCAA CAACGGATCT CTTGGTTCCA GCATCGATGA   
Usnea nidifica(LW8)        -AAATAGTAA AAACTTTCAA CAACGGATCT CTTGGTTCCA GCATCGATGA   
Usnea nidifica(LW10)       -AAATAGTAA AAACTTTCAA CAACGGATCT CTTGGTTCCA GCATCGATGA   
Usnea fragilescens(LW6)    -AAATAGTAA AAACTTTCAA CAACGGATCT CTTGGTTCCA GCATCGATGA   
Usnea rubrotincta(LW4)     -AAATAGTAA AAACTTTCAA CAACGGATCT CTTGGTTCCA TCATCGATGA   
  
                                   210        220        230        240        250         
                           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
Usnea himalayana(LW1)      AGAACGCAGC GAAATGCGAT AAGTAATGTG AATTGCAGAA TTCAGTGAAT   
Usnea himalayana(LW2)      AGAACGCAGC GAAATGCGAT AAGTAATGTG AATTGCAGAA TTCAGTGAAT   
Usnea pectinata(LW3)       AGAACGCAGC GAAATGCGAT AAGTAATGTG AATTGCAGAA TTCAGTGAAT   
Usnea himalayana(LW11)     AGAACGCAGC GAAATGCGAT AAGTAATGTG AATTGCAGAA TTCAGTGAAT   
Usnea bismolliuscula(T5)   AGAACGCAGC GAAATGCGAT AAGTAATGTG AATTGCAGAA TTCAGTGAAT   
Usnea himalayana(LW5)      AGAACGCAGC GAAATGCGAT AAGTAATGTG AATTGCAGAA TTCAGTGAAT   
Usnea baileyi(LW7)         AGAACGCAGC GAAATGCGAT AAGTAATGTG AATTGCAGAA TTCAGTGAAT   
Usnea fragilescens(LW9)    AGAACGCAGC GAAATGCGAT AAGTAATGTG AATTGCAGAA TTCAGTGAAT   
Usnea baileyi(T1)          AGAACGCAGC GAAATGCGAT AAGTAATGTG AATTGCAGAA TTCAGTGAAT   
Usnea bismolliuscula(T2)   AGAACGCAGC GAAATGCGAT AAGTAATGTG AATTGCAGAA TTCAGTGAAT   
Usnea baileyi(T3)          AGAACGCAGC GAAATGCGAT AAGTAATGTG AATTGCAGAA TTCAGTGAAT   
Usnea bismolliuscula(T4)   AGAACGCAGC GAAATGCGAT AAGTAATGTG AATTGCAGAA TTCAGTGAAT   
Usnea nidifica(LW8)        AGAACGCAGC GAAATGCGAT AAGTAATGTG AATTGCAGAA TTCAGTGAAT   
Usnea nidifica(LW10)       AAAACGCAGC GAAATGCGAT AAGTAATGTG AATTGCAAAA TTCAGTGAAT   
Usnea fragilescens(LW6)    AGAACGCAGC GAAATGCGAT AAGTAATGTG AATTGCAGAA TTCAGTGAAT   
Usnea rubrotincta(LW4)     AGAACGCAGC GAAATGCGAT AAGTAATGTG AATTGCAGAA TTCAGTGAAT     
 
                                   260        270        280        290        300         
                           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
Usnea himalayana(LW1)      CATCGAATCT TTGAACGCAC ATTGCGCCCC TCGGTATTCC GGGGGGCATG   
Usnea himalayana(LW2)      CATCGAATCT TTGAACGCAC ATTGCGCCCC TCGGTATTCC GGGGGGCATG   
Usnea pectinata(LW3)       CATCGAATCT TTGAACGCAT ATTGCGCCCC TCGGTATTCC GGGGGGCATG   
Usnea himalayana(LW11)     CATCGAATCT TTGAACGCAC ATTGCGCCCC TCGGTATTCC GGGGGGCATG   
Usnea bismolliuscula(T5)   CATCGAATCT TTGAACGCAC ATTGCGCCCC TCGGTATTCC GGGGGGCATG   
Usnea himalayana(LW5)      CATCGAATCT TTGAACGCAC ATTGCGCCCC TCGGTATTCC GGGGGGCATG   
Usnea baileyi(LW7)         CATCGAATCT TTGAACGCAT ATTGCGCCCC TCGGTATTCC GGGGGGCATG   
Usnea fragilescens(LW9)    CATCGAATCT TTGAACGCAC ATTGCGCCCC TCGGTATTCC GGGGGGCATG   
Usnea baileyi(T1)          CATCGAATCT TTGAACGCAT ATTGCGCCCC TCGGTATTCC GGGGGGCATG   
Usnea bismolliuscula(T2)   CATCGAATCT TTGAACGCAC ATTGCGCCCC TCGGTATTCC GGGGGGCATG   
Usnea baileyi(T3)          CATCGAATCT TTGAACGCAT ATTGCGCCCC TCGGTATTCC GGGGGGCATG   
Usnea bismolliuscula(T4)   CATCGAATCT TTGAACGCAC ATTGCGCCCC TCGGTATTCC GGGGGGCATG   
Usnea nidifica(LW8)        CATCGAATCT TTGAACGCAC ATTGCGCCCC TCGGTATTCC GGGGGGCATG   
Usnea nidifica(LW10)       CATCGAATCT TTGAACGCAC ATTGCGCCCC TCGGTATTCC GGGGGGCATG   
Usnea fragilescens(LW6)    CATCGAATCT TTGAACGCAC ATTGCGCCCC TCGGTATTCC GGGGGGCATG   
Usnea rubrotincta(LW4)     CATCGAATCT TTGAACGCAC ATTGCGCCCC TCGGTATTCC GGGGGGCATG   
  
                                   310        320        330        340        350         
                           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
Usnea himalayana(LW1)      CCTGTTCGAG CGTCATTACA CCCCTCAAGC GTAGCTTGGT ATTGGG-TCT   
Usnea himalayana(LW2)      CCTGTTCGAG CGTCATTACA CCCCTCAAGC GTAGCTTGGT ATTGGG-TCT   
Usnea pectinata(LW3)       CCTGTTCGAG CGTCATTACA CCCCTCAAGC GCAGCTTGGT ATTGGGCTCT   
Usnea himalayana(LW11)     CCTGTTCGAG CGTCATTACA CCCCTCAAGC GTAGCTTGGT ATTGGG-TCT   
Usnea bismolliuscula(T5)   CCTGTTCGAG CGTCATTACA CCCCTCAAGC GTAGCTTGGT ATTGGG-TCT   
Usnea himalayana(LW5)      CCTGTTCGAG CGTCATTACA CCCCTCAAGC GTAGCTTGGT ATTGGG-TCT   
Usnea baileyi(LW7)         CCTGTTCGAG CGTCATTACA CCCCTCAAGC GCAGCTTGGT ATTGGGTTCT   
Usnea fragilescens(LW9)    CCTGTTCGAG CGTCATTACA CCCCTCAAGC GTAGCTTGGT ATTGGG-TCT   
Usnea baileyi(T1)          CCTGTTCGAG CGTCATTACA CCCCTCAAGC GCAGCTTGGT ATTGGGCTCT   
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Usnea bismolliuscula(T2)   CCTGTTCGAG CGTCATTACA CCCCTCAAGC GTAGCTTGGT ATTGGG-TCT   
Usnea baileyi(T3)          CCTGTTCGAG CGTCATTACA CCCCTCAAGC GCAGCTTGGT ATTGGGCTCT   
Usnea bismolliuscula(T4)   CCTGTTCGAG CGTCATTACA CCCCTCAAGC GTAGCTTGGT ATTGGG-TCT   
Usnea nidifica(LW8)        CCTGTTCGAG CGTCATTACA CCCCTCAAGC GTAGCTTGGT ATTGGG-TCT   
Usnea nidifica(LW10)       CCTGTTCGAG CGTCATTACA CCCCTCAAGC GTAGCTTGGT ATTGGG-TCT   
Usnea fragilescens(LW6)    CCTGTTCGAG CGTCATTACA CCCCTCAAGC GTAGCTTGGT ATTGGG-TCT   
Usnea rubrotincta(LW4)     CCTGTTCGAG CGTCATTACA CCCCTCAAGC GTAGCTTGGT ATTGGG-TCT    
 
                                   360        370        380        390        400         
                           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
Usnea himalayana(LW1)      CGCCCC-TTG GGCGTGCCCG AAAAGCAGTG GCGGTCCGGA GCGACTTTGA   
Usnea himalayana(LW2)      CGCCCC-TTG GGCGTGCCCG AAAAGCAGTG GCGGTCCGGA GCGACTTTGA   
Usnea pectinata(LW3)       CGCCCCCTTG GGCGTGCCCG AAAGGCAGTG GCGGTCCGGT ACGGCTTTAA   
Usnea himalayana(LW11)     CGCCCC-TCG GGCGTGCCCG AAAAGCAGTG GCGGTCCGGA GCGACTTTGA   
Usnea bismolliuscula(T5)   CGCCCC-TTG GGCGTGCCCG AAAAGCAGTG GCGGTCCGGA GCGACTTTGA   
Usnea himalayana(LW5)      CGCCCC-TTG GGCGTGCCCG AAAAGCAGTG GCGGTCCGGA GCGACTTTGA   
Usnea baileyi(LW7)         CGCCCCCTCG GGCGTGCCCG AAAAGCAGTG GCGGTCCGGT GCGGCTTTAA   
Usnea fragilescens(LW9)    CGCCCC-TCG GGCGTGCCCG AAAAGCAGTG GCGGTCCGGA GCGACTTTGA   
Usnea baileyi(T1)          CGCCCCCTTG GGCGTGCCCG AAAGGCAGTG GCGGTCCGGT ACGGCTTTAA   
Usnea bismolliuscula(T2)   CGCCCC-TTG GGCGTGCCCG AAAAGCAGTG GCGGTCCGGA GCGACTTTGA   
Usnea baileyi(T3)          CGCCCCCTTG GGCGTGCCCG AAAGGCAGTG GCGGTCCGGT ACGGCTTTAA   
Usnea bismolliuscula(T4)   CGCCCC-TTG GGCGTGCCCG AAAAGCAGTG GCGGTCCGGA GCGACTTTGA   
Usnea nidifica(LW8)        CGCCCC-TTG GGCGTGCCCG AAAAGCAGTG GCGGTCCGGA GCGACTTTGA   
Usnea nidifica(LW10)       TGCCCC-TTG GGCGTGCCCG AAAAGCAGTG GCGGTCCGGA GCGACTTTGA   
Usnea fragilescens(LW6)    CGCCCC-TCG GGCGTGCCCG AAAAGCAGTG GCGGTCCGGA GCGACTTTGA   
Usnea rubrotincta(LW4)     CGCCCC-TCG GGCGTGCCCG AAAAGCAGTG GCGGTCCGGA GCGACTTTGA   
   
                                   410        420        430        440        450         
                           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
Usnea himalayana(LW1)      GCGTAGTAAA TTATCATCCC GCTTTGAAAG ATCGTCTCGG GGCCTGCCAA   
Usnea himalayana(LW2)      GCGTAGTAAA TTATCATCCC GCTTTGAAAG ATCGTCTCGG GGCCTGCCAA   
Usnea pectinata(LW3)       GCGTAGTAAA TTTC---CCC GCTTTGAAAG TCCGTCCCGC GGCCAGCCAG   
Usnea himalayana(LW11)     GCGTAGTAAA TTATCATCCC GCTTTGAAAG ATCGTCTCGG GGCCTGCCAA   
Usnea bismolliuscula(T5)   GCGTAGTAAA TTATCATCCC GCTTTGAAAG ATCGTCTTTG GGCTGGCCAG   
Usnea himalayana(LW5)      GCGTAGTAAA TTATCATCCC GCTTTGAAAG ATCGTCTCGG GGCCTGCCAA   
Usnea baileyi(LW7)         GCGTAGTAAA TTTT---CCC GCTTTGAAAG TCCGTCCCGC GGCCAGCCAG   
Usnea fragilescens(LW9)    GCGTAGTAAA TTAT-ATCCC GCTTTGAAAG ATCGTCACTG GGCTTGCCAG   
Usnea baileyi(T1)          GCGTAGTAAA TTTC---CCC GCTTTGAAAG TCCGTCCCGC GGCCAGCCAG   
Usnea bismolliuscula(T2)   GCGTAGTAAA TTATCATCCC GCTTTGAAAG ATCGTCTTTG GGCTGGCCAG   
Usnea baileyi(T3)          GCGTAGTAAA TTTC---CCC GCTTTGAAAG TCCGTCCCGC GGCCAGCCAG   
Usnea bismolliuscula(T4)   GCGTAGTAAA TTATCATCCC GCTTTGAAAG ATCGTCTTTG GGCTGGCCAG   
Usnea nidifica(LW8)        GCGTAGTAAA TTATCATCCC GCTTTGAAAG ATCGTCTCGG GGCCTGCCAA   
Usnea nidifica(LW10)       GCGTAGTAAA TTATCATCCC GCTTTGAAAG ATCGTCTCGG GGCCTGCCAA   
Usnea fragilescens(LW6)    GCGTAGTAAA TTAT-ATCCC GCTTTGAAAG ATCGTCACTG GGCTTGCCAG   
Usnea rubrotincta(LW4)     GCGTAGTAAA TTTTCATCCC GCTTTGAAAG ATCGTCTCTA GGCTTGCCAG   
 
                                   460        470        480        490        500         
                           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
Usnea himalayana(LW1)      A-AACCCCAA AT-ATTCTAT AATTGACCTC GGATCAGGTA GGGATACCCG   
Usnea himalayana(LW2)      A-AACCCCAA AT-ATTCTAT AATTGACCTC GGATCAGGTA GGGATACCCG   
Usnea pectinata(LW3)       A-TACTCAAT AATTTATCGC AATTGACCTC GGATCAGGTA GGGATACCCG   
Usnea himalayana(LW11)     A-AACCCCAA AT-ATTCTAT AATTGACCTC GGATCAGGTA TGGATACCCG   
Usnea bismolliuscula(T5)   A-AACCCCCA AT-TTTCCAT AATTGACCTC GGATCAGGTA GGGATACCCG   
Usnea himalayana(LW5)      A-AACCCCAA AT-ATTCTAT AATTGACCTC GGATCAGGTA GGGATACCCG   
Usnea baileyi(LW7)         A-AACCCAAC AAATCATCGC AATTGACCTC GGATCAGGTA GGGATACCCG   
Usnea fragilescens(LW9)    A-AACCCCAA TT-TTTCTAT AATTGACCTC GGATCAGGTA GGGATACCCG   
Usnea baileyi(T1)          A-TACTCAAT AATTTATCGC AATTGACCTC GGATCAGGTA GGGATACCCG   
Usnea bismolliuscula(T2)   A-AACCCCCA AT-TTTCCAT AATTGACCTC GGATCAGGTA GGGATACCCG   
Usnea baileyi(T3)          A-TACTCAAT AATTTATCGC AATTGACCTC GGATCAGGTA GGGATACCCG   
Usnea bismolliuscula(T4)   A-AACCCCCA AT-TTTCCAT AATTGACCTC GGATCAGGTA GGGATACCCG   
Usnea nidifica(LW8)        A-AACCCCAA AT-ATTCTAT AATTGACCTC GGATCATGTA GGGATACCCG   
Usnea nidifica(LW10)       A-AACCCCAA AT-ATTCTAT AATTGACCTC GGATCAGGTA GGGATACCCG   
Usnea fragilescens(LW6)    A-AACCCCAA TT-TTTCTAT AATTGACCTC GGATCAGGTA GGGATACCCG   
Usnea rubrotincta(LW4)     A-AACCCCAA ATATCTTTAT AATTGACCTC GGATCAGGTA GGGATACCCG   
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                           ....| 
Usnea himalayana(LW1)      CTGAA  
Usnea himalayana(LW2)      CTGAA  
Usnea pectinata(LW3)       CTGAA  
Usnea himalayana(LW11)     CTGAA  
Usnea bismolliuscula(T5)   CTGAA  
Usnea himalayana(LW5       CTGAA  
Usnea baileyi(LW7)         CTGAA  
Usnea fragilescens(LW9)    CTGAA  
Usnea baileyi(T1)          CTGAA  
Usnea bismolliuscula(T2)   CTGAA  
Usnea baileyi(T3)          CTGAA  
Usnea bismolliuscula(T4)   CTGAA  
Usnea nidifica(LW8)        CTGAA  
Usnea nidifica(LW10)       CTGAA  
Usnea fragilescens(LW6)    CTGAA  
Usnea rubrotincta(LW4)     CTGAA  
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Lampiran 3. Kromatogram Sekuen ITS (Internal Transcribed Spacer) rDNA U. himalayana  sepanjang 
447 bp.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



125 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



126 
 



108 
 



i 
 



i 
 

 

 


