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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Pada bab ini diberikan kesimpulan dari hasil pembangunan pohon 

filogenetik menggunakan Metode UPGMA. Kesimpulan yang didapat 

berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan dalam bab IV.  

1.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapat dari uji coba pada bab IV adalah: 

a. Pohon filogenetik epidemi ebola dapat dibentuk dengan menggunakan 

Metode UPGMA yang didalamnya terdapat MA  menggunakan 

Metode Progressive. 

b. Berdasarkan pohon filogenetik yang telah dikonstruksi didapatkan 

hubungan kekerabatan jenis virus ebola tidak dapat disimpulkan 

secara umum, sebab  tergantung pada type protein yang dibandingkan. 

Untuk type-type protein tertentu jenis virusnya tidak lengkap. Misal 

pada type minor nucleoprotein jenis Zaire ebolavirus dekat dengan 

sudan ebolavirus dibandingkan dengan reston ebolavirus. Yang kedua, 

pada type membrane associated protein VP 24 jenis Zaire ebolavirus 

lebih dekat dengan Tai Forest ebolavirus dibandingkan Reston 

ebolavirus. Namun Zaire ebolavirus lebih dekat dengan Reston 

ebolavirus daripada Sudan ebolavirus. Yang ketiga, pada type 

nucleoprotein Zaire ebolavirus dekat  dengan Bundibugyo ebolavirus 

dibandingkan dengan Reston ebolavirus dan Sudan ebolavirus. Yang 

keempat, pada type Matrix protein VP 40 Zaire ebolavirus dekat 

dengan Bundibugyo ebolavirus dan Tai Forest ebolavirus 

dibandingkan Sudan ebolavirus dan Reston ebolavirus. Yang kelima , 

pada type Zaire ebolavirus dekat dengan Reston ebolavirus dan Sudan 

ebolavirus. Sedangkan pada type Spike glycoprotein hanya terdapat 

dua jenis virus yaitu Bundibugyo ebolavirus dan Tai Forest ebolavirus 

sehingga dua virus itu memiliki kekerabatan. Untuk nukleotida yang 

sejenis ditemukan pada waktu yang berdekatan bila dibandingkan 
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dengan nukleotida yang jaraknya lebih jauh pada pohon filogenetik. 

Misalnya jenis Reston ebolavirus ditemukan pada tahun 1992 

memiliki kekerabatan dengan jenis Zaire ebolavirus yang ditemukan 

pada tahun 2002 dan 2003. Zaire ebolavirus dengan type L Protein 

gene di Gabon pada tahun 2001 dekat dengan Zaire ebolavirus type L 

Protein gene di Gabon pada tahun tahun 2003. Jika dua organisme 

berkerabat dekat, maka DNA nya sangat mirip. Semakin pendek jarak 

ganetiknya, semakin mirip DNA nya. Berdasarkan data DNA yang 

digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini, diperoleh jarak 

genetik yang pendek antara Bundibugyo ebolavirus dengan Tai Forest 

ebolavirus. Jenis virus Tai Forest ebolavirus dan Bundibugyo 

ebolavirus berdasarkan pohon filogenetik terlihat berdekatan tetapi 

secara geografis negara yang menjadi daerah penyebaran epidemi 

ebola letaknya jauh. Jenis Tai Forest ebolavirus mirip dengan 

Bundibugyo ebolavirus tidak dipengaruhi kedekatan daerah 

penyebaran epidemi ebola. 

 

1.2 Saran 

Pada tesis ini masih terdapat  beberapa kekurangan untuk meningkatkan 

pembentukan pohon filogenetik mengingat adanya keterbatasan waktu dan 

hal lain. Beberapa saran dari penulis untuk pembaca dan peneliti adalah 

sebagai berikut. 

a. Dalam pensejajaran untuk bisa menggunakan algoritma 

pensejajaran yang lain, perlu ada kajian lebih mendalam dari segi 

metode yang digunakan. 

b. Data yang besar dalam perhitungan sebaiknya menggunakan 

program. 

 

 

 

 

 


