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BAB 4 METODOLOGI PENELITIAN 

  

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain true experimental laboratory secara 

deskriptif yang bertujuan untuk mengidentifikasi isolat bakteri asam laktat 

pada orangutan hingga ke level spesies dan mengetahui kekerabatan 

filogenetik. 

 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biosains Universitas Brawijaya 

Malang. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama 3 bulan mulai bulan 

Maret-Mei 2014. 

 

4.3 Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabung erlenmeyer, 

tabung reaksi, tabung falcon, cawan petri, gelas beker, autoclave, bunsen, 

plastik wrap, sequencer (Indoseq GATC, German), alat PCR (Bio-Rad, 

USA), PCR tube, inkubator, mikropipet, alat elektroforesis (Mupid-Exu), gel 

electrophoresis system, stirer pH adjust, eppendof, thinwall, timbangan, 

sentrifus, vortex, refrigerator, nanophotometer (Bio-Rad, USA), UV 

transilluminator GelDoc, kamera UV Canon 1200. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Isolat bakteri asam 

laktat asal feses orangutan sebanyak enam sampel, akuabides, yellow tip, blue 
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tip, white tip, 0,5M EDTA pH 8, SDS 20%, NaCl 5M, sukrosa 25%, Tris-HCl 

pH 7,6, ethanol 70%, kloroform, agarosa, TBE 10x, Etidium Bromida, 

loading dye, Na Asetat, media MRS Agar (MRSA), media MRS Brooth 

(MRSB), PCR kit (Gene All, Korea), PCR purification kit (Gene All, Korea) 

dan primer 16s rRNA (Sigma-Aldirch, USA). 

 

4.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan meliputi preparasi isolat bakteri asam 

laktat, isolasi DNA, PCR dengan primer 16s rDNA, purifikasi produk PCR, 

sekuensing, serta analisis sekuen dan profil kekerabatan. 

4.4.1 Preparasi isolat bakteri asam laktat 

Isolat bakteri asam laktat yang digunakan adalah isolat yang yang 

diisolasi dari feses Orangutan. Terdapat 14 isolat bakteri yang tersedia, 

namun hanya enam isolat yang dipilih untuk analisa kekerabatan 

(filogenetik). Isolat bakteri yang dipilih untuk analisa kekerabatan 

(filogenetik) adalah isolat yang memiliki nilai similaritas tinggi 

berdasarkan hasil penelitian Prasthani (2012). Isolat bakteri yang 

disimpan pada suhu -40C dalam media MRSB dilakukan thawing 

terlebih dahulu pada suhu ruang.  

Kemudian dilakukan teknik penggoresan kuadran pada media 

MRSA yang bertujuan untuk melihat apakah terdapat kontaminasi pada 

isolat bakteri yang akan digunakan (purifikasi isolat bakteri) (Khunajakr 

et al., 2008). Dilakukan inkubasi pada suhu 370C selama tiga hari. 
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Beberapa bakteri asam laktat yang terseleksi sebagai isolat murni 

ditumbuhkan pada media MRS Brooth, lalu diinkubasi pada suhu 370C 

selama tiga hari yang kemudian siap digunakan untuk isolasi DNA. 

4.4.2 Isolasi DNA 

Isolasi DNA genomik dilakukan berdasarkan Fatchiyah et al., 

(2011) yaitu dengan sentrifugasi kultur bakteri sebanyak 1,5 ml dengan 

kecepatan 4250 rpm pada suhu 4oC selama 20 menit. Kemudian pellet 

diresuspensikan dengan 60 µl EDTA 50 mM, lalu disentrifugasi 

kembali dengan kecepatan 4250 rpm pada suhu 4oC selama 15 menit. 

Pellet yang diperoleh kemudian ditambahkan dengan 40 µl larutan 

sukrosa 25% dan 10,5 µl EDTA 0,5 M pH 8. Ditambahkan 1,5 µl 

lisozim 10 mg/mL dan diinkubasi pada suhu 37oC selama 1 jam. 

Ditambahkan 18 µl NaCl 5 M; 10,5 µl EDTA 0,5 M; 22,5 µl SDS 20%; 

dan 1,5 µl proteinase-K 5 mg/mL, kemudian divorteks. Diinkubasi 

sediaan pada suhu 50oC selama 1 jam. Kemudian ditambahkan 

kloroform (1:1) dan dikocok pelan selama 20 menit. Selanjutnya, 

disentrifugasi dengan kecepatan 4250 rpm pada suhu 4oC selama 30 

menit. Dipindahkan supernatant ke tabung baru yang berisi 2x volume 

etanol dingin. Disentrifugasi dengan kecepatan 10.000 rpm selama 5 

menit. Selanjutnya, ditambahkan pellet dengan 30 µl buffer TE pH 7,6. 

Dilakukan uji kuantitatif dan kualitatif isolat DNA. Uji kuantitatif 

dilakukan dengan uji kadar isolat DNA menggunakan alat 

nanophotometer. Cara kerja uji kuantitatif DNA yaitu dihidupkan alat 
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nanophotometer, kemudian dilakukan uji blanko menggunakan buffer 

TE. Diteteskan sampel DNA  pada tempat sampel sebanyak 1 µl. 

Kemudian diukur kemurnian DNA dan baca hasil kemurnian DNA.  

Uji kualitatif dilakukan dengan metode elektroforesis gel agarose. 

Dilakukan pembuatan gel agarose dengan dimasukkan bubuk agarose 

ke dalam tabung lalu ditambah larutan TBE 1x sebanyal 30 mL. Tabung 

ditutup dengan plastik wrap lalu dilubangi kecil-kecil, dihomogenkan 

dan dididihkan hingga mendidih. Setelah mendidih, dinginkan hingga 

suhu larutan sekitar 60o-70oC. Ditambah 1 µl Et Br lalu dihomogenkan. 

Larutan kemudian dimasukkan ke dalam sisiran dan ditunggu hingga 

mengeras.  

4.4.3 PCR dengan primer 16s rDNA 

Amplifikasi DNA bakteri asam laktat dilakukan dengan teknik 

PCR dengan menggunakan primer universal 16s rRNA 27f (5’-

AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’) dan 1525r (5’-

AAGGAGGTG(A/T)TCCA(A/G)CC-3’) (Khunajakr et al., 2008). 

Dilakukan penyiapan bahan PCR masing-masing isolat dalam PCR 

tube, dalam satu tube mengandung 50µl cairan yang terdiri dari (1) 

ddH2O sebanyak 10 µl, (2) Primer forward sebanyak 5 µl, (3) Primer 

reverse sebanyak 5 µl, (4) Isolat DNA sebanyak 5 µl, dan (5) PCR mix 

sebanyak 20 µl. Siklus PCR meliputi denaturation, annealing, dan 

extension. Proses denaturasi meliputi denaturasi awal yang berlangsung 

selama 3 menit pada suhu 950C dan denaturasi yang berlangsung 
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selama 20 detik pada suhu 950C. Proses annealing berlangsung selama 

20 detik. Suhu yang digunakan pada proses annealing di bawah 50C 

dari Tm, dimana formula untuk menghitung Tm yaitu: 

  

 

sehingga di dapat suhu untuk proses annealing sebesar: 

 

 

 

Jadi, suhu yang digunakan untuk proses annealing yaitu sebesar 550C 

(Muladno, 2010). 

Proses extension berlangsung pada suhu 720C, lamanya waktu 

extension pada satu siklus sesuai dengan panjang urutan basa nukleotida 

target yang ingin dilakukan pemanjangan atau pembacaan informasi 

DNA (Fatchiyah et al., 2011). Proses extension terdiri dari elongasi 

yang berlangsung selama 1 menit dan post extension yang berlangsung 

selama 5 menit pada suhu 720C. 

4.4.4 Purifikasi produk PCR 

Purifikasi produk PCR dilakukan dengan dibuat bahan purifikasi 

PCR dengan cara sebanyak 12 µl produk PCR ditambah 2 µl Na asetat 

dan 30 µl Ethanol diinkubasi pada -200C selama 30 menit. Setelah 

Tm = 4(6+4) + 2(4+6) 

 = 4(10) + 2(10) 

 = 40 + 20 

 = 600C 

Tm = 4(G+C) + 2(A+T) 
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diinkubasi, sampel disentrifugasi dengan kecepatan 10.000 rpm selama 

10 menit pada suhu 40C. Pelet sampel kemudian ditambah 200 µl 

Ethanol 70% lalu disentrifugasi dengan kecepatan 10.000rpm selama 10 

menit pada suhu 40C. Pelet sampel kemudian dikeringkan. Pelet sampel 

kemudian ditambah ddH2O sebanyak 30 µl. Proses purifikasi produk 

PCR dilakukan dengan sequencer PCR purification kit dan dilakukan 

pengecekan dengan metode agarose gel electrophoresis dengan Gel 

electrophoresis system. 

4.4.5 Sekuensing 

Sekuensing isolat dilakukan melalui IndoSeq GATC di German. 

Sekuensing menggunakan primer 27f dan 530r (5’-

GGCAGAATGGTAACACCAGAGT-3’) untuk melihat sekuen pada 

sekitar 500 bp dari 5’ terminal pada 16s rDNA yang teramplifikasi 

dengan menggunakan metode sanger. Metode ini didasarkan pada 

pemasukan secara acak nukleotida termodifikasi (Campbell et al., 

2002). 

4.4.6 Analisis sekuen dan profil kekerabatan 

Hasil sekuensing tersebut dianalisis dengan menggunakan program 

BLAST yang tersedia pada National Center for Biotechnology 

Information (NCBI) untuk melihat sequence homology dari keenam 

sekuen DNA bakteri asam laktat. Profil kekerabatan antar isolat bakteri 

dilakukan dengan membuat phon filogenetik menggunakan software 

Mega5 (Tamura et al., 2013). 
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4.5 Analisa Data 

Dalam penelitian ini dilakukan analisis deskriptif kualitatif dari hasil 

sekuensing menggunakan program BLAST untuk mengetahui spesies dari 

isolat bakteri asam laktat dan profil kekerabatannya. 


