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ABSTRACT 

 
 

ASSOCIATIONS BETWEEN DNA PATTERN OF CANDIDATE GENE 
FOR GROWTH  HORMONE AND AVERAGE DAILY GAIN OF MADURA 

CATTLE IN POTERAN ISLAND 
 
 

The aim of this research were to know the association between DNA 
pattern of candidate gene of Growth Hormone and average daily gain of Madura 
cattle in Poteran Island. The result of this research was expected to be used for 
information of breeding program.  

The number of samples were 9 cattles which been measured for body 
weight using electrical balance. At the same time, the blood samples from each 
cattle were drawn. DNA was then isolated from blood samples and amplified with 
primer of Growth Hormone (foward 5’-TAGGGGAGGGTGGAAAATGGA-3’ 
and reverse 5’-GACACCTACTCAGACAATGCG-3’) by PCR tehnique. DNA-
PCR product was digested by restriction enzyme (HaeIII) for polymorfism 
analyze by RFPL technique.  

Average Daily Gain (ADG) of Madura cattle in Poteran Island was 0.29 
kg/day. Result of the amplification was a specific single band with fragment size 
450 bp. Restriction with HaeIII restriction enzyme resulted 4 haplotype, they were 
haplotype 1 which was cut into 2 fragments by HaeIII restriction enzyme resulted 
in fragment size of 450 bp and 125 bp. Haplotype 2 that were cut into 3 fragments 
by HaeIII restriction enzyme resulted in 2 different fragments (2a : 375 bp, 275 
bp, 125 bp, and 2b : 450 bp, 375 bp, 125 bp). Haplotype 3 that were cut into 4 
fragments by HaeIII resulted in fragment 450 bp, 375 bp, 200 bp and 125 bp. 
Haplotype 4 that were cut into 5 fragments by HaeIII resulted in fragment 450 bp, 
375 bp, 275 bp, 200 bp and 125 bp. When data plotting of ADG in according to 
different haplotype were conducted, there were no association between two 
variables were observed.  

Key words : polimorphism, growth hormone, PCR-RFLP, DNA, ADG 
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RINGKASAN 
 

KARAKTERISTIK POLA PITA DNA GEN KANDIDAT PERTUMBUHAN  
DAN PERTAMBAHAN BOBOT BADAN SAPI MADURA  

DI PULAU POTERAN 

 

 Penelitian ini dilaksanakan mulai Oktober 2005 sampai dengan Februari 
2006, yang bertempat di Pulau Poteran untuk pengamatan fenotipik dan 
pengambilan sampel darah. Pengamatan genotipe secara molekuler dilaksanakan 
di Laboratorium Biologi Molekuler FMIPA Universitas Brawijaya.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian hubungan antara 
pola pita DNA kandidat gen pertumbuhan pada sapi Madura yang terdapat di 
Pulau Poteran dengan pertambahan bobot badan yang berbeda. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dalam bidang pemuliaan 
dan program breeding khususnya sebagai bahan preseleksi pertumbuhan pada sapi 
Madura. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel darah sapi 
Madura dengan pertambahan bobot badan yang bervariasi yang terdapat di Pulau 
Poteran sebanyak 9 ekor. Penelitian ini diawali dengan pengamatan fenotipik 
berupa pengukuran bobot badan sapi Madura dengan menggunakan timbangan 
elektrik dan pengambilan sampel darah di Pulau Poteran yang kemudian diisolasi 
untuk memperoleh DNA. Isolat DNA tersebut kemudian diukur kemurnian dan 
konsentrasinya dengan menggunakan spektrofotometer UV-VIS. Setelah itu 
dilakukan amplifikasi DNA dengan PCR menggunakan primer GHE5 dan 
kemudian dipotong dengan menggunakan enzim HaeIII melalui metode RFLP. 
Fragmen hasil RFLP kemudian digunakan untuk mengetahui polimorfisme 
genetik dari gen pertumbuhan sapi Madura.  

Rata-rata pertambahan bobot badan dari seluruh sampel adalah 0.29 
kg/hari. Hasil penelitian menunjukkan adanya polimorfisme genetik hasil PCR-
RFLP menggunakan enzim restriksi HaeIII. DNA hasil amplifikasi menggunakan 
primer gen pertumbuhan GHE5 menunjukkan fragmen hasil elektroforesis sebesar 
450 bp. Hasil pemotongan dengan menggunakan enzim restriksi HaeIII adalah 4 
haplotipe yaitu haplotipe 1 dengan pemotongan 2 fragmen (450 bp dan 125 bp), 
haplotipe 2 dengan pemotongan 3 fragmen (2a: 375 bp, 275 bp, 125 bp dan 2b: 
450 bp, 375 bp, 125 bp), haplotipe 3 dengan pemotongan 4 fragmen (450 bp, 375 
bp, 200 bp dan 125 bp), dan haplotipe 4 dengan pemotongan 5 fragmen (450 bp, 
375 bp, 275 bp, 200 bp dan 125 bp). Pada haplotipe 2 mempunyai 2 sub haplotipe 
yang dicirikan oleh posisi pemotongan atau besarnya fragmen DNA yang teramati 
setelah pemotongan dengan enzim restriksi HaeIII yang berbeda. Dari hasil 
penelitian juga diketahui bahwa rata-rata pertambahan bobot badan pada sapi 
Madura yang diamati pada masing-masing haplotipe antara lain haplotipe 1 : 0.32 
kg/hari, haplotipe 2a : 0.26 kg/hari, haplotipe 2b : 0.32 kg/hari, haplotipe 3 : 0.24 
kg/hari dan haplotipe 4 : 0.30 kg/hari.   

 iv



Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa karakteristik sapi Madura di 
Pulau Poteran yang dilacak dengan menggunakan primer gen pertumbuhan GHE5 
dan enzim HaeIII menunjukkan adanya polimorfisme genetik menjadi 4 haplotipe 
dan 2 sub-haplotipe, yang mengindikasikan sifat pertambahan bobot badan yang 
berbeda pada masing-masing haplotipe meskipun perbedaannya tidak signifikan. 

Dari kesimpulan diatas maka dapat disarankan untuk dilakukan 
penambahan sampel yang digunakan dan perlu dicoba perlakuan dengan 
menggunakan primer gen pertumbuhan dan atau enzim restriksi yang lain 
sehingga dapat diperoleh pola kesesuaian yang nyata antara fenotipe dan genotipe 
sapi Madura. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Usaha peternakan di Indonesia masih belum mengalami kemajuan optimal 

dengan ditandai oleh ketidakmampuan subsektor peternakan dalam memenuhi 

kebutuhan  konsumsi domestik akan daging sebagai sumber protein hewani. 

Peningkatan permintaan akan daging khususnya daging sapi dari tahun ke tahun 

dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk dan pola konsumsi yang berubah 

dari yang semula banyak mengkonsumsi karbohidrat ke arah konsumsi protein 

hewani. Kondisi tersebut sangat memungkinkan untuk pengembangan peternakan 

sapi di Indonesia. Plasma nutfah sapi lokal di Indonesia memiliki potensi besar 

untuk dikembangkan, baik dari produktifitasnya yang tinggi maupun daya 

adaptasinya yang sangat baik untuk kondisi lingkungan di Indonesia. 

 Untuk meningkatkan produktivitas dan mutu genetik ternak perlu 

dilakukan suatu program seleksi yang tepat. Program seleksi yang selama ini telah 

dilakukan adalah dengan program seleksi berdasarkan performans ternak. Seleksi 

ini memerlukan waktu yang cukup lama dan membutuhkan rekording yang 

lengkap dan sistematik selama beberapa generasi. Selain itu program ini tidak 

memperhitungkan pengaruh populasi terhadap diversitas genetik. Di negara-

negara maju, program seleksi berdasarkan performans ternak dalam rangka 

meningkatkan mutu genetik dan produksi ternak telah didukung dengan data-data 

yang lengkap. Sementara itu di Indonesia masih banyak terdapat hambatan dalam 

pelaksanaan program seleksi seperti misalnya rata-rata kepemilikan ternak yang 

rendah, penyebaran ternak yang sangat luas, rendahnya tingkat pengetahuan dari 
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peternak tentang pentingnya program seleksi sehingga tidak ada keinginan untuk 

melakukan rekording secara lengkap, sehingga penerapan program seleksi di 

Indonesia masih belum optimal.  

Saat ini telah ditemukan program seleksi yang lebih efisien yaitu program 

seleksi berdasarkan marka genetik atau Markers Assisted Selection (MAS). 

Keunggulan dari program ini adalah waktu yang diperlukan lebih sedikit, hanya 

membutuhkan data rekording dari ternak yang diamati dan tidak membutuhkan 

data recording dari beberapa generasi namun hanya dari generasi yang diamati. 

Penemuan marka-marka molekuler tersebut akan sangat membantu dalam 

program breeding terutama melalui pendekatan seleksi terhadap individu-individu 

yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai tetua dalam rangka untuk 

memperbaiki mutu genetik dan produktifitas pada keturunan yang dihasilkan. 

Penggunaan teknologi ini juga memungkinkan aplikasi lebih luas dari prosedur 

evaluasi genetik yang lebih akurat. Di samping itu, penggunaan identifikasi DNA 

akan dapat menurunkan kesalahan silsilah dan dengan demikian akan 

meningkatkan akurasi dalam prediksi nilai pemuliaan. Oleh karena itu perlu 

diterapkan program seleksi berdasarkan marka genetik (MAS) sehingga 

peningkatan mutu genetik dan produktifitas ternak dapat dicapai secara cepat, 

tepat dan dapat dilakukan sedini mungkin. Program seleksi akan lebih efektif dan 

efisien jika program seleksi berdasarkan marka genetik (MAS) dapat berfungsi 

sebagai komplemen dari program seleksi berdasarkan performans ternak yang 

telah lebih dahulu digunakan di Indonesia. 

 Dari beberapa bangsa sapi lokal yang ada di Indonesia, sapi Madura 

merupakan sapi lokal Indonesia yang memiliki potensi yang cukup baik sebagai 
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salah satu penghasil daging di Indonesia. Meskipun demikian, ternyata 

pengembangan sapi Madura masih belum optimal karena dalam 

pengembangannya masih menggunakan teknologi yang sangat sederhana. 

Sementara itu, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa terjadi penurunan 

produktifitas baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Menurut Kutsiyah (2002), 

penurunan tersebut terjadi sebagai akibat dari program breeding yang tidak 

terkontrol, dimana banyak peternak sapi Madura yang mengawinkan ternaknya 

dengan bangsa sapi eksotik sehingga terjadi pencampuran genetik sapi Madura 

dengan bangsa lain. 

 Sapi Madura tersebar sebagian besar di Pulau Madura, pulau-pulau sekitar 

Madura dan Jawa Timur. Salah satunya adalah di Pulau Poteran, sebuah pulau 

yang terletak di ujung timur Pulau Madura. Sapi Madura yang terdapat di Pulau 

Poteran sebagian besar berjenis kelamin jantan dengan tingkatan umur yang relatif 

sama dan diduga memiliki pertumbuhan yang lebih cepat serta bobot badan 

dewasa yang lebih tinggi dibandingkan dengan sapi-sapi di daerah lain. Hal ini 

menunjukkan adanya variasi fenotip yang tentu saja dipengaruhi oleh kerja gen 

pertumbuhan dengan laju/kecepatan yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan 

adanya studi tentang hubungan kesesuain antara pola pita DNA kandidat gen 

pertumbuhan dengan pertambahan bobot badan sapi Madura yang berbeda-beda 

sehingga akan diperoleh hasil yang nantinya akan dapat digunakan untuk program 

preseleksi sifat pertumbuhan pada saat ternak masih muda atau sebelum ternak 

yang bersangkutan menunjukkan performansnya di umur dewasa.   

 

 3



1.2 Perumusan Masalah 

 Adapun yang menjadi permasalahan adalah : 

1. Bagaimana pola pita DNA gen kandidat pertumbuhan pada sapi Madura 

yang terdapat di Pulau Poteran  

2. Apakah terdapat kesesuaian pola pita DNA kandidat gen pertumbuhan sapi 

Madura dengan pertambahan bobot badan yang berbeda 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pola pita DNA 

kandidat gen pertumbuhan pada sapi Madura yang terdapat di Pulau Poteran 

dengan pertambahan bobot badan yang berbeda. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dalam 

bidang pemuliaan dan program breeding khususnya sebagai bahan preseleksi 

pertumbuhan pada sapi Madura. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Peningkatan kebutuhan akan daging sapi sebagai sumber protein hewani 

yang terus meningkat dari tahun ke tahun menuntut subsektor peternakan 

Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan program pengembangan 

potensi sapi lokal yang ada di Indonesia salah satunya adalah sapi Madura. Sapi 

Madura yang terdapat di Pulau Poteran memiliki pertambahan bobot badan yang 

bervariasi dan diduga memiliki potensi fenotip yang cukup baik dibandingkan 
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dengan sapi Madura yang terdapat di daerah lain. Keunggulan fenotip tersebut 

tentu saja dipengaruhi oleh kerja gen pertumbuhan, sehingga dibutuhkan suatu 

studi mengenai karakteristik pola pita DNA kandidat gen pertumbuhan terhadap 

pertambahan bobot badan sapi Madura yang terdapat di Pulau Poteran. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan seleksi pada individu ternak dengan 

berdasarkan pada pola pita DNA yang dimiliki. 

 

1.6 Hipotesis 

 Hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa karakteristik pola pita DNA 

kandidat gen pertumbuhan sapi Madura di Pulau Poteran memberikan perbedaan 

kesesuaian yang cukup nyata terhadap pertambahan bobot badan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sapi Madura 

 Menurut Hardjosubroto (1994) sapi Madura diduga berasal dari hasil 

persilangan antara banteng dengan sapi Zebu. Sapi Madura yang jantan maupun 

betina mempunyai warna bulu merah bata agak kekuning-kuningan, dengan perut 

dan paha sebelah dalam berwarna putih. Berbeda dengan sapi Bali, peralihan 

antara warna merah bata dengan warna putihnya kurang jelas. Bentuk tubuh kecil, 

kaki pendek tetapi kuat. Sapi jantan mempunyai punuk yang berkembang dengan 

baik dan jelas, sedangkan yang betina tidak berpunuk, tanduk pendek melengkung 

setengah lingkaran dengan ujung mengarah ke depan. Perkembangan tanduk sapi 

betina kurang baik, dan hampir tidak tampak.  

 Sapi Madura diduga sebagai hasil persilangan antara sapi Bali (Bos 

sondaicus) dengan sapi Zebu (Bos indicus). Sapi Madura diduga dari hasil 

persilangan antara sapi Jawa dengan sapi Bali, sedangkan sapi Jawa merupakan 

hasil persilangan dari Bos indicus dan Bos taurus. Sapi Madura tergolong sapi 

tropis yang kebanyakan dipelihara secara tradisional. Sapi Madura sebagai ras 

sapi domestik kedua di Indonesia setelah sapi Bali mengandung darah Bos 

sondaicus dan Bos indicus. Kombinasi darah tersebut menjadikan sapi Madura 

memiliki kemampuan untuk berkembangbiak dalam lingkungan dan iklim di 

Madura khususnya dan Indonesia pada umumnya (Gunawan, 1993).  

 Sapi Madura dikenal sebagai sapi lokal Indonesia yang memiliki potensi 

yang tinggi untuk mendukung perekonomian petani peternak yang terdapat di 

Pulau Madura dan sekitar. Sapi Madura mempunyai kemampuan adaptasi yang 
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tinggi terhadap lingkungan jelek, tahan terhadap cekaman panas, mutu pakan jelek 

serta beberapa jenis penyakit yang terdapat di daerah tropis. Selain itu sapi 

Madura juga memiliki sifat tidak tenang dan mempunyai kemampuan lari yang 

cepat. Sapi Madura dapat menjadi sumber penghasil daging (Gunawan, 1993). 

Sapi Madura mempunyai berat badan rata-rata 350 kg dan persentas karkas 

sebanyak 48 % (Sugeng, 1998).   

 Pada sapi Madura jantan, tubuh bagian depan lebih teguh dari pada tubuh 

bagian belakang, memiliki sedikit ponok, warna baik jantan maupun betina adalah 

merah bata atau kuning muda kecoklatan hingga merah. Tanduk melengkung 

setengah bulan dengan ujungnya menuju ke arah depan. Bulu pantat, moncong, 

ekor dan kaki bawah berwarna putih, ujung ekor dan pinggir telinga berwarna 

hitam, ponok pada sapi Madura betina kurang jelas dan bergelambir kecil. 

Perbedaannya dengan sapi Bali adalah pada sapi Madura bulu putih yang dimiliki 

tidak jelas batasnya dan garis hitam pada punggung tidak selalu ada dengan postur 

tubuh relatif lebih kecil dari pada sapi Bali. Selain itu warna kulit sapi Madura 

tidak akan berubah walaupun umurnya bertambah tua, sementara pada sapi Bali, 

warna tersebut akan berubah menjadi hitam seiring dengan bertambahnya umur. 

Pertambahan Bobot Badan (PBB) jantan dapat mencapai 0.45 kg/hari. 

(Sosroamidjojo, 1991; Wahyono dkk, 1991; Hardjosubroto dkk, 1992; Gunawan, 

1993; Siregar, 1997). 

 Menurut Prihartini (2002) sapi potong mengalami pertumbuhan yang cepat 

pada umur 1 – 2,5 tahun. Setelah 2,5 tahun, sapi mencapai bobot dewasa dan 

dapat menjalankan fungsi reproduksi. Pertambahan bobot badan sapi Madura pada 

umur 6 bulan hingga 3 tahun berkisara antara 0.26 – 0.36 kg/ekor/hari. 
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 Menurut Hardjosubroto, Baliarti dan Zaed (1992), angka kelahiran sapi 

Madura sebesar 46,96 persen dari total populasi induk atau 22,35 persen dari 

populasi. Umur pertama kali dikawinkan pada sapi jantan adalah 2,6 tahun dan 

betina 2 tahun. Persentase karkas mencapai 51,24 persen untuk sapi jantan dan 

49,33 persen untuk sapi betinanya.  

 Sapi Madura mempunyai banyak fungsi di dalam sistem pertanian di Pulau 

Madura dan sekitarnya yaitu : (1) sebagai tenaga kerja dan sapi sonok untuk yang 

betina, (2) pemeliharaan sapi jantan umumnya diarahkan untuk tujuan sebagai 

pejantan yang akan mengawini sapi betina, sebagai sapi karapan dan untuk 

penggemukan yang nantinya akan dijual sebagai sapi potong (Petheram, Thahar 

dan Bernsten, 1985).  

 Variasi fenotip yang terdapat pada sapi Madura sangat dipengaruhi oleh 

kerja gen pertumbuhan. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis DNA dengan 

melalui tahapan : isolasi DNA dari sampel darah, elektroforesis, dan teknik RFLP 

(Restriction Fargment Length Polymorphisms). 

 

2.2 Hormon Pertumbuhan 

 Hormon telah terbentuk sejak lahir dan terdiri dari tiga klas besar yaitu 

peptida atau protein, amino acid derivatives dan steroid. Growth Hormone (GH) 

disebut juga somatropin dan somatotropin. Menurut Kalthoff (2001) hormon ini 

diproduksi oleh anterior pituitary gland dengan kontrol growth hormone 

releasing hormone (GHRH) pada hypothalamus, yang kemudian diangkut melalui 

aliran darah menuju ke hati, kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Sedangkan 

menurut Hadley (1992) mengatakan bahwa sekresi growth hormone dikontrol 
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oleh dua neuropertida yang diproduksi oleh hipotalamus, yaitu somatotropin dan 

somatostatin. Somatotropin merupakan faktor pelepas growth hormone yang 

menstimulir growth hormone, sedangkan somatostatin bekerja menekan sekresi 

growth hormone. Brussels (2002) mengatakan bahwa terdapat 6 macam hormon 

pertumbuhan pada ternak yaitu Oestradiol 17α, progesteron, testosteron, eranol, 

trenbolonce acetate, melengestrol acetate (MGA) dan juga sistem metabolisme, 

hormon ini sebagai promotor pertumbuhan. 

 Menurut Cunningham (1994) secara spesifik fungsi utama fungsi dari 

growth hormone yaitu merangsang perkembangan kondrosit bagian tulang rawan 

dan produksi insulin. Hal ini identik dengan Insulin Growth Faktor 1 (IGF-I) yang 

juga dikenal dengan somatomedin.  

Growth hormone memiliki peranan penting dalam proses pertumbuhan 

setelah lahir dan metabolisme yang meregulasi efek kecepatan pertumbuhan, 

komposisi tubuh, kesehatan dan produksi susu yang berlawanan dengan 

pengaturan ekspresi gen insulin growth factor I (IGF-1) (Ge, et al. 2003). Secara 

alami, Insulin growth hormone 1 (IGF–1) sangat berperan dalam membentuk 

growth hormone dalam darah manusia maupun hewan (Kittredge. 2003). IGF-I 

dapat diubah dari GH sehingga menyebabkan pertumbuhan tulang dan berat 

badan (Kalthoff. 2001). IGF-I diproduksi di organ hati yang merupakan target dari 

growth hormone. Fungsi Growth hormone tidak hanya menambah tinggi badan 

namun juga fungsi metabolik lainnya. Growth hormone mampu meningkatkan 

penyimpanan kalsium, memperkuat dan meningkatkan mineral dalam tulang. 

Selain itu growth hormone mampu menekan hati untuk pengambilan glukosa, 

dimana hal ini berlawanan dengan insulin.  
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2.3 Analisa Marka Gen Pertumbuhan 

 Menurut Mitra dkk (2005), marka umumnya diartikan sebagai susunan 

atau konstituen yang menentukan fungsi dari suatu struktur sehingga marka 

genetik dapat didefinisikan sebagai suatu variasi yang stabil dan diwariskan yang 

dapat diukur atau dideteksi dengan metode yang cocok, dan berikutnya dapat 

digunakan untuk mendeteksi keberadaan genotipe atau fenotipe spesifik. 

Informasi dari marka genetik dapat digunakan untuk mengidentifikasi region-

region tertentu dari kromosom dimana terletak gen-gen yang mempengaruhi sifat-

sifat kuantitatif, yang disebut dengan Quatitatif Trait Loci (QTL). Dalam Markers 

Assisted Selection (MAS), informasi dari marka genetik yang mengidentifikasi 

alel-alel yang diinginkan dari sifat-sifat penting yang bernilai ekonomis dapat 

digunakan untuk menyeleksi fenotipe yang paling diinginkan yang dipengaruhi 

oleh kerja gen non aditif atau interaksi epistasis antar losi (Sonstegrad dkk. 2001). 

Pada sapi potong, analisa marka gen pertumbuhan dapat dilakukan untuk 

mengetahui keunggulan genetik individu-individu dalam populasi yang kemudian 

dapat digunakan sebagai bahan preseleksi pada sapi potong. 

 Growth Hormone pada sapi adalah suatu peptida tunggal dengan berat 

molekul 22 kD, tersusun atas 190 atau 191 asam amino, dan pada ujung N nya 

terdapat Ala atau Phe. Growth Hormone pada sapi terletak pada kromosom 19  

(Dybus. A. 2002). Chikuni et al (1997) menemukan adanya variasi genetik pada 

growth hormone sapi. Dalam penelitiannya Unanian et al (1994) memanfaatkan 

pendekatan PCR-RFLP dengan menggunakan enzim restriksi HaeIII berhasil 

menemukan adanya 3 variasi di dalam gen growth hormone sapi dengan 

munculnya fragmen 268 bp, 102 bp, 71 bp, dan 50 bp.  

 10



 Ge, et al (2003) mengatakan bahwa dari sekian banyak bentuk 

polimorfisme pada hewan ternak yang diidentifikasikan sebagai peran gen growth 

hormone, namun hanya sedikit yang memiliki karakteristik yang tepat dalam 

perubahan nukleotida dan posisinya dalam sekuen DNA. Sekuen dan posisi 

primer oligonukleotida yang digunakan dalam Growth Hormone Gene dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Sekuen dan Posisi Primer Oligonukleotida yang Digunakan Dalam 
Growth Hormone Gene 

 
Primer Sekuen Primer Lokasi 

GHPM1Fge 5’-gcgtagctacGGGGTGGGTTGCCTTTCTCTTC-3’ 6 ± 27 

GHPM1R 5’-GCTTGTCATCATCCCGTCTCCAC-3’ 474 ± 452 

GHP1TF3 5’-TGGAGTGGGTTGCgAaTTCCT-3’ 232 ± 252 

GHPMTR0 5’-gcgtagctacaggtTGCAGTCCATGGGGTCGCTGAGGGcC-3’ 329 ± 304 

GHE5F 5’-TAGGGGAGGGTGAAAATGGA-3’ 2054±2074

GHE5R 5’-GACACCTACTCAGACAATGCG-3’ 2457±2437

GC-clamp 5’CGCCCGCCGCGCCCCGCGCCCGGCCCGCCgcgtagctac-3’ N/A 

Sumber : Ge, et al. (2003) 

 
2.4 Struktur DNA 

 DNA merupakan bagian terkecil yang terdapat pada makhluk hidup. DNA 

terdapat didalam sel yaitu berupa DNA mitokondria atau DNA penyusun 

kromosom pada mikroorganisme, sedangkan DNA yang terdapat di dalam inti sel 

disebut juga sebagai DNA inti. DNA genom adalah keseluruhan DNA yang 

menyusun masing-masing komponen tersebut sehingga penyebutannya secara 

umum adalah DNA genom mitokondria atau DNA genom inti.  Molekul DNA 

adalah suatu polimer panjang (yaitu suatu makromolekul yang disusun oleh 

sejumlah submit yang serupa atau identik, monomer, yang terikat secara kovalen) 

terdiri atas ribuan pasangan nukleotida, dimana fungsi-fungsi utama DNA 
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diringkaskan dalam ”dogma sentral” genetika molekular. DNA mempunyai fungsi 

autokatalis (replikasi sendiri) dan fungsi heterokatalis (transkrip menjadi RNA) 

(Stanfield, 1991). 

 DNA atau Deoxyribonucleic acid memiliki monomer yang disebut dengan 

nukleotida. Struktur molekul DNA terdiri dari dua rangkaian nukleotida yang 

tersusun secara linear seperti tali berpilin, sehingga molekul DNA disebut sebagai 

double helix. Satu rangkaian nukleotida merupakan susunan dari banyak 

nukleotida yang berikatan satu sama lain oleh ikatan phosphodiester, sedangkan 

dari dua rangkaian nukleotida tersebut diikat oleh ikatan hidrogen. Molekul DNA 

berupa heliks ganda yang basa-basanya selalu berpasangan secara spesifik. Satuan 

panjang molekul DNA adalah pasangan basa / base pair (bp) yang merupakan 

unit ukuran panjang terkecil.  

 
 
Gambar 1. Struktur DNA 

http://www.wellcome.ac.uk/en/fourplus/DNA.html
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 DNA menyimpan informasi genetik yang spesifik untuk setiap individu. 

Informasi genetik ini harus diwariskan ke generasi berikutnya untuk 

mempertahankan identitas suatu spesies (Retnoningrum, 1997). 

 

2.5 Analisis DNA 

 Isolasi DNA adalah serangkaian proses untuk memisahkan DNA dari 

komponen-komponen sel lainnya. Proses ini meliputi tiga tahapan yaitu 

penghancuran sel (lysis cell), penghilangan protein dan RNA (digestion cell), dan 

pemanenan DNA. Hasil dari isolasi, ekstraksi, dan purifikasi DNA ini kemudian 

dapat dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif (Anonymous, 2002). 

 Isolasi DNA umumnya diawali dengan memecah sel. Sel dapat dipecah 

dengan 2 cara, yaitu secara fisik dengan kekuatan mekanis, misalnya dengan 

mengerus dalam mortar menggunakan pestle. Sedangkan secara kimiawi yaitu 

dengan melisiskan sel menggunakan senyawa kimia yang dapat merusak integritas 

barrier atau dinding sel (Artama dkk, 1991). Cara yang paling sering dipakai 

dalam isolasi DNA adalah dengan cara kimiawi. Setelah pemecahan sel, 

selanjutnya dilakukan pemurnian DNA untuk menghilangkan protein dan RNA 

yang terkandung dalam ekstrak sel (Weaver, 2001). Pemisahan protein dari 

ekstrak sel dapat dilakukan dengan mengunakan garam konsentrasi tinggi, dimana 

pada larutan tersebut protein akan mengendap karena ion-ion garam secara efektif 

mengikat molekul air yang akan berikatan dengan protein. Hal ini disebut dengan 

salting out (Sheeler dan Bianchi, 1991). Protein yang mengendap dipisahkan 

dengan sentrifugasi. Supernatan yang mengandung DNA diambil dan dipresipitasi 

dengan ethanol absolut dingin (Robyt dan White, 1987). Kemudian dapat 
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dilakukan pengukuran konsentrasi dengan menggunakan spektrofotometer 

(Sumitro, et al., 1996). 

 Menurut Robyt and White (1987), konsentrasi DNA dapat ditentukan 

dengan metode spektrofotometer ultraviolet. Banyak radiasi ultraviolet yang 

diserap larutan DNA berbanding lurus dengan banyaknya DNA dalam sampel. 

Sampel DNA, RNA dan asam nukleat pada umumnya menyerap cahaya pada 

daerah ultraviolet karena adanya basa purin dan pirimidin. Penyerapan radiasi 

sinar UV secara maksimal oleh DNA dicapai pada panjang gelombang 260 nm.  

Prinsip kerja dari Spektrofotometer adalah DNA menyerap secara kuat 

sinar ultraviolet pada panjang gelombang 260 nm, sedangkan protein pada 

panjang gelombang 280 nm. Pada panjang gelombang  260 nm, absorbansi 

dengan nilai satu setara dengan 50 µg/ml DNA untai ganda. Dengan demikian 

untuk mendapatkan konsentrasi DNA untai ganda dapat digunakan rumus sebagai 

berikut :  

Konsentrasi DNA (µg/ml) = A260 x 50 x Faktor pengenceran 

Kemurnian DNA ditentukan oleh tingkat kontaminasi protein dengan cara 

membagi nilai A260 dengan A280. Apabila nilai yang didapatkan lebih besar atau 

sama dengan 1,80 maka DNA dikatakan murni. Jika nilai ratio A260/A280 lebih 

kecil dari 1,80 maka DNA tersebut terkontaminasi dengan protein, sedangkan jika 

lebih besar dari 1,8 maka DNA tersebut terkontaminasi RNA (Muladno, 2002). 
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2.6 Polymerase Chain Reaction (PCR) 

 Polymerase chain reaction ("reaksi rantai polimerase", PCR) merupakan 

teknik yang sangat berguna dalam membuat salinan DNA. PCR memungkinkan 

sejumlah kecil sekuens DNA tertentu disalin (jutaan kali) untuk diperbanyak 

(sehingga dapat dianalisis), atau dimodifikasi secara tertentu. Komponen-

komponen PCR terdiri dari dNTP (deoxinukleotida triphosphate), tag polymerase, 

DNA primer, DNA cetakan (template), buffer PCR dan MgCL2. 

Proses PCR untuk memperbanyak DNA melibatkan serangkaian siklus 

temperatur yang berulang dan masing-masing siklus terdiri atas tiga tahapan. 

Tahapan yang pertama adalah denaturasi cetakan DNA (DNA template) pada 

temperatur 94-96°C, yaitu pemisahan utas ganda DNA menjadi dua utas tunggal. 

Sesudah itu, dilakukan penurunan temperatur pada tahap kedua sampai 45-60°C 

yang memungkinkan terjadinya penempelan (annealing) atau hibridisasi antara 

oligonukleotida primer dengan utas tunggal cetakan DNA. Tahap yang terakhir 

adalah tahap ekstensi atau elongasi (elongation), yaitu pemanjangan primer 

menjadi suatu utas DNA baru oleh enzim DNA polimerase. Temperatur pada 

tahap ini bergantung pada jenis DNA polimerase yang digunakan. Pada umumnya 

DNA polymerase yang digunakan adalah Taq polymerase yang diisolasi dari 

mikroorganisme Thermus aquaticus yang dapat tetap stabil pada temperatur tinggi 

(Anonimous. 2005).  
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Gambar 2. Prinsip kerja PCR 
http://users.ugent.be/~avierstr/principles/pcr.html

 Ketiga tahapan diatas merupakan satu siklus thermal. Jumlah fragmen 

DNA yang teramplifikasi adalah 2n  dimana n adalah banyaknya siklus thermal. 

Rumus tersebut berasal dari penambahan jumlah keping (copy) DNA secara 

ekponensial, dimana keping DNA yang terbentuk menjadi cetakan bagi reaksi 

selanjutnya. Banyaknya siklus yang dilakukan tergantung pada banyaknya produk 

PCR yang diinginkan. 
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Gambar 3. Amplifikasi gen secara ekponensial dalam PCR   
http://users.ugent.be/~avierstr/principles/pcr.html

 

2.7 Elektroforesis Gel 

 Elektroforesis gel merupakan salah satu teknik utama dalam biologi 

molekular. Gel yang umum digunakan untuk elektroforesis adalah agarose 

(Djuwita I. 2004). Teknik ini cukup sederhana, mudah dalam penanganan, cepat 

dilakukan dan memerlukan sampel yang relatif sedikit. Prinsip dasar teknik ini 

adalah bahwa DNA, RNA, atau protein dapat dipisahkan oleh medan listrik. 

Dalam hal ini, molekul-molekul tersebut dipisahkan berdasarkan laju 

perpindahannya oleh gaya gerak listrik di dalam matriks gel. Molekul-molekul 

sampel tersebut akan bergerak di dalam matriks gel ke arah salah satu kutub listrik 

sesuai dengan muatannya (Anonimous. 2005). Ukuran panjang fragmen DNA 

biasanya ditulis dengan satuan pasangan basa (base pair / bp). Pita DNA dapat 

dideteksi dalam gel dengan menggunakan pewarna flourescens etidium bromida 

dan diletakkan di bawah sinar ultraviolet (Robyt dan White. 1987). Etidium 

bromida pada gel agarosa akan berpedar jika disinari dengan cahaya ungu ultra 

atau sinar UV yang menghasilkan pita asam nukleat berwarna merah orange. 
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Kecepatan migrasi DNA di dalam gel agarosa tergantung pada beberapa 

faktor antara lain ukuran molekul DNA, konsentrasi agarosa, konformasi DNA 

dan voltase yang digunakan. Molekul DNA yang terbesar mempunyai kecepatan 

migrasi / mobilitas yang paling rendah. Sementara molekul DNA yang berat 

molekulnya lebih kecil akan bermigrasi lebih cepat, sehingga elektroforesis 

mampu memisahkan fragmen DNA berdasarkan ukuran panjangnya. Konsentrasi 

agarosa menentukan besarnya pori matriks gel. Makin tinggi konsentrasi agarosa, 

maka pori yang terbentuk makin kecil. Jaringan pori gel berfungsi sebagai 

saringan molekul. Semakin besar voltase arus listrik yang digunakan, maka akan 

semakin cepat pula perjalanan molekul DNA. Dengan cara ini dapat diketahui 

panjang fragmennya (Anonimous, 1997). 

 

2.8 Teknik RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphisms) 

Salah satu teknik yang sering digunakan untuk menganalisa variasi genetik 

antar individu dalam suatu populasi adalah dengan teknik RFLP. Teknik ini akan 

menghasilkan pola-pola potongan DNA yang berbeda antar individu (Primarck 

dkk, 1988 ; Smith dan Wood, 1991). Hilsdorf dan Krienger (1999) menyatakan 

bahwa RFLP merupakan analisis pada genom inti dan digunakan untuk 

menentukan level perbedaan genetik. Prinsip utama RFLP adalah sebuah sekuen 

DNA, yang mempunyai sisi pemotongan akan dikenali oleh enzim restriksi 

endonuklease dengan sebuah sekuen target. Perbedaan dalam sekuen DNA dapat 

menghasilkan variasi dari tempat restriksi. Tamarin (2002) menyatakan bahwa 

Teknik RFLP merupakan teknik yang umum digunakan untuk menganalisa 

variasi genetik spesies secara molekuler. Perubahan pada DNA dapat diketahui 

melalui polimorfisme pola potongan pada DNA.  
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Dalam teknik RFLP digunakan enzim restriksi atau sering disebut juga 

endonuklease yaitu suatu enzim yang dapat memecahkan ikatan-ikatan fotodiester 

pada asam nukleat. Untuk menghasilkan potongan-potongan DNA yang berbeda 

maka diperlukan enzim restriksi spesifik yang berbeda (Watson dkk, 1988). 

Enzim restriksi memotong DNA yang dupleks pada tempat spesifik. Setiap enzim 

restriksi memiliki target tertentu, biasanya sekuen spesifik dengan panjang antara 

4 dan 6 pasangan basa. Setiap enzim restriksi yang berbeda memiliki target 

sekuen yang berbeda pula. 

Tabel 2. Enzim Restriksi DNA Yang Digunakan Untuk Melacak Polimorfisme 
Gen Pertumbuhan 

 
No. Enzim Restriksi Sisi Pemotongan 

1. Alu I AG↓CT 

2. BamH I G↓CATC 

3. EcoR I G↓AATTC 

4. HaeIII GG↓CC 

5. Hind III A↓AGCTT 

6. Pst I CTGCA↓G 

7. Pvu I CGAT↓CG 

      Sumber : Weaver (2003) 

Berbagai enzim restriksi menghasilkan pemotongan sederhana pada pita 

ganda di bagian tengah daerah pemotongan yang dikenali, menghasilkan ujung 

pemotongan yang tumpul (blunt end) seperti pada Pvu I dan Alu I. Enzim restriksi 

yang lainnya tidak memotong DNA pita ganda pada posisi di tengah sehingga 

menghasilkan fragmen DNA dengan ujung yang menggantung, yang disebut 

dengan ujung cohesive atau sticky (Brown, 1992). Untuk selanjutnya hasil 

potongan DNA tersebut akan dipisahkan dengan elektroforesis gel agarosa, 

dengan pewarnaan oleh Ethidium bromida dan dilihat dengan UV transiluminator. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di dua tempat yaitu di Pulau Poteran dan  

Laboratorium Biologi Molekuler Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Malang. 

Pelaksanaan penelitian dilakukan mulai bulan Oktober sampai Desember 2005. 

 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sapi Madura dengan 

jenis kelamin jantan yang berumur sekitar 12 bulan. Penelitian ini melibatkan 

sebanyak 32 ekor sapi Madura yang ditimbang selama 2 bulan (60 hari) dengan 

menggunakan timbangan dan diambil sampel darah dari tiap ternak. Sebanyak 9 

ekor dari 32 sampel darah yang diambil secara acak digunakan untuk karakteristik 

polimorfisme genetik dalam penelitian ini. 

 Alat – alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi vacutainer yang 

sudah diisi EDTA steril, tabung polipropilen 15 ml, alat sentrifuge Hettich D7200, 

mikropipet, appendorf 1,5 ml, freezer, magnetic stirer, aluminium foil, label, 

electroforesis chamber Trans iluminator UV, kuvet quart, kamera Polaroid, power 

supply, spektrofotometer UV-VIS, timer, plastik wrap, vortek, Gene Cycler, 

Microsentrifuge 1000 rpm 40C, blue tip, cotton bud, microwave, incubator, 

timbangan analitik, elektroforesis chamber, microappendorf. 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel darah, EDTA, 

TBE Buffer ( asam borat, Tris Base, EDTA-Na), TE Buffer (Tris dan EDTA) pH 

8, enzim Restriksi HaeIII, EtBr (Etidium Bromida), bubuk agarose, etanol 
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absolut, etanol 70 %, Red Blood Cell (RBC 1x), protein precipitate, Cell Lysis 

Solution, PCR Mix, Primer 1 (GHE5F), primer 2 (GHE5R), dH2O, loading dye 

(glyserol 87%, 0,5 M EDTA, bromphenol blue), enzim restriksi HaeIII. 

Komposisi larutan dapat dilihat dalam lampiran 1. 

 

3.3 Metode Penelitian 

 Penelitian diawali dengan metode survey yaitu melakukan pengamatan 

fenotip dan pengambilan sampel darah sapi Madura dengan pertambahan bobot 

badan yang berbeda di Pulau Poteran. Kemudian sampel darah dimasukkan dalam 

vacutainer yang berisi EDTA steril sebagai koagulan dan disimpan dalam suhu 2 

– 50C untuk menghindari penggumpalan. Pelaksanaan penelitian meliputi : 

3.3.1 Isolasi DNA Darah 

 Langkah pertama adalah pemisahan Limposit dari darah dengan metode 

Ficoll yaitu 2 ml sampel darah dicampur dengan 6 ml RBC 1x dalam tabung 

polipropilen dan kemudian disentrifuge selama 10 menit dengan kecepatan 1500 

rpm. Lapisan mononuklearnya dipipet menggunakan mikropipet. Sel yang 

diperoleh dicuci dua kali dengan RBC 1x dan disentrifuge dengan waktu dan 

kecepatan yang sama.   

 Sel limposit yang telah diperoleh ditambahkan dengan 500 µl cell lysis 

solution dan 333 µl protein presipitate yang kemudian di vortek dan dipindah ke 

dalam appendorf 1,5 ml dengan menggunakan mikropipet. Sampel selanjutnya 

disentrifuge dengan mikrosentrifuge kecepatan 10000 rpm pada suhu 40C selama 

15 menit. Supernatan yang diperoleh dipindah ke dalam appendorf baru dan 

ditambahkan protein presipitate dan disentrifuge dengan kecepatan dan waktu 
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yang sama. Sampel selanjutnya dibagi dalam 3 appendorf dan ditambahkan 1 ml 

etanol absolut dan diinkubasi pada suhu 40C selama 15 menit. Kemudian 

disentrifuge dalam mikrosentrifuge dengan kecepatan dan waktu yang sama. 

Etanol kemudian dibuang dan ditambahkan 666 µl etanol 70 %, disentrifuge 

kembali dan etanol dibuang. Appendorf yang telah berisi isolat DNA dikeringkan 

dalam inkubator. Selanjutnya ditambahkan TE Buffer sebanyak 40 µl  dan 

disimpan dalam freezer. 

3.3.2 Penentuan Kemurnian DNA dengan Metode Fritsch 

 Sampel isolat DNA dipipet 5 µl, dan ditambah TE Buffer sampai diperoleh 

volume 1 ml, dimasukkan dalam kuvet quart dan diukur serapannya dengan 

menggunakan Spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang 260 nm dan 

280 nm dan sebagai blanko digunakan TE Buffer. 

3.3.3 Amplifikasi DNA dengan Metode PCR 

 Amplifikasi fragmen DNA spesifik pertumbuhan dilakukan dengan 

menggunakan primer spesifik yaitu GHE5F dan GHE5R. Kedua primer tersebut 

dicampur dengan PCR Mix (dNTP, Taq polimerase, buffer DNA templet), dan 

dH2O steril yang kemudian dimasukkan dalam mikroappendorf. Setelah itu 

dimasukkan DNA sebanyak 2 µl dan dihomogenkan dengan cara dipipeting. 

Mikroappendorf yang telah berisi DNA yang akan di-PCR kemudian dimasukkan 

kedalam Gene Cycler yang telah terlebih dahulu diprogram sesuai dengan primer 

yang digunakan selama kurang lebih 2 jam. Produk PCR yang dihasilkan 

kemudian akan dilakukan uji kualitas dengan cara elektroforesis untuk melihat 

apakah PCR yang dilakukan telah berhasil atau tidak. 
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3.3.4 Pengujian hasil PCR dengan Elektroforesis Gel Agarosa 

 Bubuk agarose ditimbang dan dilarutkan dalam TBE Buffer kemudian 

dipanaskan dalam microwave. Setelah agak dingin, larutan ditambahkan EtBr dan 

kemudian dituang dalam electroforesis chamber yang telah dipasang sisir dan 

sudah dikalibrasi. Larutan didiamkan samapi padat dan berbentuk gel, sisir 

diangkat dari plat agar, kemudian dimasukkan DNA dalam sumuran gel agarose. 

Running elektroforesis dilakukan dengan 100 volt dan arus 40 mA. Pembacaan 

pita-pita DNA dilakukan dengan meletakkan gel agarose diatas transiluminator 

UV dan difoto dengan kamera polaroid. Untuk mengetahui jumlah pasangan 

basanya, fragmen DNA hasil isolasi dikonfirmasikan dengan marker DNA yang 

dirunning pada plat yang sama. Isolat DNA yang telah diketahui kualitas dan 

kuantitas serta pasangan basanya tersebut kemudian dipotong menggunakan 

enzim restriksi dengan menggunakan metode RFLP (Restriction Fragment Length 

Polymorphism). 

3.3.5 Pemotongan DNA oleh Enzim Restriksi dengan metode RFLP 

 Sebanyak 3 µl aquabidest steril dimasukkan dalam mikroappendorf, dan 

ditambahkan buffer Ne2 sebanyak 1-2 µl, H2O 0.5 µl dan ditambahkan enzim 

restriksi HaeIII 0.3 µl dan dikocok pelan, selanjutnya diinkubasi dalam waterbath 

dengan suhu 370C selama 3 jam. Hasil pemotongan berupa beberapa fragmen 

DNA yang kemudian dilakukan elektroforesis dengan gel agarose 1-3 % (Artama 

dkk, 1991). 

3.3.6 Pembacaan Pita DNA  

 DNA hasil pemotongan dengan metode RFLP dan telah dirunning tersebut 

kemudian dilakukan pembacaan pola pita DNA.   
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3.4 Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diamati meliputi : 

1. Pertambahan Bobot Badan sapi Madura 

2. Pola pita DNA kandidat gen pertumbuhan 

 

3.5 Analisis Data 

 Data hasil pengamatan akan dianalisis dengan menggunakan analisis 

deskriptif yaitu menguji hasil penelitian dengan literatur yang telah ada dari 

penelitian sebelumnya.  

 

3.6 Batasan Istilah 

Fenotipe : Sifat-sifat yang dapat dilihat atau sifat-sifat yang dapat diukur 

dari suatu organisme. 

Gen : Unit dasar fungsional dalam keturunan yang menempati posisi 

khusus dalam kromosom atau genom dan bertanggung jawab 

terhadap heritabilitas dari suatu sifat tertentu. 

Polimorphism : Mempunyai lebih dari satu bentuk atau pola struktur. 

Restriksi Endonuklease : Salah satu enzim yang dapat memecah molekul DNA 

pada tempat yang dapat diidentifikasi dan spesifik. 

RFLP : Keragaman yang terjadi pada suatu spesies di dalam panjangnya 

fragmen DNA sebagai hasil dari pencernaan dari DNA yang 

diekstrak dengan satu atau beberapa enzim yang memecah DNA 

pada tempat yang dapat diidentifikasi dan spesifik.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Fenotipik Sapi Madura 

 Sampel sapi Madura yang digunakan dalam penelitian ini diambil di Pulau 

Poteran dengan umur yang hampir seragam yaitu sekitar 12 bulan dengan jenis 

kelamin jantan. Pengambilan data pertambahan bobot badan (PBB) dilakukan 

selama 2 bulan (60 hari). Dari sampel yang ada yaitu sebanyak 9 sampel diperoleh 

pertambahan bobot badan (PBB) sebagai berikut : 

Tabel 3. Hasil Karakterisasi Pertambahan Bobot Badan Pada Sapi Madura Jantan 
Di Pulau Poteran   

 
No. No. Sampel PBB (kg/hr) 

1. 32 S 0,26 

2. 21 S 0,32 

3. 23 S 0,28 

4. 9 S 0,41 

5. 17 S 0,24 

6. 29 S 0,32 

7. 30 S 0,22 

8. 38 S 0,33 

9. 33 S 0,26 

x ± SD 0,23 ± 0,08 

KK 3,375.10-3

 

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa pertambahan bobot badan sapi madura 

pada umur sekitar 12 bulan berkisar antara 0.22 – 0.41 kg/hari. Nilai ini tergolong  

cukup baik sesuai dengan pendapat Prihartini (2000) yang menyatakan bahwa  

pertambahan bobot badan sapi Madura pada umur 6 bulan sampai 3 tahun dapat 
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mencapai 0.26 – 0.36 kg/ekor/hari. Pertambahan bobot badan sapi Madura dapat 

mencapai hasil yang maksimal jika ditunjang oleh manajemen pemberian pakan 

yang baik serta faktor lingkungan yang mendukung pertumbuhan sapi Madura.  

Variasi fenotip antar individu yang memiliki potensi tinggi dalam 

menampilkan genetik yang unggul berupa pertambahan bobot badan merupakan 

parameter seleksi yang umum digunakan. Seleksi berdasarkan marka genetik 

(MAS) merupakan suatu alternatif yang dapat diterapkan dalam memilih ternak-

ternak untuk diseleksi sejak dini. 

 

4.2 Karakteristik Genotip Sapi Madura  

 Karakterisasi genotip yang diamati meliputi tingkat kemurnian DNA, 

penentuan jumlah pasangan basa hasil PCR - RFLP, frekuensi kemunculan allel 

(haplotipe) dan pola pemotongan DNA hasil RFLP. 

4.2.1 Uji Kemurnian dan Konsentrasi DNA 

 DNA total yang diperoleh dari hasil isolasi DNA sel limfosit darah 

kemudian diukur kemurnian dan konsentrasinya. Kemurnian dan konsentrasi 

DNA diperoleh dengan menggunakan Spektrofotometer pada panjang gelombang 

260 nm dan 280 nm. Hasil kemurnian dan konsentrasi DNA yang diperoleh dapat 

dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Hasil Konsentrasi Dan Kemurnian DNA Sapi Madura  

No. Kemurnian DNA 

A260 / A280 

Konsentrasi DNA  

A260 x 50 x Faktor 

pengenceran (µg/ml) 

1 1,140     1,79 

2 1,094 483,34 

3 0,980    1,01 

4 0,934 591,60 

5 2,363 433,33 

6 1,278 383,33 

7 1,048   1,96 

8 1,186   1,66 

9 1,098   1,34 

x ± SD 1,235 ± 0,43 211,04 ± 254,33 

  

Dari Tabel diatas dapat diketahui tingkat kemurnian dan konsentrasi DNA 

dari masing-masing sampel hasil isolasi DNA. Rata-rata tingkat kemurnian DNA 

sampel adalah 1,235 ± 0,43. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa isolat DNA 

yang diperoleh belum tergolong murni karena nilai kemurnian yang diperoleh 

kurang dari 1,8 sehingga diduga masih terdapat kontaminan lain. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Ainsworth C, Beynon J, Buchana V, (1997) dan  Muladno 

(2002) yang mengatakan bahwa isolat DNA dapat dikatakan murni apabila nilai 

rasio A260 / A280 berkisar antara 1,8 – 2,0.  

Beberapa sampel mempunyai nilai rasio A260 / A280 kurang dari 1,8 dan 

lebih dari 2 berarti di dalam isolat tersebut terdapat kontaminan. Nilai A260 / 

A280 yang kurang dari 1,8 berarti ada kontaminan berupa protein atau cairan 

pengekstrak lainnya seperti fenol. Sedangkan nilai rasio lebih dari 2 yaitu sampel 
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5, berarti sampel tersebut mengandung kontaminan berupa asam nukleat yang lain 

misalnya RNA. 

Tingkat konsentrasi DNA menunjukkan jumlah molekul DNA yang 

didapat dalam suatu isolat DNA. Rata-rata konsentrasi DNA yang diperoleh 

tergolong rendah yaitu 211,04 µg/ml. Beberapa sampel DNA memiliki tingkat 

konsentrasi yang rendah yaitu sampel no 2, 4, 5, dan 6. Sedangkan sampel lainnya 

memiliki tingkat konsentrasi yang cukup tinggi. Tingkat konsentrasi dan 

kemurnian dari tiap isolat DNA akan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan 

PCR-RFLP yang akan dilakukan.    

 

4.2.2 Hasil Amplifikasi DNA  

 Hasil dari isolasi DNA yang telah diukur kemurnian dan konsentrasinya 

kemudian dilakukan running elektroforesis gel agarosa 2 % untuk selanjutnya 

dilakukan ampifikasi / Polymerase Chain Reaction (PCR) dengan menggunakan 

primer gen pertumbuhan GHE5 (forward : 5’-TAGGGGAGGGTGAAAATGGA-

3’ ; reverse : 5’-GACACCTACTCAGACAATGCG-3’). Teknik Polymerase 

Chain Reaction (PCR) bertujuan untuk mengetahui fragmen DNA dari gen 

Growth Hormone dengan cara membuat salinan DNA. Dengan demikian 

memungkinkan sejumlah kecil sekuens DNA kandidat gen pertumbuhan disalin 

(jutaan kali) untuk diperbanyak sehingga dapat dianalisis. 
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Produk hasil PCR yang diperoleh disajikan pada Gambar 4. 

     M      1        2        3        4       5       6        7       8       9  
 

 

1517 bp 

500 bp 

400 bp 
300 bp 
200 bp 
100 bp 

 
Gambar 4. Produk Hasil PCR Dengan Primer GHE5 yang Menunjukkan Besar 

Fragmen DNA Sebesar 450 bp (M : Marker). 
 
 Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa hasil dari teknik PCR yang 

dilakukan menggunakan primer gen pertumbuhan GHE5F dan GHE5R 

menunjukkan fragmen hasil elektroforesis sebesar 450 bp. Teknik PCR dilakukan 

dengan menggunakan mesin PCR atau Gene Cycle selama ± 3 jam. Teknik PCR 

dengan menggunakan primer gen pertumbuhan GHE5F dan GHE5R terdiri dari 

31 siklus sehingga akan terbentuk salinan DNA sekuens gen pertumbuhan 

sebanyak 231. Hal ini sesuai dengan pendapat Anonymous (2005) yang 

mengatakan bahwa jumlah fragmen DNA yang teramplifikasi adalah 2n  dimana n 

adalah banyaknya siklus thermal. Rumus tersebut berasal dari penambahan jumlah 

keping (copy) DNA secara ekponensial, dimana keping DNA yang terbentuk 

menjadi cetakan bagi reaksi selanjutnya.  

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan amplifikasi DNA dengan teknik 

PCR dilakukan elektroforesis dengan gel agarosa 2 %. Pita DNA dapat dideteksi 
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dalam gel dengan menggunakan pewarna flourescens etidium bromida dan 

diletakkan di bawah sinar ultraviolet (Robyt dan White. 1987).  

Dari produk hasil PCR kemudian dilakukan Restriction Fragment Length 

Plymorphisms (RFLP) dengan menggunakan enzim restriksi HaeIII. Teknik ini 

bertujuan untuk mengetahui variasi fragmen gen pertumbuhan (Growth 

Hormone). Untuk selanjutnya hasil potongan DNA tersebut akan dipisahkan 

dengan elektroforesis gel agarosa, dengan pewarnaan oleh Ethidium bromida dan 

dilihat dengan UV transiluminator. DNA yang terekspresi pada gel agarosa 

disajikan pada Gambar 5. 

 1        2         3         4         5        6        7       8         9  

 

450 bp 

200 bp 
125 bp 

 
Gambar 5. Polimorfisme Genetik pada Sapi Madura Hasil PCR-RFLP Dengan 

Enzim Restriksi HaeIII. 
 
 Dari gambar diatas dapat diketahui adanya polimorfisme genetik hasil 

PCR-RFLP menggunakan enzim restriksi HaeIII. Pemotongan dengan 

menggunakan enzim HaeIII dan pita DNA hasil amplifikasi menggunakan primer 

gen pertumbuhan GHE5 menghasilkan 4 haplotipe (pola potongan DNA) yaitu 

haplotipe 1 dengan pemotongan 2 fragmen, haplotipe 2 dengan pemotongan 3 

fragmen, haplotipe 3 dengan pemotongan 4 fragmen, dan haplotipe 4 dengan 
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pemotongan 5 fragmen. Lokasi fragmen DNA  hasil pemotongan PCR-RFLP 

yaitu 450 bp, 375 bp, 325 bp, 275 bp, 200 bp, dan 125 bp. (Tabel 5).  

Tabel 5.  Hasil Pemotongan DNA dengan Teknik PCR-RFLP pada Sapi Madura 
di Pulau Poteran. 

 
Posisi Fragmen DNA (bp) No. 

450 375 275 200 125 
1  V V  V 
2 V    V 
3 V V V V V 
4 V V   V 
5 V V   V 
6 V V   V 
7 V V  V V 
8 V V V V V 
9 V V  V V 

 

Tabel 6. Frekuensi Haplotipe pada Sapi Madura Di Pulau Poteran 

Haplotipe Jumlah Individu Frekuensi (%) 
1 1 1/9 (11.1 %) 
2 4 4/9 (44.4 %) 
3 2 2/9 (22.2 %) 
4 2 2/9 (22.2 %) 

 

Pada Tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah sapi pada kelompok 

haplotipe 3 dan 4 masing-masing 2 ekor, sedangkan pada kelompok haplotipe 1 

dan 2 masing-masing 1 ekor dan 4 ekor. Frekuensi haplotipe terbesar terdapat 

pada haplotipe 2 yaitu sebesar 44.4 %. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

polimorfisme pada frekuensi sapi tersebut dengan adanya posisi pemotongan 3 

fragmen DNA yang berbeda. Dengan demikian sudah dapat diketahui bahwa sapi-

sapi Madura yang terdapat di Pulau Poteran menunjukkan adanya polimorfisme 

genetik untuk gen pertumbuhan.  
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Hasil polimorfisme genetik sapi Madura di Pulau Poteran dapat dilihat 

pada Tabel 7.  

Tabel 7. Polimorfisme Genetik Sapi Madura Di Pulau Poteran Hasil PCR-RFLP 

Posisi Fragmen DNA (bp) Haplotipe Sub 
Haplotipe 

Frekuensi 
(%) 450 375 275 200 125 

1 - 1/9 
(11.1%) 

V    V 

2 2a 1/9 
(11.1%) 

 V V  V 

 2b 3/9 
(33.3%) 

V V   V 

3 - 2/9 
(22.2%) 

V V  V V 

4 - 2/9 
(22.2%) 

V V V V V 

 

 Dari Tabel diatas ditunjukkan bahwa haplotipe 2 mempunyai 2 sub 

haplotipe yang dicirikan oleh posisi pemotongan atau besarnya fragmen DNA 

yang teramati setelah pemotongan dengan enzim restriksi HaeIII yang berbeda. 

Kondisi ini mungkin terjadi karena adanya mutasi pada lokasi DNA tersebut 

sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan posisi pemotongan oleh enzim 

restriksi (Gelderman and Ellenderf, 1990).  

Adanya polimorfisme genetik dalam suatu populasi dapat bermanfaat 

untuk menggambarkan keragaman genetik dari sekelompok ternak dalam suatu 

populasi. Dengan mengetahui adanya keragaman genetik tersebut maka akan 

dapat ditentukan program seleksi untuk memilih beberapa individu yang memiliki 

keunggulan dalam rangka meningkatkan produktivitas. 

 Sifat pertumbuhan merupakan sifat kuantitatif yang dipengaruhi oleh 

banyak gen (multiple allel) yang saling melengkapi (Warwick dkk., 1983) 

sehingga penampilan ternak yang berbeda kemungkinan tidak hanya dipengaruhi 
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oleh gen pertumbuhan yang dilacak oleh primer ini saja, melainkan kemungkinan 

ada gen aditif yang lain yang berperan terhadap penampilan sifat ini.  

Pengaruh perbedaan haplotipe yang diamati terhadap ekspresi fenotipe 

yaitu pertambahan bobot badan (PBB) dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Ekspresi Fenotip (Pertambahan Bobot Badan) Sapi Madura Di Pulau 
Poteran Dengan Haplotipe (Allel) Yang Berbeda. 

 
Haplotipe Sub-Haplotipe Jumlah 

Sampel 
Rataan Pertambahan Bobot Badan 

(kg/hr) 
1 - 1 0.32 

2a 1 0.26 2 
2b 3 0.32 

3 - 2 0.24 

4 - 2 0.30 

 

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata pertambahan bobot 

badan pada sapi Madura yang diamati tidak menunjukkan spesifikasi yang 

menyolok pada masing-masing haplotipe meskipun pada subhaplotipe 2b dan 

pada haplotipe 1 menunjukkan pertambahan bobot badan yang paling tinggi yaitu 

sebesar 0.32 kg/hari. Hal ini kemungkinan disebabkan karena jumlah sampel yang 

digunakan terlalu sedikit sehingga tidak tampak adanya perbedaan yang 

signifikan. Selain itu dapat juga terjadi karena jenis primer atau jenis enzim yang 

digunakan dalam teknik PCR-RFLP masih belum optimal dalam melacak dan 

melakukan pembedaan terhadap sifat yang dituju. Ge dkk (2003) menyatakan 

bahwa dengan penggunaan sampel sapi Angus dalam jumlah yang banyak, primer 

gen pertumbuhan ini berkorelasi secara positif terhadap kadar IGF-I dalam serum 

sehingga mampu memberikan perbedaan yang cukup signifikan pada haplotipe 

yang berbeda.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik sapi Madura di Pulau Poteran yang dilacak dengan menggunakan 

primer gen pertumbuhan GHE5 dan enzim HaeIII menunjukkan adanya 

polimorfisme genetik menjadi 4 haplotipe dan 2 sub-haplotipe, yang 

mengindikasikan sifat pertambahan bobot badan yang berbeda pada masing-

masing haplotipe meskipun perbedaannya tidak signifikan.  

 

5.2 Saran 

 Agar diperoleh pola yang nyata maka perlu dilakukan penambahan sampel 

yang digunakan dan perlu dicoba perlakuan dengan menggunakan primer gen 

pertumbuhan dan atau enzim restriksi yang lain 
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Lampiran 1. Komposisi Larutan dalam Isolasi DNA dan Elektroforesis 
Agarosa 

 
Larutan Penyusun  

10X RBC Lysis Solution  

(100 ml) 

NH4Cl 

KHCO3 

5mM EDTA 

Aquades 

7,75 g 

1.002 g 

10 ml 

 100 ml 

Cell Lysis Solution 1 M Tris-HCl 

0,5 EDTA 

20% SDS 

500μl 

2500μl 

1250μl 

Protein Precipitation 

Solution 

NH4COOH 

H2O (Aquades) 

3,854 g 

10 ml 

 Larutan TBE 5X 

(dalam 1000 ml) 

Tris base 1M   

Boric acid  1M  

Na2EDTA 20 mM  

30.25 g 

15.425 g 

1.86 g 

Loading dye Glycerol 87 %  

EDTA 0,5 M   

Bromophenol blue   

 

0.5747 ml 

0,002 ml 

0,004 g 

TE Buffer (untuk 100 ml) Tris base  

EDTA 

Bidest  

1.2114 gr 

0.0372 gr 

   100 ml 
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Lampiran 2. Skema Kerja Penelitian 
 

 
 
 
 
 

Sapi Madura 

 
  

 Sampel Darah  
 
 
 

Isolasi DNA 

Spektrofotometri Elektroforesis agarosa 
2% 

RFLP DNA dengan menggunakan 
enzim HaeIII  

Elektroforesis agarosa 2% 

PCR dengan menggunakan 
primer GHE5 

Analisa hasil potongan DNA dengan 
enzim restriksi dengan HaeIII 
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Lampiran 3.  Pemisahan Limposit Dari Darah 
 
 

-  
3 ml darah-EDTA 

o Tambahkan RBC lysis solution 1X 9ml 

o Tabung di bolak-balik sampai homogen 

o Inkubasi suhu ruang 10 menit dan sentrifuse 1500 rpm 10’  

 

 
Supernatan Pellet 

- Tambahkan RBC lysis solution  1X  9ml 

- Dipipeting 

- Bolak-balik sampai homogen 

- Inkubasi pada suhu ruang 10 menit 

- Sentrifuse 1500 rpm, 10 menit 

 

Supernatan Pellet  

    

- Diulangi sampai pellet  
berwarna putih 

 

 

 Pellet berwarna 
putih (limfosit)  
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Lampiran 4. Isolasi DNA Dari Limfosit 

 

- Ditambahkan 750 µl cell lysis solution  
- Dihomogenkan dengan cara pipeting 
- Diinkubasi pada suhu 37ºC, 15 menit ( diofen) 
- Ditambahkan protein presipitation 500µl, divortek 
- Pindahkan ke ependorf 
- Sentrifuse 1000 rpm, 4ºC, 15 menit pada alat mikrosentrifuse 

 

Sel Limfosit 

 
 
 

Pellet 

- Tambahkan protein presipitation 500µl 
- Di vortek 
- Sentrifuse 10000 rpm, 4ºC, 15 menit 

Supernatan 

 
 

Pellet  
 
 

- Pindahkan pada tabung ependorf baru  
- Tambahkan etanol absolute dingin 2250µl 
- Tabung dibolak-balik sebanyak 25-30 kali 
- Simpan pada suhu 4ºC 
- Sentrifuse 10000 rpm, 4ºC, 15 menit 

Supernatan 

 

 

                                                
Tambahkan 3 ml etanol 70% 
Sentrifuse 10000 rpm, 4ºC, 15 menit 

Pellet Supernatan 

 
 
 
 
                                                                               Etanol 

                                                                                               

Pellet 

Dikering anginkan pada suhu 370C 
Ditambahkan TE buffer 40 µl 
Simpan pada suhu –200C 

 
 
 
 
 

DNA Total   
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Lampiran 5. Pengukuran Konsentrasi dan Kemurnian DNA 

 

 DNA Total 
 

 
- Pengukuran dengan blanko 
- Diukur serapannya pada λ 260 nm dan λ 280 nm   

 

A260 / A280  

 

 

Lampiran 6. Elektroforesis Gel Agarosa 2 % 

 
0.6 gr Bubuk Agarosa  

 
- Dilarutkan dalam 30 ml TBE 1X 
- Panaskan di microwave sampai bening 

 

 

 

 

 

 

Larutan Gel Agarosa 2 % 

- Di dinginkan dan ditambahkan ETBr  
0.8 µl 

- Tuangkan ke dalam plate dan diamkan 
sampai membentuk gel 

 

 

 

 
Gel Agarosa 2 % 

 

 - DNA 3 µl dan Loading dye 2 µl diinjeksikan dalam 
sumuran  

- Di running pada 100 volt dan 40 mA 
 

 

 
Gel Agarosa Hasil Running  
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Lampiran 7. Teknik PCR dengan Primer GHE5 

 

 DNA Total 2 µl 
 

 
- Dimasukkan dalam Thin wall 
- Ditambahkan PCR Mix 18 µl 
- Dipipeting 
- Dimasukkan ke dalam Gene Cycle yang telah 

diprogram sesuai primer yang dipakai selama 
2 jam. 

 

 

 

 

 Produk PCR 
 

 

 

Lampiran 8. Teknik RFLP dengan enzim HaeIII 

 

 
DNA Produk PCR 3 µl, H2O 0.5 µl, Buffer NE2 

1.2 µl, dan enzim HaeIII 0.3 µl  

 

 
- Dimasukkan dalam Thin Wall dan di Flash 
- Diinkubasi dalam waterbath suhu 370C 

selama 3 jam 
 

 

 

 Produk PCR-RFLP 
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Lampiran 9. Gambar alat yang digunakan dalam analisis DNA 
 
 

 
Electroforesis Chamber Trans Iluminator UV 

 
                   

        
Gene Cycler   Spektrofotometer UV-VIS 

 
 
 

                  
        Microsentrifuse            Kamera Polaroid                                              
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Lanjutan Lampiran 9.                    

 
   Alat Elektroforesis Chamber   
 

                     
           Microwave                                                                   Autoklaf 
 
 

 
 

Beberapa bahan yang dipakai dalam penelitian 
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