
ABSTRACT 
 
 

CHARACTERISTICS OF DNA PATTERN OF CANDIDATE GENE FOR 
GROWTH HORMONE AND BODY WEIGHT OF MADURA CATTLE 

CORRECTED TO 6 MONTHS AGE IN SUMENEP  
 
 

 Selection based on genetic marker is considered as an efficient technique for 
improving genetic quality in population of animal. Body weight is an economic trait 
in beef cattle production. This research was conducted to evaluate whether the genetic 
marker of candidate gene for growth hormone associates with body weight in Madura 
cattle. A number of 9 young Madura cattle (about corrected 6 months old) in 
Sumenep selected randomly were measured for body weight using electric balance. 
Blood samples of 5 ml of each for DNA analysis was collected simultaneously with 
weighing of animal. The isolated DNA was amplified with Growth Hormone (GH) 
gene primer of GHE5 (forward: 5’- TAGGGGAGGGTGGAAAATGGA-3’ and 
reverse: 5’-GACACCTACCCAGACAATGCG-3’). DNA-PCR product was digested 
with restriction enzyme for polymorphism analysis using RLFP technique. The 
amplification using those primer resulted DNA fragmen of 450 bp in all samples. 
PCR-RLFP using restriction enzyme of Hae III resulted 5 haplotype, they were 
haplotype 1 which was uncut in fragmen size of 450 bp. Haplotype 2 that were cut 
into 2 fragmen size of 450 bp, and 375 bp. Haplotype 3 that were cut into 3 fragmen 
size of 450 bp, 375 bp, and 275 bp. Haplotype 4 that were cut into 4 fragmen size of 
450 bp, 375 bp, 275 bp, and 200 bp. Haplotype 5 that were cut into 5 fragmen  size of 
450 bp, 375 bp, 275 bp, 200 bp, and 125 bp. When data plotting for of body weight in 
according to different haplotypes was conducted, there was no association between 
those two variables was observed. 
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RINGKASAN 
 

 
KARAKTERISTIK POTONGAN PITA DNA MARKA KANDIDAT GEN 
PERTUMBUHAN TERHADAP BOBOT BADAN SAPI MADURA UMUR 

KOREKSI 6 BULAN DI SUMENEP 
 
 

 Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2005 sampai Maret 2006 di 
desa Bulek Lorong Kabupaten Sumenep untuk pengambilan sampel darah dari Sapi 
Madura. Pengamatan genotip secara Molekuler dilakukukan di Laboratorium Biologi 
Molekuler FMIPA Universitas Brawijaya. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan kesesuaian potongan pola 
pita DNA marka kandidat gen pertumbuhan terhadap bobot badan sapi Madura di 
Sumenep. Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai dasar dalam bidang 
pemuliaan, pembibitan, dan perbaikan mutu genetik sapi Madura dan memberikan 
informasi yang akurat mengenai adanya variasi potongan pita DNA marka kandidat 
gen pertumbuhan sapi Madura di Sumenep. Materi yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah sapi Madura jantan di kabupaten Sumenep dengan umur 4-8 bulan 
sebanyak 9 ekor, sapi-sapi yang telah dipilih ditimbang bobot badannya 
menggunakan timbangan digital serta pada saat yang bersamaan diambil darahnya 
melalui vena jugularis dimasukkan ke tabung vacutainer yang telah berisi EDTA 
steril sebagai antikoagulan, sampel darah yang telah diambil dianalisa dilaboratorium 
untuk dianalisa DNAnya dengan langkah-langkah yaitu isolasi leukosit dari sampel 
darah, isolasi DNA dari leukosit, pengukuran kuantitatif dengan spektrofotometer, 
pengukuran kualitatif dengan elektroforesis agarose 1%, amplifikasi DNA marka 
kandidat gen pertumbuhan menggunakan primer spesifik gen pertumbuhan yaitu 
GHE5F sebagai forward dengan urutan sequens 5’- 
TAGGGGAGGGTGGAAAATGGA-3’ dan GHE5R sebagai reverse dengan urutan 
sequens 5’-GACACCTACCCAGACAATGCG-3’, pengukuran keberhasilan PCR 
dengan elektroforesis agarose 2%, pemotongan produk PCR mengunakan enzim 
restriksi Hae III dengan metode RLFP, keberhasilan potongan PCR produk dapat 
dilihat dengan elektroforesis agarose 2 % dan dievaluasi dengan UV transiluminator 
dan didokumentasi dengan kamera palaroid.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil potongan marka gen pertumbuhan 
sapi Madura di Sumenep pada berbagai bobot badan menunjukkan adanya perbedaan 
potongan pita DNA atau adanya polimorfisme genetik. Potongan isolat DNA dengan 
metode PCR-RLFP mengasilkan 5 haplotipe yaitu haplotipe 1 tidak terpotong di 450 
bp, haplotipe 2 dengan 2 fragmen (potongan)  di 450 bp dan 375 bp, haplotipe 3 
dengan 3 fragmen di 450 bp, 375 bp dan 275 bp, haplotipe 4 dengan 4 fragmen di 450 
bp, 375 bp, 275 bp, dan 200 bp, haplotipe 5 dengan 5 fragmen di 450 bp, 375 bp, 275 
bp, 200 bp, dan 125 bp. Pada bobot badan 148,63 kg, 146,00 kg dan 124,57 kg 
terdapat pada haplotipe 5. Bobot badan 116,00 kg terdapat pada haplotipe 4. Bobot 

 iv



badan 128,00 kg terdapat pada haplotipe 3. Bobot badan 97,25 kg terdapat pada 
haplotipe 2. Bobot badan 130,57 kg, 117,13 kg, 92,00 kg terdapat pada haplotipe 1.  
 Sapi-sapi Madura di Sumenep memiliki polimorfisme genetik pada marka gen 
pertumbuhan tetapi tidak ada pola khusus mengenai posisi potongan DNA yang 
menunjukkan kesesuaian dan spesifikasi yang menyolok terhadap bobot badan sapi 
Madura  di Sumenep. Untuk memperoleh  pola yang nyata maka perlu dicoba primer 
dan atau enzim restriksi lain dengan jumlah sampel yang lebih banyak. 
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CHARACTERISTICS OF DNA PATTERN OF CANDIDATE GENE FOR 
GROWTH HORMONE AND BODY WEIGHT OF MADURA CATTLE 

CORRECTED TO 6 MONTHS AGE IN SUMENEP  
 
 

 Selection based on genetic marker is considered as an efficient technique for 
improving genetic quality in population of animal. Body weight is an economic trait 
in beef cattle production. This research was conducted to evaluate whether the genetic 
marker of candidate gene for growth hormone associates with body weight in Madura 
cattle. A number of 9 Madura cattle (about corrected 6 months old) in Sumenep 
selected were measured for body weight using electric balance. Blood samples of 5 
ml of each for DNA analysis was collected simultaneously with weighing of animal. 
The isolated DNA was amplified with Growth Hormone (GH) gene primer of GHE5 
(forward: 5’- TAGGGGAGGGTGGAAAATGGA-3’ and reverse: 5’-
GACACCTACCCAGACAATGCG-3’). DNA-PCR product was digested with 
restriction enzyme for polymorphism analysis using RLFP technique. The 
amplification using those primer resulted DNA fragmen of 450 bp in all samples. 
PCR-RLFP using restriction enzyme of Hae III resulted 5 haplotype, they were 
haplotype 1 which was uncut in fragmen size of 450 bp. Haplotype 2 that were cut 
into 2 fragmen size of 450 bp, and 375 bp. Haplotype 3 that were cut into 3 fragmen 
size of 450 bp, 375 bp, and 275 bp. Haplotype 4 that were cut into 4 fragmen size of 
450 bp, 375 bp, 275 bp, and 200 bp. Haplotype 5 that were cut into 5 fragmen  size of 
450 bp, 375 bp, 275 bp, 200 bp, and 125 bp. When data plotting for of body weight in 
according to different haplotypes was conducted, there was no association between 
those two variables was observed. 
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RINGKASAN 
 

 
KARAKTERISTIK POTONGAN PITA DNA MARKA KANDIDAT GEN 
PERTUMBUHAN TERHADAP BOBOT BADAN SAPI MADURA UMUR 

KOREKSI 6 BULAN DI SUMENEP 
 
 

 Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2005 sampai Maret 2006 di 
desa Bulek Lorong Kabupaten Sumenep untuk pengambilan sampel darah dari Sapi 
Madura. Pengamatan genotip secara Molekuler dilakukukan di Laboratorium Biologi 
Molekuler FMIPA Universitas Brawijaya. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan kesesuaian potongan 
pola pita DNA marka kandidat gen pertumbuhan terhadap bobot badan Sapi Madura 
di Sumenep. Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai dasar dalam bidang 
pemuliaan, pembibitan, dan perbaikan mutu genetik Sapi Madura dan memberikan 
informasi yang akurat mengenai adanya variasi potongan pita DNA marka kandidat 
gen pertumbuhan Sapi Madura di Sumenep. Materi yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah Sapi Madura jantan di Kabupaten Sumenep dengan umur 4-8 bulan 
sebanyak 9 ekor, sapi-sapi yang telah dipilih ditimbang bobot badannya 
menggunakan timbangan digital serta pada saat yang bersamaan diambil darahnya 
melalui vena jugularis dimasukkan ke tabung vacutainer yang telah berisi EDTA 
steril sebagai antikoagulan. Sampel darah yang telah diambil dianalisa dilaboratorium 
untuk dianalisa DNAnya dengan langkah-langkah yaitu isolasi leukosit dari sampel 
darah, isolasi DNA dari leukosit, pengukuran kuantitatif dan kualitatif DNA, 
amplifikasi DNA marka kandidat gen pertumbuhan menggunakan primer spesifik gen 
pertumbuhan yaitu GHE5F sebagai forward dengan urutan sequen 5’- 
TAGGGGAGGGTGGAAAATGGA-3’ dan GHE5R sebagai reverse dengan urutan 
sequen 5’-GACACCTACCCAGACAATGCG-3’, pengukuran keberhasilan PCR 
dengan elektroforesis agarose 2%, pemotongan produk PCR mengunakan enzim 
restriksi Hae III dengan metode RLFP, keberhasilan potongan PCR produk dapat 
dilihat dengan elektroforesis agarose 2 % dan dievaluasi dengan UV transiluminator 
dan didokumentasi dengan kamera palaroid.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil potongan marka gen 
pertumbuhan Sapi Madura di Sumenep pada berbagai bobot badan menunjukkan 
adanya perbedaan potongan pita DNA atau adanya polimorfisme genetik. Potongan 
isolat DNA dengan metode PCR-RLFP mengasilkan 5 haplotipe yaitu haplotipe 1 
tidak terpotong di 450 bp, haplotipe 2 dengan 2 fragmen (potongan)  di 450 bp dan 
375 bp, haplotipe 3 dengan 3 fragmen di 450 bp 375 bp dan 275 bp, haplotipe 4 
dengan 4 fragmen di 450 bp, 375 bp, 275 bp, dan 200 bp, haplotipe 5 dengan 5 
fragmen di 450 bp, 375 bp, 275 bp, 200 bp, dan 125 bp. Pada bobot badan 148,63 kg; 
146 kg; dan 124,57 kg terdapat pada haplotipe 5. Bobot badan 116 kg terdapat pada 
haplotipe 4. Bobot badan 128 kg terdapat pada haplotipe 3. Bobot badan 97,25 kg 
terdapat pada haplotipe 2. Bobot badan 130,57 kg; 117,13 kg; 92 kg terdapat pada 
haplotipe 1.  
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 Sapi-Sapi Madura di Sumenep memiliki polimorfisme genetik pada marka 
gen pertumbuhan tetapi tidak ada pola khusus mengenai posisi potongan DNA yang 
menunjukkan kesesuaian dan spesifikasi yang menyolok terhadap bobot badan Sapi 
Madura  di Sumenep. Untuk memperoleh  pola yang nyata maka perlu dicoba primer 
dan atau enzim restriksi lain dengan jumlah sampel yang lebih banyak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 
 

Kebutuhan akan konsumsi daging sapi setiap tahun selalu meningkat, 

sementara itu pemenuhan akan kebutuhan daging sapi masih kurang, artinya jumlah 

permintaan lebih tinggi daripada peningkatan daging sapi sebagai konsumsi. Sapi 

potong sebagai salah satu usaha perlu terus dikembangkan, begitu potensialnya 

pengembangan usaha ternak sapi potong dalam kebijaksanaan  sub sektor peternakan, 

sehingga sudah sewajarnya memperoleh perhatian petani-ternak untuk dipilih sebagai 

salah satu usaha. Guna memenuhi kebutuhan akan konsumsi daging sapi, maka perlu 

dikembangkan potensi ternak lokal, diantaranya adalah Sapi Madura. 

Sapi Madura merupakan salah satu sapi lokal asli Indonesia yang telah 

dikenal sebagai sapi potong yang cocok untuk dikembangkan di Indonesia. Sapi jenis 

ini dapat beradaptasi dengan baik pada kondisi lingkungan Indonesia, tahan terhadap 

iklim tropis, dapat hidup dengan kondisi pakan alami dan air setempat dan 

mempunyai kemampuan pertumbuhan yang cukup baik. Huitema (1986) menyatakan 

bahwa pada saat pakan kurang pertumbuhan sapi-sapi muda hampir terhenti dan akan 

tumbuh dengan baik kembali pada saat keadaan pakan lebih baik. Oleh karena itu 

Sapi Madura berpotensi untuk dikembangkan dimasa depan sebagai sapi potong yang 

unggul. 
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Bagi usaha ternak potong yang terpenting adalah ternaknya dapat terus 

bertambah bobot badannya, karena besarnya penerimaan akan sangat tergantung pada 

pertambahan bobot badan sapi yang dicapai selama proses penggemukan. 

Performan atau penampilan individu ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor 

genetik dan faktor lingkungan. Sapi Madura di Sumenep memiliki bobot badan yang 

yang berbeda dengan lingkungan yang relatif sama, hal tersebut mengindikasikan 

bahwa variasi bobot badan Sapi Madura tersebut dikendalikan oleh faktor genetik. 

Faktor genetik tersebut diduga dikendalikan oleh gen pertumbuhan. Bobot badan sapi 

merupakan sifat kuantitatif yang dipengaruhi oleh beberapa (atau banyak) pasang 

gen. Prinsip inilah yang mendasari teknik seleksi yang dikembangkan akhir-akhir ini, 

yaitu seleksi berdasarkan gen marker yang dikenal dengan istilah Marker Assisted 

Selection (MAS) 

Genetika modern dan biologi molekuler memungkinkan untuk melakukan 

seleksi kemampuan produksi daging berdasarkan marka spesifik untuk gen 

pertumbuhan. Identifikasi genotip atau genetika molekuler untuk sifat pertumbuhan 

pada beberapa bangsa sapi telah dilakukan, namun untuk Sapi Madura sampai saat ini 

belum ditemukan informasi. Penelitian tentang genetika Sapi Madura terutama untuk 

sifat pertumbuhannya perlu dilakukan sebagai upaya untuk perbaikan mutu genetik 

dan menseleksi sapi yang memiliki sifat unggul. 
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1.2. Perumusan Masalah 

 Dari latar belakang diatas timbul suatu permasalahan yaitu apakah terdapat 

perbedaan karakteristik potongan pola pita DNA marka kandidat gen pertumbuhan 

pada Sapi Madura di Sumenep dan bagaimanakah kesesuaian potongan pola pita 

DNA marka kandidat gen pertumbuhan terhadap bobot badan Sapi Madura di 

Sumenep. 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk  membandingkan kesesuaian potongan pola pita 

DNA marka kandidat gen pertumbuhan terhadap bobot badan Sapi Madura di 

Sumenep. 

 
1.4. Kegunaan penelitian 

1. Hasil penelitian memberikan informasi yang akurat tentang variasi potongan 

pita DNA marka kandidat gen pertumbuhan pada Sapi Madura di Sumenep 

2. Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam  

pemuliaan, pembibitan, dan perbaikan mutu genetik Sapi Madura. 

 
1.6. Kerangka Pikir 

Sapi Madura merupakan sapi potong asli Indonesia yang memiliki kontribusi 

banyak dalam menyediakan kebutuhan daging di Indonesia khususnya Jawa Timur. 

Sapi ini memiliki banyak kelebihan-kelebihan sehingga baik untuk dikembangkan 

sebagai sapi potong yang unggul. Untuk melakukan seleksi  pada sapi potong 
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diutamakan untuk sifat kecepatan pertumbuhan atau bobot badan, karena sifat-sifat 

tersebut mempunyai nilai heretabilitas yang termasuk kategori tinggi. 

Performan atau penampilan individu ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor 

genetik dan faktor lingkungan. Sapi Madura di Sumenep memiliki bobot badan yang 

yang berbeda dengan lingkungan yang relatif sama, hal tersebut mengindikasikan 

bahwa variasi bobot badan Sapi Madura tersebut dikendalikan oleh faktor genetik. 

Faktor genetik tersebut diduga dikendalikan oleh gen pertumbuhan. Bobot badan sapi 

merupakan sifat kuantitatif yang dipengaruhi oleh beberapa (atau banyak) pasang 

gen. Prinsip inilah yang mendasari teknik-teknik seleksi yang dikembangkan akhir-

akhir ini, yaitu seleksi berdasarkan gen marker yang dikenal dengan istilah Marker 

Assisted Selection (MAS). Oleh karena itu perlu dilakukan suatu penelitian terhadap 

karakteristik potongan pola pita DNA marka kandidat gen pertumbuhan terhadap 

bobot badan Sapi Madura di Sumenep. 

 
1.5. Hipotesis 

 Diduga terdapat kesesuaian antara potongan pola pita DNA marka kandidat 

gen terhadap pertumbuhan d bobot badan Sapi Madura di Sumenep. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Sapi Madura 

 Sapi Madura merupakan salah satu bangsa sapi asli indonesia yang telah 

dikenal dimasyarakat. Pada awalnya sapi ini merupakan persilangan antara Bos 

Sondaicus dan Bos Indicus karena sapi ini memiliki ciri warisan dari kedua bangsa 

sapi tersebut. Sapi Madura sebagai plasma nutfah asli Indonesia perlu tetap               

dipertahankan kelestariannya dan dikembangkan baik populasi maupun kemampuan 

genetiknya. Sapi Madura telah sangat populer dimasyarakat sebagai sapi pacuan 

selain itu sapi ini pun memiliki potensi yang cukup tinggi sebagai sapi potong 

(Soehadji, 1992).   

 Sapi Madura umumnya berukuran sedang dan sangat sesuai untuk daerah 

lingkungan panas dan lembab karena daya adaptasinya sangat tinggi terhadap daerah 

tersebut. Sapi Madura memiliki warna bulu merah bata dan mempunyai ponok seperti 

halnya keturunan jenis Bos indicus. Sifatnya tenang dan lincah bergerak. Sapi Madura 

termasuk golongan ternak yang efisien dalam mencerna makanan, bahkan dalam 

keadaan kurang makan sekalipun kondisi badannya tetap baik (Djarijah, 1996). 

Menurut Sugeng (2003) Sapi Madura baik jantan maupun betina berwarna merah bata 

dan hampir tak ada bedanya antara kedua jenis kelamin tersebut. Ciri lainnya adalah 

paha bagian belakang berwarna putih, sedangkan kaki depan berwarna merah muda, 

tanduk pendek dan beragam ada yang melengkung seperti bulan sabit dan adapula 

yang tumbuh agak kesamping dan ke atas. Tanduk pada betina kurang lebih 10 cm, 
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jantan 15-20 cm. Berat badan Sapi Madura jantan biasanya mencapai 330 kg, 

sedangkan betinanya hanya 200 kg (Djarijah, 1996). 

Menurut penelitian tahun 1984 dan 1992 ukuran tubuh Sapi Madura pada 

kisaran umur yang sama (Gunawan, 1993) disajikan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Ukuran Tubuh Sapi Madura, Pengamatan Tahun 1984 dan 1992  

(Gunawan, 1993) 
Umur sapi 

6 bulan 1 tahun 2 tahun 3 tahun 
Jenis kelamin 

1984 1992 1984 1992 1984 1992 1984 1992
Betina :         
Tinggi gumba(cm)  86 90 96 99 106 106 113 112 
Panjang badan(cm)  81 84 93 93 106 104 111 113 
Lingkar dada (cm) 98 100 112 115 128 129 140 141 
Berat badan (kg) 71 86 105 125 154 165 212 198 
Jantan :         
Tinggi gumba(cm)  87 90 98 98 109 109 115 119 
Panjang badan(cm)  80 82 91 91 104 104 116 117 
Lingkar dada (cm) 98 99 112 112 129 129 146 148 
Berat badan (kg) 80 86 116 116 169 169 217 136 

 

Keunggulan-keunggulan yang dimiliki Sapi Madura yang di tulis oleh 

Soehadji (1992) ádalah sebagai berikut: 

1. Mampu hidup, tumbuh dan berkembang biak pada kondisi suhu panas dengan 

keadaan makanan yang kurang baik. 

2. Mempunyai calving rate sebesar 75% walaupun tidak sebaik sapi Bali akan 

tetapi masih lebih unggul dari sapi Ongole (60-70%). 

3. Mempunyai pertumbuhan bobot badan yang lebih baik (0,65 kg/hari) dan 

mempunyai tipe sapi potong yang baik, dan nilai karkas yang tinggi (54%). 

4. Dapat mulai dikerjakan di sawah pada umur 12-14 bulan, sedang sapi Ongole 

baru dapat dikerjakan pada umur 16-20 bulan. 
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5. Memiliki sifat-sifat genetik tahan terhadap stress akibat iklim dan lingkungan 

yang keras dan mempunyai daya tahan terhadap serangan caplak. 

 
2.2. Growth Hormone 

 Hormon pertumbuhan atau somatotropin adalah hormon yang dibuat oleh 

kelenjar hipofisis bagian depan, berupa protein yang terdiri atas 191 asam amino. 

Secara spesifik fungsi utama dari growth hormone yaitu merangsang perkembangan 

kondrosit bagian tulang rawan dan produksi insulin. Hal ini identik dengan insulin 

growth faktor 1 yang juga dikenal dengan somatomedin (Cunningham, 1994).  

Growth hormone diproduksi oleh pituitary anterior yang diangkut ke hati 

melalui darah, kemudian dipompa keseluruh tubuh (Kalthoff and Klaus, 2001). Organ 

hati merupakan tempat pokok dari produksi IGF-1. Growth hormone tidak hanya 

mempengaruhi pertambahan tinggi badan namun juga berpengaruh terhadap fungsi 

metabolik lainnya antara lain meningkatkan penyimpanan kalsium, memperkuat serta 

meningkatkan mineral pada tulang (Groenewegen et al., 1990). Selain ini growth 

hormone juga berperan untuk memelihara fungsi dari pankreas. Hal ini dapat 

meningkatkan lipolysis yang dapat menurunkan jaringan adiposa (lemak tubuh) dan 

meningkatkan sejumlah asam lemak bebas gliserol dalam darah (Davis, 1999). 

Sekresi hormon pertumbuhan oleh hipofisis dihambat oleh suatu hormon 

hipotalamus, berupa peptida yang tersusun dari 14 asam amino dan disebut 

somatostatin. Sebaliknya sekresi somatotropin tadi dirangsang oleh faktor 

hipotalamus lain, yaitu hormon pembebas – hormon pertumbuhan (growth hormon – 

 7



releasing hormon). Somatotropin meningkatkan pertumbuhan sel, sintetis protein 

serta kadar glukosa dan kalsium plasma (Anonymous, 2006). 

Hormon pertumbuhan sapi (bovine growth hormone) sangat berperan dalam 

pertumbuhan, laktasi, dan perkembangan kelenjar susu pada sapi. Dalam hal 

hubungannya dengan pertumbuhan, penelitin yang dilakukan oleh Groenewegan et al 

(1990) ; Barton et al (1994) pada sapi pedaging Eropa menunjukkan bahwa dalam 

pemberian hormon pertumbuhan dapat meningkatkan rata-rata pertumbuhan sapi. 

Meningkatnya pertumbuhan ini diduga melalui perantara kerja IGF-1 (Amstrong et 

al., 1995; Enright et al., 1990 yang disitasi dari Sutarno, 2005). Dugaan ini diperkuat 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Ballard et al (1993) yang menunjukkan bahwa 

pengaruh secara tidak langsung melalui IGF-1 menyebabkan terjadinya peningkatkan 

pertumbuhan.  

Growth hormone pada sapi adalah suatu peptida tunggal dengan berat molekul 

22 kD, tersususn atas 190 asam amino, dan pada ujung N nya terdapat ala atau phe. 

Pada mamalia, growth hormone memberikan efek biologis terhadap pertumbuhan 

individu setelah lahir, kecepatan pertumbuhan dan produksi susu. Chikuni et al  

(1997) menemukan adanya variasi genetik pada growth hormone sapi. Menurut       

Ge et al (2003) banyak sekali bentuk-bentuk polimorfisme pada hewan ternak yang 

diidentifikasikan sebagai peran gen growth hormone, namun hanya sedikit yang 

mempunyai karakteristik yang tepat dalam perubahan nukleotida dan posisinya dalam 

sekuens DNA. Pada sapi, polimorfisme single nukleotida (SNP) terjadi dalam exon 5 

(kodon 127) perubahan leucin menjadi valine CTG menjadi GTG dalam molekul 
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growth hormone dewasa. Sekuen dan posisi primer oligonukleotida yang digunakan 

dalam gen hormon pertumbuhan (GH) dapat dilihat pada Tabel. 2 

Tabel 2. Sekuen dan posisi primer oligonukleotida yang digunakan dalam gen 
hormon pertumbuhan. 

Primer Sekuens primer Lokasi8

GHPM1Fgc 
GHPMIR 
GHP1TF3 
GHPMTR0 
GHE5F 
GHE5R 
GC-clamp 

5’-gcgtagctacGGGTGGGTTGCCTTTCTCTC-3’ 
5’-GCTTGTCATCATCCCGTCTCCAC-3’ 

5’-TGGAGTGGGTTGCgAaTTCCT-3’ 
5’-gcgtagctacaggtTGCAGTCCATGGGGTCGCTGAGGGcC-3’ 

5’- TAGGGGAGGGTGGAAAATGGA-3’ 
5’-GACACCTACCCAGACAATGCG-3’ 

5’-CGCCCGCCGCGCCCCGCGCCCGGCCCGCC-3’gcgtagctac-3’ 

6-27 
474-452 
232-252 
329-304 

2054-2074 
2457-2437 

N/A 
*) Sekuen didasarkan pada sekuans gen GH pada sapi 
Sumber: Ge et al (2003) 
 

 
2.3. Seleksi Berdasarkan Marka Genetik 

 Seleksi perlu dilakukan untuk memilih ternak yang unggul, sampai saat ini 

seleksi ternak secara konvensional memerlukan waktu yang lama dan biaya yang 

tinggi, disamping memerlukan ternak dalam jumlah yang banyak. Seleksi secara 

konvensional dirasakan tidak efektif karena pada saat program pengujian berakhir 

kemungkinan induk dan pejantan yang diseleksi sudah tidak ada lagi. Performan  

seekor ternak dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik bersifat 

tetap dan bisa diturunkan pada generasi berikutnya. Faktor lingkungan bersifat tidak 

baka, berubah dari waktu kewaktu dan tidak dapat diwariskan kepada keturunannya 

(Hardjosubroto, 1994), sehingga hasil yang diperoleh tidak konsisten. 

 Perkembangan ilmu genetika modern dan biologi molekuler telah 

memungkinkan isolasi dan manipulasi gen-gen terseleksi yang tidak diragukan lagi 

dapat mempercepat modifiksi-modifikasi genetika pada berbagai spesies hewan dan 

ternak, terutama jika dikaitkan dengan manipulasi genetika ternak untuk 
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menghasilkan individu ternak yang spesifik, misalnya untuk tujuan perbaikan 

karakter produksi ternak dengan hanya memerlukan waktu satu generasi (Ciptadi dan 

Siswanto, 2002). Seleksi berdasarkan genetik suatu inividu yang memiliki potensi 

genetik tinggi dalam menampilkan fenotipik unggul adalah sebagai suatu alternatif 

yang dapat diterapkan untuk memilih ternak-ternak untuk diseleksi 

 Genetika modern dan biologi molekuler dimungkinkan untuk melakukan 

seleksi kemampuan produksi daging berdasarkan marka spesifik. Marka molekuler 

telah digunakan untuk menguji variabilitas genetik serta karakteristik sifat-sifat 

produksi karena dapat memberikan informasi mengenai setiap region dari genom 

(tanpa mempertimbangkan tingkat ekspresi gen). Marka dapat berupa polimorf dalam 

gen yang diharapkan akan muncul untuk sifat tertentu (kandidat gen) atau yang lebih 

umum adalah region anonim suatu genom yang diharapkan berangkai pada gen-gen 

yang penting (Meghen et al., 2002). 

 Riset dibidang genetik banyak menarik perhatian pada jenis ternak, karena 

pengetahuan tentang variasi genetik ini banyak diterapkan pada penyilangan dan 

genetika. Aplikasi dari variasi genetik  oleh Archibald (1993) disebutkan misalnya 

untuk identifikasi hewan dan analisis silsilah (pedigree), pemetaan gen dan 

identifikasi penanda gen yang mengendalikan sifat-sifat yang diinginkan. Karena 

semua sifat yang nampak (fenotip) dipengaruhi oleh informasi genetik yang dibawa 

oleh DNA, maka variasi DNA berhubungan dengan terjadinya variasi fenotip. Prinsip  

dasar inilah yang mendasari teknik seleksi yang dikembangkan akhir-akhir ini, yaitu 

seleksi berdasarkan gen marker yang dikenal denga istilah Marker Assisted Selection 

(MAS). 
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2.4. Isolasi DNA 

 Analisa DNA diawali oleh adanya proses isolasi DNA. Pada dasarnya isolasi 

dan ekstraksi DNA adalah serangkaian proses untuk memisahkan DNA dari 

komponen-komponen sel lainnya. Proses tersebut meliputi empat tahapan yaitu 

pemecahan sel untuk mengeluarkan DNA, inaktivasi enzim yang dapat merusak 

DNA, disosiasi dan denaturasi protein. Hasil isolasi, ekstraksi, dan purifikasi DNA 

ini kemudian dapat diperiksa kualitasnya secara kuantitatif dan kualitatifnya 

(Anonymous, 1997). 

 Isolasi DNA diawali dengan memecah sel. Sel dapat dipecah dengan cara, 

yaitu secara fisik dan secara kimia. Cara kimiawi merupakan cara yang paling sering 

digunakan pada preparasi DNA sel seperti sel bakteri. Tahapan yang terpenting 

adalah pemisahan protein dengan menggunakan garam konsentrasi tinggi. Pada 

larutan garam konsentrasi tinggi protein akan mengendap. Pengendapan terjadi 

karena ion-ion garam secara efektif mengikat molekul-molekul air yang akan 

berikatan dengan protein. Interaksi diantara protein menjadi lebih dominan daripada 

interaksi antara protein dan air, sehingga terjadi pengendapan protein. Protein yang 

mengendap dipisahkan dengan sentrifugasi. Supernatan yang mengandung DNA 

diambil dan dipresipitasi dengan ethanol absolute dingin (Robyt and white, 1987), 

kemudian diukur konsentrasinya dengan menggunakan spektrofotometer ultra violet 

(Weafer, 2001). 
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2.5. PCR (Polymerase Chain Reaction) 

 PCR merupakan teknik enzimatik secara invitro untuk memperbanyak 

fragmen DNA spesifik dengan pemanjangan primer secara simultan pada trand DNA 

komplementer (McPherseon and Taylor, 1993 yang dikutip oleh Rahayu dkk., 2003). 

PCR adalah konsep yang memungkinkan  pelipatgandaan segmen DNA dalam tabung 

dengan bantuan enzim DNA polymerase. Dengan demikian metode ini sangat 

bermanfaat pada kondisi analisa dimana kita menginginkan fragmen DNA spesifik 

dalam jumlah banyak. Komponen-komponen PCR terdiri dari dNTP (deoxinukleotida 

triphosphate), tag polymerase, DNA primer, DNA cetakan (template) dan, buffer 

PCR. 

 Prinsip terjadinya reaksi PCR akibat adanya sifat komplementasi 

(berpadanan), annealing (penempelan primer), dan perpanjangan rantai oleh DNA 

polymerase (perbedaan tahapan reaksi dalam PCR dapat dilihat pada Gambar 1). 

Primer adalah potongan rantai DNA antara 18-24 nukleotida yang didesain 

berkomplemen dengan rantai DNA templet dan menjadi titik batas primer kiri dan 

primer kanan. Secara teoritik, jika efisiensi reaksi pelipatgandaan seratuspersen, 

dalam putaran ke-30 siklus reaksi rantai (denaturasi-penempelan-perpanjangan) PCR 

akan dihasilkan sebanyak kurang lebih satu milyar molekul DNA target (perbanyakan 

gen secara eksponensial dapat dilihat pada Gambar 2)  (Anonymous, 2005). 
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Gambar 1. Perbedaan Tahapan Reaksi dalam PCR 

 
(Anonymous, 2005) 
 
 Pemanjangan primer dikatalis oleh tag DNA polymerase, salah satu heat-

stable DNA polymerase yang diisolasi dari bakteri Thermus aquatikus. Adanya siklus 

yang berulang yang meliputi denaturasi DNA template, annealing (penempelan) 

primer dan perpanjangan ujung 3’ primer DNA, menghasilkan akumulasi fragmen 

DNA spesifik yang bertambah secara eksponensial (Boehringer, 1995). 

Gambar 2. Perbanyakan Gen Secara Eksponensial dalam PCR 

 
(Anonymous, 2005) 
 
 Untuk menghasilkan produk PCR yang spesifik, maka primer yang digunakan 

harus memenuhi beberapa persyaratan yang meliputi: 1) harus bersifat komplementer 

pada satu specific site pada DNA template, 2) mempunyai kandungan G/C 40-75%, 

3) mengandung 14-40 nukleotida, 4) tidak ada urutan yang komplementer antara 
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ujung 3’ masing-masing primer sehingga tidak terbentuk “primer-primer”yang secara 

signifikan mengurangi sensitifitas dan spesifitas produk PCR (Boehringer, 1995) 

Produk PCR dapat dideteksi dengan elektroforesis dalam gel agarosa dengan 

menggunakan DNA marker (McPherson and Taylor, 1993 yang dikutip oleh Rahayu 

dkk., 2003). Hasil elektroforesis produk PCR terlihat sebagai pita DNA yang tajam 

pada ukuran yang kita kehendaki. 

 
2.6. Elektroforesis  

 Elektroforesis adalah suatu teknik yang memisahkan molekul-molekul sesuai 

dengan muatannya dalam medan listrik, biasanya pada media penyangga padat atau 

setengah padat, seperti kertas atau agar (Stansfield, 1991). Prinsip kerja elektroforesis 

adalah adanya perbedaan kecepatan gerak partikel-partikel bermuatan bila terdapat 

dalam suatu medan listrik (Wongsosupantio, 1991) 

 Teknik elektroforesis melibatkan penempatan molekul-molekul pada medan 

bertegangan tinggi sedemikian sehingga molekul-molekul itu bergerak kearah kutup 

positif atau negatif tergantung pada muatan nettonya. Pergerakan terjadi pada subtrat 

padat yang ditembus oleh larutan cair yang diberi buffer. pH buffer, kekuatan medan 

listrik, panjangnya waktu yang diperlukan untuk menerapkan medan, dan keadaan 

substrat padat dapat divariasi, dan bila kombinasi keadaan yang sesuai telah 

ditentukan, molekul-molekul yang berbeda sedikit saja dalam muatan nettonya dapat 

dipisahkan satu sama lain (Adisumarto,1988). 

Elektroforesis dengan gel agarosa merupakan teknik sederhana, mudah 

penanganannya dan sample yang dibutuhkan relatif lebih sedikit serta mempunyai 
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kisaran yang besar yaitu 200-50.000 pasangan basa dengan berbagai konsentrasi 

agarosa (Bassam, 1995). Selain itu lokasi dari DNA dalam gel dapat diamati secara 

langsung dengan menggunakan Ethidium Bromide (EtBr) yang akan mengikat DNA 

dengan cara menyisip diantara dua pasang basanya dan akan berpendar apabila 

dikenai radiasi UV (Smith and Wood, 1991). 

 
2.7. Teknik RFLP (Restriction Fragmen Length Polymorphism) 

 RFLP adalah salah satu teknik dalam genetika molekuler untuk menjelaskan 

variasi genetik pada DNA. Teknik ini akan menghasilkan pola-pola potongan DNA 

yang berbeda antar individu (Primack dkk., 1998 ; Smith and wood, 1991). Metode 

ini dapat digunakan untuk menganalisa secara molekuler keragaman genetik diantara 

individu dalam suatu populasi. RFLP dapat divisualisasikan secara langsung saat 

fragmen dalam DNA dipisahkan dengan elektroforesis gel agarosa                    

(Snustad et al, 1997).  

Marka molekuler RFLP (Restriction Fragmen Length Polymorphism) 

merupakan marka molekuler yang menggunakan enzim restriksi dalam 

mengidentifikasi sekuens-sekuens DNA pada genom. Enzim restriksi ini berperan 

memotong rangkaian DNA genom menjadi potongan-potongan yang berbeda-beda 

ukurannya dan menjadi sumber informasi genetik spesifik dalam mendeteksi variasi 

sekuensi DNA yang dimiliki suatu organisme  (Sianipar, 2003). Perbedaan pola 

pemotongan DNA atau polimorfisme tersebut akan diwariskan kepada generasi 

berikutnya (Primarck dkk., 1998). 
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            Berbagai penerapan marker RFLP telah banyak dilakukan antara lain : 1) 

menduga hubungan kekerabatan dari beberapa individu yang dianalisis, 2) menduga 

ada tidaknya variasi genetik dari koleksi plama nutfah, 3) memonitor kemurnian 

benih hibrida, 4) memonitor proses seleksi (melalui linkage) berbagai karakter 

agronomis penting, 5) memilah-milah komponen genetik dari karakter kuantitatif, 6) 

menganalisis gen yang berasal dari proses transformasi genetik. Dalam hal ini, posisi 

integrasi dari gen tersebut dalam kromosom tanaman resipiennya akan dapat 

ditentukan (Sianipar, 2003).   

 
2.8. Enzim Restriksi  
 
             Enzim restriksi ini mampu memotong DNA pada situs pengenal dengan 

sekuensi DNA yang sangat spesifik (Recognition site). Dengan demikian enzim ini 

mampu memproses DNA menjadi potongan-potongan yang lebih pendek asal DNA 

tersebut memiliki situs pengenal untuk enzim restriksi tertentu. DNA genomik 

tanaman yang relatif kompleks organisasi DNA-nya dapat dipotong-potong menjadi 

populasi potongan DNA dengan berbagai ukuran. Sampai dengan tahun 1988an, telah 

diketahui hampir 475 macam enzim restriksi yang berasal dari berbagai organisme 

(Sianipar, 2003). 

Pada RFLP, terjadi pemotongan genomik DNA dengan menggunakan enzim 

restriksi untuk mendapatkan potongan DNA pada sisi pengenalan tertentu, antara 4-6 

pasang basa (Hill, 2005). Dengan mengetahui situs pengenalnya, frekuensi terjadinya 

pemotongan atau ada tidaknya situs pengenal akan dapat diduga. Dengan 

mengasumsikan bahwa sekuensi nukleotida dalam DNA tersebar acak (random) dan 
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dalam jumlah yang sama, maka enzim restriksi yang situs pengenalnya 6 pb 

kemungkinan akan memotong DNA satu kali (frekuensi situs pengenal = 1) untuk 

setiap sekuensi DNA sepanjang 46  atau 4096 pb. Dengan kata lain, untuk setiap 

DNA yang panjangnya 4096 pb diduga akan terdapat satu situs pengenal untuk enzim 

tersebut. Dengan demikian, enzim yang situs pengenalnya terdiri dari 4 pb 

kemungkinan akan ada satu satu situs pengenal untuk setiap 256 pb (44) sekuensi 

DNA (Sianipar, 2003). 

Sampel DNA yang dipotong dengan satu atau lebih enzim restriksi akan 

menghasilkan fragmen-fragmen dengan usuran tertentu yang akan dipisahkan 

menurut usuran molekulnya dengan menggunakan elektroforesis (Hill, 2005). Bila 

fragmen yang dihasilkan  berbeda dari yang seharusnya, berarti menunjukkan adanya 

substitusi penambahan atau pengaturan balik dari sekuen pengenalan enzim restriksi 

(Hill, 2005). Analisis dengan RFLP dapat dilakukan dengan sedikit DNA yang 

mungkin tersedia, misalnya limfosit orang dewasa. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada September 2005 sampai Maret 2006 di desa 

Burek Lorong Kabupaten Sumenep untuk pengambilan sampel darah dari Sapi 

Madura. Pengamatan genotip secara molekuler dilakukan di Laboratorium Biologi 

Molekuler Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Brawijaya Malang. 

 
3.2. Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sapi Madura jantan di 

Sumenep yang diambil darahnya pada kisaran umur 4-8 bulan sebanyak 9 ekor. Oleh 

karena umur sapi beragam, maka bobot badan dihitung pada umur terkoreksi 6 bulan. 

Rumus yang digunakan dalam perhitungan umur terkoreksi sapi adalah: 

lahirbobotbulanX
npenimbangasaatUmur

lahirBobotnpenimbangasaatBB
bulanterkoreksiUmur +

−
= 66

 

Dengan asumsi bobot badan lahir Sapi Madura jantan adalah 20 kg                   

(Yusron  dkk., 1992). Perhitungan bobot badan koreksi Sapi Madura dapat dilihat 

pada Lampiran 1.  

Alat yang digunakan untuk analisis genotip dalam  penelitian ini meliputi 

autoklaf, tabung vacutainner berisi EDTA (Ethilen Diamin Tetra Acetic Acid), tabung 

polipropilen, mikrotub 1500 μl (eppendorf), mikrotub 100 µl (ependorf), mikropipet 
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1000 μl ; 2-200 μl ; 5-40 μl ; 0,5-10 μl (vin pipet lab sistem), tips kuning dan biru, 

neraca analitik digital (sartorius) oven, freezer, refrigerator, water bath, erlenmeyer, 

labu ukur, gelas piala, freezer, vortex, magnetic stirer (Heidolph), mikrowave, 

sentrifuse (karl golb), mikrosentrifus dingin (refrigerated sentrifuge micro 22R), 

spektrofotometer UV-VIS, satu set agarose elektroforesis chamber (biorad), UV 

transluminator, kamera polaroid, gen cycle (Amp PCR system Perkin Elmer). 

Peralatan dalam analisa genotip dapat dilihat pada Lampiran 4. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah darah Sapi Madura dan 

berbagai bahan kimia yang yaitu RBC (Red Blood Cell) lysis solution (NH4CL, 

KHCO3, 0,5 mM EDTA), cell lysis solution (1 M Tris-Cl, 0,5 M EDTA, 20% SDS), 

protein precipitation (amonium asetat), buffer TE (10 mM Tris-Cl, 1 mM EDTA), 

ethanol absolut dan ethanol 70%, DNA yang digunakan 100 bp dan marker DNA 10 

kb, agarose, EtBr (Etidium Bromide), loading dye (glyserol 87%, 0,5 M EDTA, 

(bromphenol blue), buffer TBE (Tris-Cl, asam borat, Na2EDTA), primer GHE5F dan 

GHE5R serta enzim restriksi HaeIII. Komposisi larutan kimia dapat dilihat pada 

Lampiran 3. 

 
3.3. Metode Penelitian   

Pengambilan data dilapang secara survey dengan menggunakan metode 

purposive sampling dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tertentu (Effendi, 1995). Pengambilan data dilaboratorium dilakukan secara analis 

laboratories, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan perlakukan 
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terhadap obyek dengan metode-metode yang telah ada serta diadakannyakontrol 

terhadap variabel tertentu (Hasan, 2002).  

Sapi Madura yang telah dipilih diamati ciri-cirinya kemudian ditimbang 

dengan timbangan digital, dan dilanjutkan dengan pengambilan sampel darah. Sampel 

darah diambil melalui vena jugularis dan dimasukkan ke tabung vacutainer yang 

telah berisi EDTA steril sebagai antikoagulan dan dikocok sampai homogen. Sampel 

darah yang telah diambil disimpan pada suhu 2-8°C untuk mencegah terjadinya 

penggumpalan. 

Sampel darah yang diambil kemudian dianalisa dilaboratorium dengan 

langkah-langkah sebagai berikut :  

3.3.1 Preparasi sampel. 

Sampel darah diambil dari Sapi Madura sebanyak 3 ml dimasukkan ke 

tabung vacutainer + EDTA steril sebagai antikoagulan, dikocok hingga merata, 

sampel ini harus segera diproses setelah pengambilan. Sebelum diproses darah 

disimpan pada suhu 2-8ºC 

3.3.2.   Isolasi leukosit dari sampel darah 

Langkah pertama 3 ml darah dipipeting dari tabung vacutainer dan 

dimasukkan dalam tabung polipropilen dan ditambah dengan RBC lysis solution  

sebanyak 9 ml (untuk memecah sel darah merah). Tabung dihomogenkan dengan cara 

di bolak balik kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 1500 rpm selama 10 menit 

dibuang supernatannya. Sentrifugasi diulang beberapa kali sampel sampai leukosit 

terlihat putih (Tahapan pemisahan leukosit dari darah dapat dilihat pada Lampiran 1). 
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3.3.3.  Isolasi DNA dari Leukosit 

Hasil isolasi leukosit dari darah kemudian di tambahkan 750 µl cell lysis 

solution (untuk memecah leukosit), dihomogenkan dengan dipipeting kemudian 

diinkubasi pada suhu 37°C selama 15 menit (untuk memaksimalkan proses reaksi). 

Tambahkan 500 µl  protein precipitation (berfungsi untuk mengendapkan protein) 

divortex, kemudian dipindah ke ependorf 1500 µl dan disentrifugasi dengan 

kecepatan 10000 rpm, 4ºC selama 15 menit. Supernatannya diambil, hal yang sama 

diulang dua kali dan upernatan dipindahkan ke ependorf dibagi 3 bagian. Tambahkan 

2250µl etanol absolute (untuk mengendapkan DNA) 1 ml dan diinkubasi refree 4ºC 

selama 2 jam dibolak-balik sampai terlihat benang DNA berwarna putih dan 

disentrifugasi dengan kecepatan 1000 rpm, 4ºC selama 15 menit, dibuang 

supernatannya. Tambahkan 3 ml etanol 70 % dingin (untuk membersihkan dari 

kontaminan) bolak-balik beberapa kali disentrifuse  dengan kecepatan 10000 rpm, 

4ºC selama 15, dibuang etanol  dan dikering anginkan  menggunakan cotton bud. 

Tambahkan 100 µl TE buffer (sebagai media pelarutan DNA)  (tahapan isolasi DNA 

dari limfosit dapat dilihat pada Lampiran 1). 

 
3.3.4.  Pengukuran kuantitatif dan kualitatif DNA  

3.3.4.1.  Pengukuran kuantitatif dengan Spektrofotometer 

DNA yang didapatkan dihitung kandungannya dengan mengukur nilai 

absorbansi pada panjang gelombang (λ) 260 nm sampel DNA dengan 

spektrofotometer. Secara umum, formula yang digunakan untuk mengukur 

konsentrasinya DNA dengan alat spektrofotometer adalah sebagai berikut : 
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Konsentrasi (μg/ml) = A260 . fp . 50 μg/ml 

A260 = nilai OD 260 pada larutan DNA yang diukur 

fp       = faktor pengenceran 

50      = OD 260 sama dengan 1 mol maka sebanding dengan 50 μg/ml  

Sedangkan kemurnian DNA diukur dengan membandingkan absorbansi pada 

gelombang 260 nm dan 280 nm. 

3.3.4.2.  Pengukuran kualitatif dengan Elektroforesis agarose 2% 

Agarose ditimbang sebanyak 0,3 g dan dilarutkan ke dalam 15 ml TBE 

kemudian dipanaskan sampai melarut seluruhnya, larutan gel didinginkan sampai 

hangat (+450C). Tambah EtBr sebanyak 0,8 μl dan dicetak ke dalam cetakan gel yang 

telah dipasang sisir. Biarkan sampai gel memadat dan sisir dilepas. Gel dipindah ke 

electrophoresis chamber lalu di isi dengan TBE sampai gel terendam. Sebanyak 3 μl 

sampel DNA hasil isolasi ditambahkan 2 μL loading dye, dimasukkan pada voltase 

100 volt selama kurang lebih 1 jam. Hasil runing kemudian dipaparkan di atas UV 

transluminator.  

3.3.5 Amplifikasi DNA dengan metode PCR 

Untuk mendapatkan fragmen DNA spesifik pertumbuhan dilakukan amplifikasi 

dengan menggunakan primer spesifik gen pertumbuhan  yaitu GHE5F (primer 1) dan 

GHE5R (primer 2). Urutan basa GHE5F sebagai forward adalah                             

5’- TAGGGGAGGGTGGAAAATGGA- 3’ dan GHE5R sebagai reverse adalah 5’-

GACACCTACCCAGACAATGCG-3’, primer DNA GHE5F dan GHE5R disitasi 

dari Ge et al (2003). 
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Campuran dalam reaksi PCR berupa dH2O 7,515µl (untuk melarutkan 

semua bahan yang digunakan dalam PCR), buffer PCR 1µl (untuk menjaga kondisi 

sampel tetap stabil), dNTP 0,2µl (sebagai penyedia nukleotida dalam reaksi), primer1 

0,11µl, primer 2 0,11µl, tag polymerase 0,065 µl dan 1µl DNA template dimasukkan 

ke dalam tabung PCR sesaat sebelum amplifikasi dilakukan. 

DNA diamplifikasi dengan menggunakan Gene Amp PCR system Perkin 

Elmer sebanyak 31 siklus. Tiap siklus terdiri dari denaturasi template DNA pada suhu 

94ºC selama 1 menit, kemudian annealing primer dengan suhu 58ºC selama 45 detik 

dan ekstensi selama 1 menit pada suhu 72ºC, siklus diawali dengan hot start pada 

suhu 94ºC selama 60 detik dan diakhiri dengan inkubasi pada suhu 72ºC selama 7 

menit, dilanjutkan 37ºC selama 5 menit. Untuk melihat keberhasilan PCR dilakukan 

elektroforesis dalam agarose 2%, tegangan 110 volt, DNA diwarnai dengan ethidium 

bromide dan dievaluasi dengan UV transiluminator, keberhasilan amplifikasi dapat 

dilihat dengan adanya pita DNA pada gel agarose. 

3.3.6 Pemotongan DNA oleh enzim restriksi dengan metode RFLP 

Guna mengetahui variasi fragmen gen pertumbuhan, produk PCR dipotong 

dengan enzim restriksi Hae III  dengan pola pemotongan GG↓CC. Hal ini dilakukan 

dengan teknik RFLP (Restriction Fragmen Length polimerase). 3µl produk PCR 

dicampur dengan H2O 0,5 µl,  Buffer NE2 1,2 µl, enzim Hae III 0,3µl. Campuran 

dimasukan dalam mikrotub 100 µl (ependorf) sesaat sebelum dimasukkan dalam 

waterbath suhu 37ºC kemudian diinkubasi  pada waterbath suhu 37ºC selama 3 jam. 

Untuk melihat keberhasilan amplifikasi dilakukan elektroforesis dengan agarose 2%, 
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diwarnai dengan ethidium Bromide dan dievaluasi menggunakan UV transiluminator. 

DNA yang terekspresi  didokumentasi dengan kamera palaroid.  

 
3.4. Variabel Penelitian 

1. Fenotip Sapi Madura 

2. Kemurnian dan konsentrasi isolat DNA 

3. Identifikasi potongan DNA dengan metode PCR-RFLP 

 
3.5. Analisis Data 

 Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu 

menguji hasil penelitian dengan literatur yang ada (Hasan, 2002). 

 Hasil pembacaan pita-pita DNA sampel dari produk PCR dan pemotongan 

produk PCR dengan metode RFLP pada elektroforesis gel agarose dibandingkan 

dengan pita DNA marker, kemudian dihitung jumlah pasangan basanya dengan 

terlebih dahulu membuat kurva standart dengan cara regresi linier tersebut dan akan 

diperoleh jumlah pasangan basanya. Jumlah pasangan basa DNA dapat dihitung 

dengan mengkonversi nilai Rf dengan persamaan regresi linier kemudian hasilnya     

diantilogkan. 

 Penentuan jumlah pasangan basa dilakukan dengan menghitung nilai Rf 

(Retardaction factor) dari masing-masing pita DNA. 

Rf = 
)(

)(
cmsumurandarilodingdyewarnapergerakanJarak

cmsumurandariDNApitapergerakanJarak  
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3.6 Batasan Istilah 

DNA  :Persenyawaan kimia yang membawa informasi genetik dari suatu 

generasi kepada generasi berikutnya. DNA merupakan penyusun gen, 

sehingga secara kimia dapat dikatakan  bahwa gen adalah DNA. 

Elektroforesis :Suatu teknik yang memisahkan molekul-molekul sesuai dengan 

muatannya dalam medan listrik, biasanya pada media penyangga padat 

atau setengah padat, seperti kertas atau agar. 

PCR :Merupakan teknik enzimatik secara invitro untuk memperbanyak 

fragmen      DNA spesifik dengan pemanjangan primer secara simultan 

pada trand DNA komplementer 

RFLP :Salah satu teknik dalam genetika molekuler untuk menjelaskan variasi 

genetik pada DNA. 

Polimorfisme : Mempunyai lebih dari satu bentuk atau pola struktur. Pada genétika 

ini dapat berarti terdapatnya beberapa alternatif alel pada lokus tunggal 

didalam suatu populasi.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Fenotip Sapi Madura 

 Sapi Madura jantan di Sumenep memiliki ciri-ciri yaitu memiliki tubuh yang 

kecil, berwarna merah bata. Lingkar mata, perut, dan paha sebelah dalam berwarna 

putih, serta pada pantat dan kakinya terdapat warna putih, namun tidak jelas batas 

warna putih dan merah bata.  Hal ini sesuai pendapat Hardjosubroto (1994) bahwa 

Sapi Madura jantan dan 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 tubuhnya kecil, kaki pendek dan kuat. Sapi Madura jantan memiliki punuk 

yang berkembang dengan baik dan jelas, sedangkan pada betinanya tidak berpunuk. 

Tabel 3. Bobot badan Sapi Madura di Sumenep 
No Bobot badan (kg) 

terkoreksi umur 6 bulan 
1 116,00
2 97,25
3 92,00
4 124,57
5 130,57
6 146,00
7 128,00
8 148,63
9 117,13

Rataan  122,24 ± 19,28
  

 Tabel 3 menunjukkan bahwa bobot badan koreksi umur 6 bulan pada Sapi 

Madura di Sumenep rata-rata sebesar 122,24 ± 19,28 kg. Hasil ini berbeda dengan 
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hasil penelitian Gunawan (1993) yang melaporkan bobot badan Sapi Madura jantan 

pada kisaran umur 6 bulan rata-rata sebesar 86 kg. Perbedaan tersebut diduga 

disebabkan oleh perbedaan manajemen pemeliharaan, breeding, feeding, sanitasi, dan 

perkandangan. 

Secara umum performan atau penampilan sering dikatakan sebagai 

kemampuan atau produksi individu. Performan atau penampilan individu ditentukan 

oleh dua faktor, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik sebagai 

kemampuan, sedangkan faktor lingkungan sebagai kesempatan yang dimiliki oleh 

ternak. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa penampilan individu ditentukan 

oleh kemampuannya dan kesempatan yang ada. Suatu individu tidak akan dapat 

menunjukkan penampilan yang baik walaupun dia mempunyai kemampuan, tetapi 

tidak memiliki kesempatan yang dibutuhkan. Hal ini juga akan terjadi terhadap 

individu yang memiliki kesempatan tetapi tidak memiliki kemampuan. Penampilan 

individu akan optimum apabila mempunyai kemampuan dan kesempatan yang baik. 

Guna meningkatkan performan Sapi Madura perlu adanya seleksi untuk 

memilih ternak yang unggul. Faktor genetik bersifat tetap dan bisa diturunkan pada 

generasi berikutnya. Faktor lingkungan bersifat temporer, berubah dari waktu 

kewaktu dan tidak dapat diwariskan kepada keturunannya (Hardjosubroto, 1994), 

sehingga hasil yang diperoleh tidak konsisten. Seleksi berdasarkan genetik suatu 

individu dalam menampilkan fenotipik yang unggul adalah sebagai suatu alternatif 

yang dapat diterapkan untuk memilih ternak-ternak untuk diseleksi. 
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4.2. Analisis Genotip   

4.2.1. Uji Kemurnian dan Konsentrasi DNA 

 DNA yang telah diisolasi diukur konsentrasi dan kemurniannya dengan alat 

spektofotometer. Pembacaan absorbansi dilakukan pada dua panjang gelombang yaitu 

260 nm dan 280 nm (OD260/OD280). Menurut Anonimus (2004) isolat DNA yang 

murni akan menghasilkan OD λ260/λ280 antara 1,8 - 2. Rata-rata nilai kemurnian 

isolat DNA Sapi Madura di Sumenep adalah 1,48 ± 0,52. Persentase kemurnian Sapi 

Madura di Sumenep dibawah 1,8 sebesar 67%, diatas 2 sebesar 11% dan yang 

berkisar 1,8 - 2 sebesar 22%. Nilai ratio λ260/λ280 yang kurang dari 1,8 berarti ada 

kontaminan berupa protein atau fenol, sehingga kuantitasi akurat dari DNA atau RNA 

menjadi tidak mungkin, sedangkan nilai ratio λ260/λ280 lebih dari 2,0 berarti sampel 

tersebut mengandung kontaminan yang berupa asam nukleat yang lain misalnya RNA 

(Anonimus, 2004 ; Muladno, 2002).  

Pembacaan pada 260 nm adalah untuk menghitung konsentrasi asam nukleat 

didalam sampel. OD (optical dencity) 1 kira-kira sama dengan 50 µg/ml DNA rantai 

ganda dan 40 mg/µl DNA dan RNA rantai tunggal. Rata-rata konsentrasi DNA Sapi 

Madura di Sumenep adalah 2411 ± 2237 µg/µl. Data kemurnian dan konsentrasi 

DNA Sapi Madura di Sumenep dapat dilihat pada Tabel 4.  
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 Tabel 4. Hasil Uji Kemurnian DNA dan Konsentrasi Sapi Madura di Sumenep. 
No Kemurnian DNA  Konsentrasi DNA  
1 1,10 5230 
2 1,19 6230 
3 1,85 1060 
4 0,98 490 
5 1,27 325 
6 1,04 4780 
7 1,99 2470 
8 2,61 814 
9 1,33 300 

Rata-rata 1,48 ± 0,52 2411 ± 2372 
 

4.2.2. Identifikasi potongan pita DNA marka kandidat gen pertumbuhan dengan         

metode PCR - RFLP 

 Isolat DNA yang telah diukur kemurnian dan konsentrasinya diamplifikasi 

dengan metode PCR (polimerase chain reaction) menggunakan primer spesifik gen 

pertumbuhan GHE5F dan GHE5R. Keberhasilan amplifikasi DNA dapat dilihat 

melalui elektroforesis gel agarose 2%. Hasil elektroforesis dari PCR dilihat pada 

Gambar 3.     
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Gambar 3. Hasil amplifikasi sampel DNA Sapi Madura di Sumenep menggunakan 

primer gen pertumbuhan dengan teknik PCR. 
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Keberhasilan amplifikasi DNA ditunjukkan dengan adanya satu band pita 

DNA pada gel agarose pada 450 bp (hasil perhitungan pasangan basa (base pair) 

produk PCR dan potongan produk PCR dapat dilihat pada Lampiran 5). Keberhasilan 

amplifikasi DNA gen pertumbuhan menggunakan primer GHE5 dilanjutkan dengan 

pemotongan produk PCR dengan metode RFLP menggunakan enzim restriksi Hae 

III. Keberhasilan potongan Produk PCR dilihat melalui elektroforesis gel agarose 2%.  

 

275 bp 
bp 

450 bp  

375 bp 
bp

200 bp 

125 bp  

                              1      2       3        4        5        6        7      8       9 
Gambar 4. Hasil elektroforesis potongan produk PCR dengan enzim restriksi  
 

Gambar 4 menunjukkan adanya lebih dari satu bentuk pola struktur DNA atau 

disebut polimorfisme genetik pada fragmen gen growth hormone. Hal ini ditunjukkan 

dengan adanya 5 macam variasi pola potongan DNA hasil restriksi. Variasi ukuran 

fragmen hasil pemotongan dengan enzim restriksi Hae III disajikan pada Tabel 5. 

 Potongan isolat DNA dengan metode PCR-RFLP menghasilkan 5 haplotipe 

(alel) yaitu haplotipe 1 tidak terpotong  di 450 bp. Haplotipe 2 dengan 2 fragmen, 

terpotong di  450 bp dan 375 bp. Haplotipe 3 dengan 3 fragmen, terpotong di 450 bp, 

375 bp dan 275 bp. Haplotipe 4 dengan 4 fragmen, terpotong di 450 bp, 375 bp, 275 
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bp, dan 200 bp.  Haplotipe 5 dengan 5 fragmen, terpotong di 450 bp, 375 bp, 275 bp, 

200 bp, dan 125 bp.  

Tabel 5. Variasi Ukuran Fragmen DNA Hasil PCR-RFLP Sapi Madura di Sumenep   
Pada Berbagai Bobot Badan dengan Umur Yang Telah Terkoreksi 

 
Urutan fragmen DNA (bp) No Bobot badan  

terkoreksi 
(kg) 

∑ fragmen 
terpotong 450 375 275 200 125 

1 148,63 5 * * * * * 
2 146,00 5 * * * * * 
3 130,57 1 * - - - - 
4 128,00 3 * * *  - 
5 124,57 5 * * * * * 
6 117,13 1 * - - - - 
7 116,00 4 * * * *  
8 97,25 2 * * - - - 
9 92,00 1 * - - - - 

 

Pada bobot badan 148,63 kg, 146 kg dan  124,57 kg tepotong pada 5 fragmen 

yaitu 450 bp, 375 bp, 275 bp, 200 bp, dan 125 bp. Bobot badan 116 kg terpotong 

pada 4 fragmen yaitu pada 450 bp, 375 bp, 275 bp, dan 200 bp. Bobot badan 128 kg 

terpotong pada 3 fragmen yaitu 450 bp, 375 bp, dan 275 bp. Bobot badan 97,25 kg 

terpotong pada 2 fragmen yaitu 450 bp dan 375 bp. Bobot badan 130,57 kg, 117,13 

kg, dan 92 kg tidak terpotong pada 450 bp.  

Tabel 6. Jumlah Individu Sapi Madura di Sumenep yang Memiliki Fragmen DNA 
Berbeda dari Hasil Identifikasi dengan PCR-RFLP 

 
No Alel 

(haplotipe) 
Jumlah fragmen Jumlah individu sapi (ekor) 

1 5 5 3 
2 4 4 1 
3 3 3 1 
4 2 2 1 
5 1 Tidak terpotong 3 
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 Tabel 6 menunjukkan bahwa pada jumlah sapi pada kelompok haplotipe 1 

sebanyak 3 ekor, haplotipe 2 sebanyak 1 ekor, haplotipe 3 sebanyak 1 ekor, haplotipe 

4 sebanyak 1 ekor, dan haplotipe 5 sebanyak 3 ekor. 

Tabel 7. Frekuensi Sapi Madura di Sumenep Pada Masing-Masing Haplotipe dengan 
Jumlah Sampel 9. 

Haplotipe (alel) Jumlah 
sapi 

Frekuensi (%) 

1 3 33,3% 
2 1 11,1% 
3 1 11,1% 
4 1 11,1% 
5 3 33,3% 

  

Tabel 7 menunjukkan frekuensi ternak pada masing-masing haplotipe. 

Haplotipe 1 menujukkan frekuensi sebesar 33,3 %, haplotipe 2 menunjukkan 

frekuensi sebesar 11,1 %, haplotipe 3 menunjukkan frekuensi sebesar 11,1 %, 

haplotipe 4 menunjukan frekuensi sebesar 11,1 %, dan haplotipe 5 menunjukkan 

frekuensi sebesar 33,3 %. Frekuensi ternak dengan haplotipe yang berbeda 

menunjukkan jumlah seimbang atau hampir tidak ada perbedaan untuk masing-

masing kelompok haplotipe. 

Data diatas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini tidak ada pola khusus 

mengenai posisi fragmen DNA hasil pemotongan yang menunjukkan kesesuaian dan 

spesifikasi yang menyolok terhadap bobot badan Sapi Madura di Sumenep. Meskipun 

pada Tabel 5 menunjukkan pada salah satu haplotipe 5 dengan ukuran fragmen 450 

bp, 375 bp, 275 bp, 200 bp, dan 125 bp menunjukkan bobot badan yang paling tinggi 

yaitu sebesar 148,63 kg.  
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Hal ini terjadi dengan beberapa dugaan, yang pertama sifat pertumbuhan 

merupakan sifat kuantitatif yang ditentukan oleh banyak pasangan gen (multiple alel) 

yang aksinya bersifat aditif (Noor, 1998) dimana gen tersebut saling melengkapi dan 

kemungkinan tidak bersifat dominan (Warwick dkk., 1983). Penampilan ternak yang 

berbeda kemungkinan tidak hanya ditentukan oleh gen pertumbuhan yang dilacak 

dengan primer GHE5 saja, melainkan ada gen aditif yang lain yang berperan terhadap 

penampilan sifat pertumbuhan pada Sapi Madura.  

Dugaan yang kedua dikarenakan jenis primer atau enzim yang digunakan 

dalam penelitian ini belum mampu untuk melakukan pembedaan secara signifikan 

terhadap sifat yang dituju yaitu sifat pertumbuhan. 

Dugaan yang ketiga adalah banyaknya sampel yang dipakai dalam penelitian 

ini juga bisa menjadi faktor penyebab bobot badan pada Sapi Madura yang diamati 

tidak menunjukkan spesifikasi yang menyolok pada masing-masing haplotipe. Pada 

penelitian yang pernah dilakukan (Ge et al., 2003) pada sapi potong Angus, dengan 

sampel yang sangat banyak identifikasi gen pertumbuhan dengan menggunakan 

primer gen pertumbuhan ini berkorelasi sangat positif terhadap kadar IGF-1 dalam 

serum sehingga memberikan perbedaan yang sangat nyata pada haplotipe yang 

berbeda. Hal ini juga diamati pada sapi perah dengan jumlah mendekati 2000, 

penggunaan gen hormon pertumbuhan dan enzim restriksi (MspI) mampu 

membedakan sapi-sapi perah dengan produksi susu tinggi dan rendah. 

Pertumbuhan merupakan indikator terpenting dalam menentukan tingkat 

produksi daging pada sapi, sehingga memiliki nilai ekonomi penting dalam budidaya 

sapi pedaging. Pertambahan bobot badan merupakan sifat kuantitatif yang 
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dipengaruhi oleh banyak gen. Marker Assisted Selection (seleksi dengan bantuan 

marka) saat ini menjadi perhatian utama para peneliti di bidang pemuliaan ternak. 

Informasi dari marka genetik yang mengidentifikasi alel-alel yang diinginkan dari 

sifat-sifat penting yang bernilai ekonomis dapat digunakan untuk menseleksi fenotip 

yang paling diinginkan. 

Semakin berkembangnya penelitian di bidang biologi molekuler telah banyak 

membantu analisi variasi genetik pada tingkat DNA. PCR-RFLP merupakan salah 

satu teknik yang dapat digunakan di dalam mendeteksi adanya variasi genetik di 

dalam suatu populasi.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan 

sbb: 

1. Sapi Madura di Sumenep memiliki polimorfisme genetik pada gen 

pertumbuhan. 

2. Tidak ada pola khusus mengenai posisi potongan DNA yang menunjukkan 

kesesuaian dan spesifikasi yang menyolok terhadap bobot badan Sapi Madura  

di Sumenep. 

 
5.2 Saran 

1. Perlu dilakukan pengamatan pada pemotongan DNA melalui PCR-RFLP gen 

pertumbuhan dengan jumlah sampel  yang  lebih banyak. 

2. Perlu dilakukan pengamatan pada pemotongan DNA melalui PCR-RFLP gen 

pertumbuhan dengan menggunakan primer gen pertumbuhan atau jenis enzim 

restriksi yang lain untuk memberikan gambaran pemotongan DNA 

pertumbuhan yang lebih spesifik. 
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Lanjutan Lampiran 2. 
Penentuan Kemurnian DNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelaksanaan PCR 
 
No Bahan Jumlah 

1 H2O  15,03 

2 Buffer 2 

3 dNTP 0,4 

4 P1 0,22 

5 P2 0,22 

6 Taq 
polymerase 

0,13 

 7 DNA 2 

Masukka
n dalam 
ependof 
100 µl 

Tahapan dalam PCR: 
Initial Denaturation: 94ºC, 2 menit 
Amplification: 31 siklus 
  94ºC, 1 menit  
  58ºC, 45 menit 
  72ºC, 1 menit 
Extension: 72ºC, 5 menit 
       37ºC, 5 menit 

 
Dimas
ukkan 
dalam 
gen 

cycle 

 
SPEKTROFOTOMETER       
UV-VIS PADA PANJANG 

ELOMBANG 
 260nm dan 280 nm 

Dimasukkan 

 
 
 

TE 
Buffer 

 
 

DNA 

DNA 5 µl 
+ 

 995 µl TE Buffer

 
 
 
 
DNA 
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Lanjutan Lampiran 2. Pemotongan DNA Setelah Pelaksanaan PCR Dengan Enzim Restriksi Dengan Metode RLFP 

Hasilnya di running dengan 
elektroforesis gel agarose 2 

%, hasilnya foto dan 
dibandingkan dengan 

marker 

 
 
 
 
 

 
 
 

H2O 0,5 µl 
 

Buffer NE2 1,2 
µl 
 

Enzim Hae III 
0,3 µl 

 
DNA PCR 

3µl 

Letakkan dalam 
ependorf 100 µl, di 
flash & Diinkubasi 

pada suhu 37 ºC 
l 3 j

dikeluarkan 
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Lampiran 1. Data Perhitungan Bobot Badan Koreksi Umur 6 Bulan 
 

 
Asumsi bobot lahir sapi Madura jantan 20 kg (Yusron, dkk, 1992) 

1. Y 

Bobot badan umur 8 bulan = 191,5 kg 

kgbulanX
bulan

lahirbobotbulanumurbadanBobotbulanumurbadanBobot 206
8

86 +
−

=

 

kgbulanXkgkgbulanumurbadanBobot 206
8

205,1916 +
−

=  

         = 148,63 kg 

2. Japar 

Bobot badan 8 bulan = 149,5 kg 

kgbulanX
bulan

lahirbobotbulanumurbadanBobotbulanumurbadanBobot 206
8

86 +
−

=

 

kgbulanXkgkgbulanumurbadanBobot 206
8

205,1496 +
−

=  

         = 117, 13 kg 

3. Thahir  

Bobot badan 7 bulan = 167 kg 

kgbulanX
bulan

lahirbobotbulanumurbadanBobotbulanumurbadanBobot 206
7

76 +
−

=

 

kgbulanXkgkgbulanumurbadanBobot 206
7

201676 +
−

=  

         = 146 kg 

 

4. Muh udin  

Bobot badan 7 bulan = 149kg 

kgbulanX
bulan

lahirbobotbulanumurbadanBobotbulanumurbadanBobot 206
7

76 +
−

=
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kgbulanXkgkgbulanumurbadanBobot 206
7

201496 +
−

=  

         = 130,57 kg 

 

5. Jubli 

Bobot badan 8 bulan = 164 kg 

kgbulanX
bulan

lahirbobotbulanumurbadanBobotbulanumurbadanBobot 206
8

86 +
−

=

 

kgbulanXkgkgbulanumurbadanBobot 206
8

201646 +
−

=  

         = 128 kg 

 

6. Suramu  

Bobot badan 7 bulan = 142 kg 

kgbulanX
bulan

lahirbobotbulanumurbadanBobotbulanumurbadanBobot 206
7

76 +
−

=

 

kgbulanXkgkgbulanumurbadanBobot 206
7

201426 +
−

=  

         = 124,57 kg 

 

 

7. Misnawi 

Bobot badan 4 bulan = 84 kg 

kgbulanX
bulan

lahirbobotbulanumurbadanBobotbulanumurbadanBobot 206
4

46 +
−

=

 

kgbulanXkgkgbulanumurbadanBobot 206
4

20846 +
−

=  

         = 116 kg 
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8. Japar 

Bobot badan 4 bulan = 71,5 kg 

kgbulanX
bulan

lahirbobotbulanumurbadanBobotbulanumurbadanBobot 206
4

46 +
−

=

 

kgbulanXkgkgbulanumurbadanBobot 206
4

205,716 +
−

=  

         = 97,25 kg 

 

9. X 

Bobot badan 6 bulan = 92 kg 
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Lampiran 2.  Tahap-Tahap Analisis Genotip 
 
Pemisahan Leukosit Dari Darah 

 

- Dimasukan dalam tabung polipropilen 14 ml. 

- Tambahkan RBC lysis solution 1X 9ml 

- Tabung di bolak-balik sampai homogen  

- Inkubasi suhu ruang 10 menit dan sentrifuse 1500 rpm, 10 menit 

3 ml darah-EDTA 

 

 
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 

 

- Diulang hal yang sama seperti diatas                              

sampai pellet berwarna putih 

Pellet 

Pellet berwarna 
putih (leukositt) 

  

 

 

 

 

 43



Lanjutan Lampiran 2. Isolasi DNA Dari Leukosit 

 

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

 

Sel leukosit 

 
 
 

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

Supernatan Pellet 

 
 

Pellet  
 
 

- Pindahkan pada tabung ependorf baru (1,2&3) 
- Tambahkan etanol absolute dingin 2250µl 
- Tabung dibolak-balik sebanyak 25-30 kali 
- Simpan pada suhu 4ºC 
- Sentrifuse 10000 rpm, 4ºC, 15 menit 

Supernatan 

 

 

                                                
Supernatan 

- Tambahkan 3ml etanol 70% dingin 
- Bolak-balik beberapa kali 
- Sentrifuse 10000 rpm, 4ºC, 15 menit 

Pellet 

 
 
                                                                               Etanol 

                                                                                              -Kering anginkan pd suhu                       
ruang 

                                                                                              - Tambaakan 10µl TE buffer 
                                                                                             - Simpan pada suhu -20ºC 

Pellet 

 
Isolat DNA  
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 46



Lampiran 3. Bahan-bahan Pembuatan Larutan 

No Nama larutan Bahan-bahan Jumlah 
 

1 RBC lysis solution 10X NH4Cl 
KHCO3 
SmM EDTA 
Aquades 

7,75 gr 
1,002 gr 
10 ml 
100 ml 

2 Loading dye Glycerol 87% 
EDTA 0,5 M 
BPB (bromphenol blue) 

0,5747 ml 
0,002 ml 
0,004 mg 

3 TBE 5X  untuk 1000 ml Tris base 1 M 
Borid acid 1 M 
EDTA 20 mM 

30,25 gr 
15,425 gr 
1,86 gr 

4 TE Buffer 100 ml Tris-Cl 
EDTA 
Bidest 

1,2114 gr 
0,0372 gr 
100 ml 

5 Protein precipitation untuk 
20 ml 

NH4OAC 
Bides 

7,71 gram 
20 ml 
 

6 Cell lysis untuk 50 ml 1 M Tris-Cl 
0,5 M EDTA 
20% SDS 
Bides 

500 µl 
2500 µl 
1250 µl 
50 ml 
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Lampiran 4. Gambar alat yang digunakan dalam analisis DNA 
 
 
 

                                   
          Kamera palaroid                                                              UV Tansiluminator 
 

                     
 Gen cycle (Gene Amp PCR system Perkin Elmer)                 Spektrofotometer 
 

                  
        Mikrosentrifuse                                                     Satu set elektroforesis camber 
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Lanjutan Lampiran 4. Gambar alat yang digunakan dalam analisis DNA 
 

                        
               Mikropipet                                       Ependorf, mikroependorf, tip biri, tip kuning 
 
 

                     
           Mikrowave                                                                   Autoklaf 
 

                
                  Freezer                                                            Wather bath 
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Lanjutan Lampiran 4. Gambar alat yang digunakan dalam analisis DNA 
 
 

                       
             Neraca analitik digital (sartorius)                             Sentrifuse 
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Lampiran 5. Penentuan Jumlah Pasangan Basa DNA 
 
 

Pita 
marker ke 

Jarak pergerakan pita 
dari sumuran (cm) 

Jarak pergerakan 
loding dye dari 
sumuran (cm) 

I 0,91 2,8 
II 1,05 2,8 
III 1,20 2,8 
IV 1,27 2,8 
V 1,34 2,8 
VI 1,42 2,8 
VII 1,55 2,8 
VIII 1,67 2,8 
IX 1,83 2,8 
X 2,05 2,8 
XI 2,35 2,8 
XII 2,70 2,8 

  
Untuk menentukan jumlah pasangan basa DNA produk PCR dan potongan 

produk PCR maka dilakukan perhitungan nilai Rf (Retardaction factor) dari           

masing-masing pita DNA. 

Pita 
marker ke Rf 

Jumlah 
pasangan basa 
(bp) Log bp 

I 0,325 1517 3,1809 
II 0,375 1200 3,0792 
III 0,429 1000 3,0000 
IV 0,454 900 2,9542 
V 0,479 800 2,9031 
VI 0,507 700 2,8451 
VII 0,554 600 2,7781 
VIII 0,596 500 2,6989 
IX 0,654 400 2,6020 
X 0,732 300 2,4771 
XI 0,839 200 2,3010 
XII 0,964 100 2,0000 
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Lanjutan Lampiran 5. Penentuan Jumlah Pasangan Basa DNA 
 

Rf = 
)(
)(

cmsumurandaridyelodingpergerakanJarak
cmsumurandariDNApitapergerakanJarak  

Contoh : Rf = 
8,2
91,0  = 0,325 

Nilai tersebut dibandingkan dengan nilai kalibrasi hubungan antara Rf dan jumlah 

pasangan basa marker DNA. 

Kurva Persamaan Regresi

y = -1,7831x + 3,7614
R2 = 0,9969

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

0 0,5 1 1

Nilai Rf

lo
q 

bp

,5

 

Dari persamaan regresi tersebut, maka jumlah pasangan basa DNA sampel dapat 

dihitung dengan mengkonversi nilai Rf dengan persamaan regresi linier  

Y=  3,7614 - 1,7831X 

Perhitungan hasil PCR :  

Jarak pergerakan pita dari sumuran   = 1,74 cm 

Jarak pergerakan loding dye dari sumuran  = 2,8 cm 

Rf (x) =
8,2

74,1   = 0,6214 
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Lanjutan Lampiran 5. Penentuan Jumlah Pasangan Basa DNA 
 

Y= 3,7614 – 1,7831(0,6214) 

Y= 2,6534 

Anti log Y = 450 

DNA potongan produk PCR dengan metode RFLP 

Fragmen Rf Jumlah bp 

1 0,6214 450 

2 0,6659 375 

3 0,7415 275 

4 0,819 200 

5 0,9335 125 
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Pita 
marker ke 

Jarak pergerakan pita 
dari sumuran (cm) 

Jarak pergerakan 
loding dye dari 
sumuran (cm) 

I 0,91 2,8 
II 1,05 2,8 
III 1,20 2,8 
IV 1,27 2,8 
V 1,34 2,8 
VI 1,42 2,8 
VII 1,55 2,8 
VIII 1,67 2,8 
IX 1,83 2,8 
X 2,05 2,8 
XI 2,35 2,8 
XII 2,70 2,8 

 
 

Pita 
marker ke Rf 

Jumlah pasangan 
basa (bp) Log bp 

I 0,325 1517 3,1809 
II 0,375 1200 3,0792 
III 0,429 1000 3,0000 
IV 0,454 900 2,9542 
V 0,479 800 2,9031 
VI 0,507 700 2,8451 
VII 0,554 600 2,7781 
VIII 0,596 500 2,6989 
IX 0,654 400 2,6020 
X 0,732 300 2,4771 
XI 0,839 200 2,3010 
XII 0,964 100 2,0000 

 



Kurva Persamaan Regresi

y = -1,7831x + 3,7614
R2 = 0,9969

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

0 0,5 1 1,5

Nilai Rf

lo
q 

bp

 
 
Dari persamaan regresi tersebut, maka jumlah pasangan basa DNA sampel dapat dihitung 

dengan mengkonversi nilai Rf dengan persamaan regresi linier  

Y= - 1,7831x + 3,7614 

Perhitungan hasil PCR :  

Jarak pergerakan pita dari sumuran  = 1,74 cm 

Jarak pergerakan loding dye dari sumuran  = 2,8 cm 

Rf (x) =
8,2

74,1   = 0,6214 

Y= 3,7614 – 1,7831(0,6214) 

Y= 2,6534 

Anti log Y = 450 

 

 

 

 

 



Fragmen Rf Jumlah bp 

1 0,6214 450 

2 0,6659 375 

3 0,7415 275 

4 0,819 200 

5 0,9335 125 

 

 

 

 

 

 


	abstract dan ringkasan.doc
	DAFTAR ISI.doc
	laporan skripsi.doc
	lampiran.doc
	lampiran 2.doc
	perhitungan marker.doc

