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ABSTRACT 
 
 

 
This research was conducted in two places that are KPH Pati of center Java 

and Cultivation and Biochemical Laboratory of MIPA Faculty of Brawijaya 
University as the analyzing place. This research was done at November 10, 2006 
until January 20, 2007.  

The purposes of this research are to know the phenotype characteristic on the 
silkworm especially on its weight; to know the genetics tape patterns; and also to 
know the correlation of weight and genetics tape patterns on the silkworm of Hybrid 
F1 as the result of crossing between Japan races and Chinese race in the seedling 
center of Soppeng and Temanggung. This research is expected to be able to give any 
contribution to the related parties as the information sources concerns to the weight 
and genetics tape patters and also their correlation on the hybrid F1 silkworm as the 
result of crossing between Japan races and Chinese race in the seedling center of 
Soppeng and Temanggung.  

The material used in this research is hybrid F1 silkworm as the result of 
crossing between Japan races and Chinese race in Instar V as many as 24 tails that 
maintained in KPH Pati of Center Java. The method that used to collecting data in 
the field is systematical descriptive that is data collecting by using a guidance as the 
observation instrument; while data collecting in laboratory done by data analyze.  

The result of this research shows that there is a no difference of silkworm’s 
weight between soppeng and temanggung that is 0,0329-0,1704 gr. On the restriction 
result by using Pst1 enzyme, it gets the same genetics tape patterns on silkworm or 
similarly there is no different on their genetics tape patterns that is in fragments of 
2154 bp and 740 bp.  

Based on the result above, hence it can be concluded that there is no 
correlation between weight and genetics tape pattern on the hybrid F1 silkworm as 
the result of crossing between Japan races and Chinese race according to silkworm’s 
sex and the seedling sources. The silkworm selection was done by regards to its 
phenotype only without genotype or genetics tape patterns. Sex and the seedling 
sources are not influencing its phenotype and genetics. The writer suggests that by 
knowing the weight differentiation through its phenotype, hence it needs to 
conducting the further research concern to the productivity raising on the hybrid F1 
silkworm as the result of crossing between Japan races and Chinese race.  
 
Keywords: Weights, Genetics Tape Patterns 
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RINGKASAN 
 
 

Penelitian ini dilaksanakan di dua tempat yaitu KPH pati Jawa Tengah  
tempat pemeliharaan dan laboratorium Biokimia Fakultas MIPA Universitas 
Brawijaya sebagai tempat menganalisis data yang dilaksanakan pada tanggal 10 
November 2006 sampai 20 Januari 2007. 
 Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui karakteristik fenotip pada ulat 
sutera khususnya bobot badan dan untuk mengetahui pola pita genetik serta untuk 
mengetahui hubungan antara bobot badan dengan pola pita genetik pada ulat sutera 
F1 hibrid hasil persilangan antara ras Jepang dengan ras China di pusat pembibitan 
Soppeng dan Temanggung. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 
bahan informasi tentang bobot badan serta pola pita genetik dan hubungan antara 
bobot badan dengan pola pita genetik pada ulat sutera F1 hibrid hasil persilangan ras 
Jepang dengan ras China di pusat pembibitan Soppeng dan Temanggung bagi pihak-
pihak yang berkepentingan.  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ulat sutera F1 hibrid hasil 
persilangan ras Jepang dengan ras China pada instar V sebanyak 24 ekor yang 
dipelihara di KPH pati Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah pengambilan 
data dilapang menggunakan diskriptif sistematis yaitu pengambilan data dengan 
menggunakan pedoman sebagai instrument pengamatan. Pengambilan data di 
laboratorium dilakukan secara analisis data.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan bobot 
badan ulat sutera antara soppeng dan temanggung 0,0329-0,1704 gr. Pada hasil 
restriksi dengan menggunakan enzim Pst1 didapat pola pita genetik pada masing-
masing ulat sutera sama atau tidak terdapat perbedaan pada pola pitanya yaitu pada 
fragmen 2154 bp dan 740 bp.  

Kesimpulan yang dapat adalah Jenis kelamin dan asal pembibitan ulat sutera 
F1 hibrid hasil persilangan ras Jepang dan ras Cina tidak mempengaruhi perbedaan 
bobot badan, enzim Pst1 pada teknik RFLP tidak dapat memotong DNA ulat sutera 
F1 hibrid hasil persilangan ras Jepang dengan ras Cina dari kedua pembibitan 
Temanggung dan soppeng yang ditunjukkan dengan satu pola pita genetik pada 
posisi yang sama 2154 bp dan 740 bp, tidak terdapat hubungan antara bobot badan 
dengan pola pita genetik pada ulat sutera F1 hibrid hasil persilangan antara ras 
Jepang dengan ras China dilihat dari jenis kelamin dan asal pembibitan ulat sutera.  
Saran yang dapat diberikan yaitu Pemakaian enzim Pst1 dngan teknik RFLP tidak 
dapat digunakan untuk mengidentifikasi polimorfisme genetik pada ulat sutera F1 
hibrid hasil persilangan ras Jepang dengan ras Cina. Perlu dilakukan penelitian lebih 
lanjut guna mencari enzim lain yang dapat mengeluarkan potongan spesifik pada 
DNA ulat sutera F1 hibrid hasil persilangan ras Jepang dengan ras Cina sehingga 
studi polimorfisme dapat dilakukan. 
 
Kata kunci: bobot badan, pola pita genetik 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

 Di Indonesia kini terdapat dua tempat pembibitan ulat sutera yang cukup 

besar, yaitu di Tanjucu kabupaten soppeng Sulawesi Selatan milik PERUM 

Perhutani setempat dan di desa Bejen kecamatan Candiroto, kabupaten Temanggung 

Jawa Tengah yang dikelola oleh PT. Perhutani Unit I KPH Kedu Utara. Terdapat 

perbedaan penampilan produksi dari bibit yang dihasilkan oleh kedua pusat 

pembibitan tersebut sebagai akibat dari model persilangan yang dilakukan sehingga 

terdapat perbedaan secara genetik atau juga terdapat perbedaan lingkungan yang 

mengakibatkan penampilan tidak sesuai dengan potensial genetiknya (Transtoto, 

2006). 

 Pertumbuhan merupakan pertambahan dari jaringan. Pertumbuhan dapat 

terjadi dengan bertambahnya jumlah dan ukuran sel. Pakan ulat sutera yang 

diberikan digunakan untuk aktivitas penimbunan energi guna menghadapi puasa 

panjang. Pemberian pakan yang cukup akan memberikan pertambahan bobot badan 

yang maksimum. 

 Penelitian ini dilakukan untuk bobot badan ulat sutera F1 hibrid hasil 

persilangan ras China dengan ras Jepang, karakteristik genotip ulat sutera F1 hibrid 

hasil persilangan ras China dengan ras Jepang yaitu melalui analisis DNA dari 

sample jaringan. Berdasarkan analisa DNA tersebut akan dilanjutkan dengan metode 

RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphisme) menggunakan enzim restriksi 

Pst1, hasil pemotongan ini akan dihomologkan sehingga dapat diketahui pola pita 
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genetik dan jarak genetik dari masing-masing ulat sutera F1 hibrid yang 

menggambarkan sifat-sifat fenotipnya. Keberhasilan eksplorasi ini dapat menjadi 

informasi dasar bagi program pemuliaan ulat sutera selanjutnya. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

 Adapun yang menjadi permasalahannya adalah: 

 

1. Bagaimana bobot badan pada masing-masing ulat sutera F1 hibrid instar V 

hasil persilangan ras Jepang dengan ras China pada pusat pembibitan 

Soppeng dan Temanggung. 

2. Bagaimana pola pita genetik ulat sutera F1 hibrid instar V hasil persilangan 

ras Jepang dengan ras China pada pusat pembibitan Soppeng dan 

Temanggung. 

3. Apakah terdapat hubungan antara bobot badan dengan pola pita genetik pada 

ulat sutera F1 hibrid instar V hasil persilangan ras Jepang dengan ras China 

pada pusat pembibitan Soppeng dan Temanggung. 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Bobot badan ulat sutera F1 hibrid hasil persilangan ras China dengan ras 

Jepang pada pusat pembibitan Soppeng dan Temanggung pada instar V. 

2. Pola pita genetik pada ulat sutera F1 hibrid hasil persilangan ras China 

dengan ras Jepang pada pusat pembibitan Soppeng dan Temanggung pada 

instar V. 
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3. Mengetahui hubungan bobot badan dengan pola pita genetik pada ulat sutera 

F1 hibrid hasil persilangan ras China dengan ras Jepang di pusat pembibitan 

Soppeng dan Temanggung pada instar V yang dipelihara di Jawa Tengah. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi tentang 

bobot badan serta pola pita genetik dan hubungan antara bobot badan dengan pola 

pita genetik pada ulat sutera F1 hibrid hasil persilangan ras Jepang dengan ras China 

di pusat pembibitan Soppeng dan Temanggung bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan.  

 

I.5 Kerangka Pikir 

 Bobot badan ulat sutera adalah berat larva keseluruhan yang ditimbang pada 

instar tertentu. Bobot larva betina pada instar V lebih besar dari pada bobot larva 

jantan tetapi larva jantan memiliki rasio pertambahan bobot badan lebih besar 

menjadi 10.000-12.000X bobot larva yang baru menetas (kartasubrata, Kaomini, 

Saleh, Murdoko, Pramudibyo, Ranoeprawiro, 2000). Dengan adanya perbedaan 

antara bobot badan ulat sutera pada tempat pemeliharaan yang sama dan dari dua 

pusat pembibitan yang berbeda, maka terdapat perbedaan genetik pada masing-

masing ulat sutera. Apabila bobot badan pada ulat sutera sama, dipelihara pada 

tempat yang sama sedangkan ulat sutera berasal dari dua pusat pembibitan yang 

berbeda, maka terdapat dua kemungkinan yaitu genetik tidak sama atau keragaman 

genetik dan genetik sama. Keragaman genetik dipengaruhi oleh lingkungan yang 

tinggi sehingga mengakibatkan heritabilitas rendah. Apabila genetik pada ulat sutera 
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tersebut sama kemungkinan pada kedua pusat pembibitan tersebut memiliki 

manajemen pemeliharaan yang sama.    

  

 

I.6 Hipotesis 

 Hipotesis yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu terdapat hubungan 

antara bobot badan dengan pola genetik dan perbedaan karakteristik ulat sutera F1 

hibrid hasil persilangan antara ulat sutera ras Jepang dengan ras China pada pusat 

pembibitan soppeng dan Temanggung yang dipelihara di dataran rendah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

II.1 Ulat Sutera 

 Ulat sutera adalah salah satu serangga yang mempunyai siklus hidup yang 

lengkap atau metamorfosa sempurna (Kaomini, 2005). Ulat sutera termasuk 

edipterigota yaitu serangga yang berkembang sayapnya yang terjadi dalam badan dan 

fase pra dewasa berbeda dengan fase dewasa, baik dalam bentuk perilaku, makanan, 

maupun bentuknya (Nazarudin dan Nurcahyo, 1992). Menurut Guntoro (1994), ulat 

sutera merupakan salah satu bentuk atau fase dari rangkaian siklus hidup dari jenis 

serangga kupu-kupu. Kupu-kupu dalam budidaya perkembangan ulat sutera 

dibedakan menjadi tiga fase, yang setiap fase memerlukan lingkungan dan perlakuan 

yang agak berbeda. Ketiga fase tersebut yaitu ulat kecil, ulat besar dan pengokonan. 

Siklus hidup ulat sutera menjadi kupu-kupu dapat dilihat pada skema berikut: 

 

Gb.1 Siklus hidup kupu sutera 
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 Sestematika ulat sutera adalah sebagai berikut: 

Phylum : Arthropoda 

Kelas  : Insecta 

Ordo  : Lepidoptera 

Family  : Bombyxcidae 

Genus  : Bombyx 

Species : Bombyx mori 

 Varietas ulat dapat dibedakan berdasarkan perbedaan karakter fisiologi dan 

ekologi. Berdasarkan jumlah generasi per tahun dibedakan atas univoltin, bivoltin 

dan polivoltin. Sementara berdasarkan jumlah pergantian kulit dibagi menjadi three 

molters, four moulters dan five molters. Dari asalnya dapat dikelompokkan menjadi 

ras Jepang, China, Eropa dan Tropis. 

 Jenis ulat sutera berdasarkan kebiasaan hidupnya dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu: 

1. Ulat sutera liar (wilk silkworm) yaitu ulat sutera yang biasa hidup bebas di 

beberapa jenis pohon. 

2. Ulat sutera yang biasa dipelihara di dalam ruang dan merupakan penghasil 

utama sutera yang meliputi 95% produksi sutera dunia. 

 

II.2. Pertambahan Bobot Badan  

 Pakan merupakan sarana penting dalam usaha ternak apapun. Bagi ulat sutera 

pakan yang dibutuhkan sangat spesifik oleh karena itu sumber pakan untuk ulat 

sutera harus tersedia secara pasti dan kontinuitasnya harus terjamin. Pakan yang 

diberikan pada ulat sutera dipergunakan untuk aktivitas penimbunan energi guna 
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menghadapi puasa panjang saat berbentuk pupa atau kepompong. Selain itu pakan 

akan dibentuk menjadi benang serat sebagai pelindung pupa. Pakan sangat 

berpengaruh terhadap pembentukan kokon. Pakan ulat sutera berupa daun murbei 

dengan kualitas baik akan membuat kualitas kokon menjadi baik. 

 Pertumbuhan merupakan pertambahan dari jaringan seperti urat, daging, otak, 

jantung serta jaringan tubuh lain kecuali jaringan lemak. Pertumbauhan dapat terjadi 

dengan bertambahnya jumlah dan ukuran sel (Anggoradi,1990). 

 Faktor utama yang mempengaruhi pertambahan bobot badan adalah nilai 

hayati. Pemberian pakan yang cukup akan memberikan pertambahan bobot badan 

yang maksimal. Pengurangan pakan akan memperlambat pertumbuhan, apabila 

pengurangan pakan sangat parah akan menyebabkan ternak kehilangan beratnya. 

Pertumbuhan sendiri umumnya dinyatakan dengan ukuran kenaikan pertambahan 

bobot badan berulang-ulang setiap hari, minggu atau setiap waktu tertetu dengan 

melakukan penimbangan (Tillman, 1989). 

 

II.3. Genetik Ulat Sutera 

 Plasma nutfah merupakan sumber genetik yang memiliki variasi genetik luas 

yang menimbulkan perbedaan varietas, populasi, strain, galur, klon maupun mutan 

dari spesies yang sama dan berasal dari lokasi yang berlainan (Sumarno,1994 dalam 

indriani dkk, 2002). Menurut Hamilton (2005) setiap individu mempunyai 99,9% 

klon genetik yang berbedadan identik 0,1%. Kode genetik yang berbeda disebabkan 

oleh efek lingkungan, dalam kenyataannya variasi genetik banyak disebabkan oleh 

perubahan pengkodean DNA yang tersebar pada genom setiap individu.  
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 Variasi hayati meliputi varietas spesies, komunitas dan ekosistem pada skala 

yang lebih kecil mencakup variasi genetik diantara individu dalam suatu populasi. 

Variasi tersebut terletak pada perbedaan sekuen DNA. Variasi genetik dipelajari 

untuk mengetahui variasi yang selanjutnya tampak sebagai fenotip dalam suatu 

populasi (Sofro, 1994)  

 

II.4 Analisa DNA  

 DNA (Deocxyribonukleic acid) memiliki monomer yang disebut dengan 

nekloetida atau deocxyribonukleotida. DNA terdiri dari tiga bagian yaitu gula dengan 

lima rangka karbon atau deocxyribosa, nitrogen berbentuk cincin yang mengandung 

struktur basa serta adanya gugus fosfat. DNA menyimpan informasi genetik yang 

spesifik untuk setiap individu dan juga spesifik untuk spesies tertentu. Informasi 

genetik ini terus diwariskan kepada generasi berikutnya, untuk mempertahankan 

identitas suatu spesies. DNA adalah suatu unit keturunan terkecil yamg terdapat pada 

semua makhluk hidup mulai dari mikroorganisme sampai dengan organisme tingkat 

tinggi seperti manusia, hewan dan tumbuhan. DNA terdapat di dalam sel dan inti sel. 

DNA yang terdapat di dalam sel dapat berupa mitokondria atau DNA penyusun 

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

merupakan DNA inti. 

 Analisis DNA diawali dengan adanya proses isolasi DNA. Pada dasarnya 

isolasi DNA adalah serangkaian proses untuk memisahkan DNA dari komponen-

komponen sel lain. Proses tersebut meliputi tiga tahapan yaitu penghancuran sel 

(lysis cell), penghilangan protein dan RNA (digestion cell), dan pemanenan DNA. 

Hasil isolasi dapat diperiksa kualitasnya secara kualitatif dan kuantitatif. Konsentrasi 
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DNA dapat ditentukan secara kualitatif maupun kuantitatif dengan menggunakan 

elektroforesis atau spektrofotometri. Elektroforesis adalah proses migrasi dari 

fragmen DNA yang lebih kecil berat molekulnya akan berjalan lebih cepat dari pada 

molekul DNA yang lebih besar. Elektroforesis dapat memisahkan DNA berdasarkan 

panjangnya. DNA bermuatan negatif pada elektroforesis akan bermigrasi dari 

elektroda negatif ke elektroda positif. Ukuran fragmen DNA biasanya ditulis dengan 

satuan pasang basa atau base pairs (bp). Metode sederhana ini memisahkan molekul 

DNA secara tepat dalam skala luas. 

 Pengukuran jumlah DNA melalui spektrofotometer didasarkan pada prinsip 

iradiasi sinar ultraviolet yang diserap oleh nukleotida dan protein dalam larutan. 

Penyerapan iradiasi sinar UV secara maksimal oleh DNA dicapai pada panjang 

gelombang 260 nm, sedangkan penyerapan maksimal oleh protein dicapai pada 

panjang gelombang 280 nm. Untuk mengetahui tingkat kemurnian DNA yang 

berkorelasi dengan kualitas DNA dapat ditentukan dengan cara menghitung rasio 

antara nilai optical dencity (OD)260 dan nilai (OD)280 pada sampel DNA yang 

diukur melalui spekrofotometer. Molekul DNA dikatakan murni apabila nilai rasio 

kedua nilai tersebut berkisar antara 1,8-2,0. 

 

II.5. Teknik RFLP (Restriction Fraghment Length Polymorphism) 

 Untuk mengetahui adanya polymorphism fragment mtDNA produk 

amplifikasi PCR, maka perlu dilakukan pemotongan dengan enzim restriksi (Sugama 

et al,2000;Moria et al.,2001). Penandaan genetik dapat terletak pada setiap tempat 

pada gen, terdapat variasi dalam sequen DNA yang dapat dideteksi sebagai 

perbedaan antara individu dalam satu populasi, jika perbedaan itu jarang maka 
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disebut sebagai mutasi jika sering maka disebut sebagai suatu polymorphisme. 

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

restriksi memiliki target tertentu, biasanya sequen spesifik dengan panjang antara 4 

dan 6 pasang basa (Aulanni’am, 2004). 

 Enzim restriksi terdiri atas tiga tipe yang memiliki sifat berlainan. Enzim 

restriksi tipe I dapat berinteraksi dengan urutan rekognisiyang tidak termodifikasi 

pada DNA duplek dan kemudian terdeteksi bersama molekul DNA setelah berjalan 

melalui suatu jarak yang setara dengan antara 1000 dan 5000 nukleotida. Enzim 

restriksi tipe II mengenali suatu urutan sasaran khusus dalam molekul DNA duplek 

dan mematahkan rantai polinukleotida di dalam atau di dekat urutan itu sehingga 

menghasilkan fragmen DNA yang teratur dengan panjang dan urutan tertentu. Enzim 

restriksi tipe III memiliki aktivitas restriksi dan modifikasi yang diekspresikan secara 

simultan, aksinya membutuhkan ATP saat ia terikat di tempatnya pada DNA, 

kemudian metilasi dan aktivitas restriksi berkompetisi untuk reaksi dengan DNA. 

RFLP dapat divisualisasikan secara langsung saat fragmen dalam DNA dipisahkan 

dengan elektroforesis gel agarose dengan pewarna oleh loding dye dan dilihat dengan 

UV transiluminator. Metode RFLP ini memiliki beberapa keuntungan yaitu: 

1. RFLP dapat dikenali dalam keadaan homozigote atau heterozigot (pada 

keadaan kodominan) 

2. Pola RFLP tidak dipengaruhi oleh keragaman lingkungan. 

3. Tidak seperti berbagai mutasi gen yang diidentifikasi melalui fenotip, RFLP 

diidentifikasikan pada semua jaringan di berbagai tingkat pertumbuhan. 

4. Hanya sejumlah kecil jaringan yang dibutuhkan dan teknik ini dapat 

distandarkan di antara berbagai laboratorium. 
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II.6. Hubungan fenotip dengan Genetik 

 Performans individu ditentukan oleh dua hal yaitu faktor genetik dan 

lingkungan. Faktor lingkungan ditentukan oleh dua hal yaitu faktor genetik dan 

lingkungan. Faktor genetiik ditentukan oleh susunan gen dan kromosom yang 

dimiliki oleh individu tersebut, sehingga faktor genetik sudah ada sejak terjadinya 

pembuahan. Lingkungan merupakan tempat tinggal ternak yang secara langsung 

maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi ternak. Perpaduan antara 

faktor genetik dan lingkungan akan diekspresikan dalam penampilan fenotip seekor 

ternak. Ternak tidak akan menunjukkan penampilan yang baik bila komposisi gen 

berkualitas tetapi lingkungan tidak mendukung dan begitu pula sebaliknya. 

 Performans fenotip dapat dibedakan atas dua sifat yaitu kualitatif dan 

kuantitatif. Sifat kualitatif adalah sifat yang tidak dapat diukur tapi dapat dibedakan 

dan dikelompokkan secara tegas misalnya warna kulit, bentuk tubuh, dan lain 

sebagainya (Warwick, Harjosubroto dan Astuti, 1995). 

 Menurut Hall (1990), setiap varietas hewan terdapat penampilan fenotip yang 

berbeda namun belum dapat dipastikan bahwa masing-masing varietas adalah 

varietas murni sehingga diperlukan catatan silsilah untuk menganalisa struktur 

genetik tiap varietas. Sepanjang kehidupan suatu organisme sifat turunannya akan 

berinteraksi dengan lingkungan dan interaksi ini akan menentukan bagaimana 

perkembangan waktu mendatang. Faktor fenotip adalah penampilan organisme 

tersebut atau dapat disimpulkan sebagai jumlah total dari seluruh karakter atau sifat 

misalnya warna, bentuk tubuh, habitat, kerangka dan lain sebagainya.  

 Sumber-sumber keragaman yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam 

populasi tertentu dapat diduga meskipun tidak semua sumber keragaman yang 
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tampak pada fenotip disebabkan karena faktor  genetik. Faktor non genetik seperti 

suhu lingkungan, kelembaban dan pakan juga dapat mempengaruhi fenotip. 

Beberapa metode untuk mengetahui silsilah antara varietas hewan adalah dengan 

pendekatan fenotip dan genotip. Pendekatan fenotip berdasarkan pada morfologinya 

baik molekuler maupun anatomi dan tiap-tiap karakter yang diwariskan dapat 

berbeda secara anatomi tetapi sama secara morfologi. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

III.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biokimia Fakultas MIPA 

Universitas Brawijaya Malang yang digunakan sebagai tempat pengujian genetik ulat 

sutera instar V. Pelaksanaan penelitian dilakukan mulai bulan November 2006 

sampai Januari 2007. 

 

III.2.Materi Penelitian 

 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ulat sutera F1 hibrid hasil 

persilangan antara ulat sutera ras China dan ras Jepang dari pusat pembibitan 

Temanggung dan Soppeng pada stadium instar V yang di pelihara di KPH pati Jawa 

Tengah selama 18-20 hari 

 

III.2.1 Alat Penelitian  

 Alat yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut: 

Pinset     Pipet 

Tube     tabung film 

sentrifuge Hettich D7200  type yellow/blue 

freezer     inkubator 

tabung eppendorf 1,5 ml  mikropipet 

mikro thin woll   alumunium foil 

Petri disk    Kertas tissu 
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Label     elektroforesis chamber 

transiluminator UV   kuvet quart 

kamera Polaroid   power supply 

spectrophotometer UV  timer 

plastic warp    timbangan analitik 

 

III.2.2 Bahan Penelitian 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. EDTA 0,2 M pH 8   2. 20 mM Tris-Cl pH 8 

3. SDS     4. 10 mM Tris-HCL 

5. Proteinase-k   6. Isopropanol 

7. bubuk agarosa   8. ethanol 70% 

9. RNAse    10. enzim Pst1 

11. loading dye   12. film Polaroid 

13. TBE 10X    14. DI 

15. PBS acida     

 

III.3. Metode Penelitian 

 Pengambilan data dilapang menggunakan metode diskriptif sistematis yaitu 

pengambilan data dengan menggunakan pedoman sebagai instrument pengamatan. 

Pengambilan data di laboratorium dilakukan secara analisis data. Pelaksanaan 

penelitian meliputi: 
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a. Persiapan  

Penelitian diawali dengan pemeliharaan bibit ulat sutera F1 hibrit dari 

masing-masing pembibitan yang dimulai dari instar I sampai dengan stadia instar V 

di KPH Pati Jawa Tengah. 

b. Pengambilan data lapang 

Pengambilan data lapang meliputi suhu dan kelembaban serta bobot badan 

ulat sutera instar V yang diambil sebanyak 24 ekor, masing-masing 12 ekor jantan 

dan 12 ekor betina. 

c. Pengambilan sampel 

Pengambilan ulat sutera yang akan digunakan sebagai sampel dilakukan 

secara acak sebanyak 24 ekor dan masing-masing ulat sutera dimasukkan dalam 

tabung film. 

d. Analisis genotip 

Sampel yang telah dipilih tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan 

metode RFLP menggunakan enzim restriksi Pst1. 

Cara kerja dari analisis tersebut yaitu: 

• Isolasi DNA 

Ulat sutera yang telah dipilih, dipotong bagian thorax sebanyak 100 

mg dengan cutter kemudian diambil dengan pinset dan letakkan di atas Petri 

disk steril. Thorax ulat sutera yang berada di dalam petri disk dicuci dengan 

PBS acid dingin 3 ml. Thorax yang sudah dicuci diletakkan dalam mortar 

dingin dan digerus hingga lembut dan ditambah lysis buffer dingin 1ml, 

kemudian dimasukkan kedalam eppendorf 1,5 ml sebanyak 500µl, ditambah 

dengan proteinase-k 4 µl lalu dikocok perlahan dan diinkubasi dengan suhu 
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55 0C selama 1jam, sentrifuge 10.000 rpm selama 10 menit. Hasil dari 

perlakuan tersebut terdapat dua lapisan yaitu yang disebut supernatan dan 

pellet, supernatan diambil dan pellet dibuang. Supernatan yang diambil 

ditambah dengan RNAse  4 µl dan diincubasi pada suhu 37 0C selama 10 

menit. Kemudian ditambah dengan isopropanol 400 µl, NaOAC 3M 

sebanyak 100 µl dan dimasukkan ke dalam feezer -20 0C selama 30 menit, 

disentrifuge 10.000 rpm selama 5 menit dan dimasukkan ke dalam freezer 

kulkas selama 5 menit. Pada proses isolasi DNA terdapat dua lapisan yaitu 

pellet dan supernatant tetapi yang digunakan untuk proses selanjutnya bukan 

supernatant seperti yang sebelumnya melainkan pelletnya, yang kemudian 

ditambah dengan etanol dingin 70% sebanyak 1 ml, dimasukkan ke dalam 

kulkas selama 15 menit dan disentrifuge 10.000 rpm selama 5 menit. Etanol 

dingin yang bercampur dengan pellet tadi dibuang hingga pellet benar-benar 

tidak berbau etanol atau disimpan selama semalam (overnight). Setelah bau 

etanol hilang kemudian untuk proses isolasi DNA terakhir yaitu dengan 

menambah DI/TE sebanyak 50 µl (Aulanni’am, 2004) 

• Uji Kemurnian dan Kosentrasi DNA 

Sebelum dielektroforesis hasil isolasi DNA dilakukan pengukuran 

kemurnian dan konsentrasi dengan spektrofotometer. Setelah diketahui 

kemurniannya, maka dilakukan elektroforesis dengan gel agarosa 1 % untuk 

mengetahui keberadaan DNA total. Langkah-langkah untuk melakukan 

elektroforesis adalah  
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1. Menyiapkan chamber elektroforesis, usahakan posisi chamber tidak 

miring. Gunakan water pass untuk melihat kedataran chamber dan 

gunakan sisir 8. 

2. Menyiapkan bubuk agarosa 0,2 gr. Didihkan bubuk agarosa 0,2 gr 

ditambah dengan TBE 1Xsebanyak 20 ml pada suhu 90 0C (terlihat 

bening),  dinginkan hingga suhu mencapai 40 0C dan masukkan ke 

dalam chamber dengan perlahan. 

3. Tunggu hingga gel padat. Tambahkan TBE 1X pada chamber hingga 

menitupi permukaan gel. 

4. siapkan kertas parafilm untuk meletakkan loading dye masing-masing 

sebanyak 2 µl dan lakukan penambahan pada loading dye tersebut 

dengan isolate DNA sebanyak 5 µl lalu pipeting. 

5. Injeksikan campuran isolate DNA dengan loading dye tersebut 

kedalam sumur gel. 

6. Elektroda dihubungkan dengan power supply dengan tegangan 80 V, 

40 mA, 65 menit. 

7. Hasil running kemudian diamati dengan UV transiluminator dan 

difoto dengan kamera polaroit. 

• Keragaman Genetik 

Sebelum melakukan RFLP, enzim yang akan digunakan diencerkan 

dahulu dengan multicore buffer 10X sampai dengan 20 µl. tahapan yang 

harus dilakukan adalah: 

1. Masukkan DW steril dalam mikrotube sebanyak 15 µl 

2. ditambahkan dengan buffer H 1 µl 
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3. ditambahkan dengan DNA hasil isolasi 2 µl 

4. ditambahkan dengan enzim restriksi 1 µl 

5. diincubasi pada suhu 37 0C selama 3 jam. 

Setelah semua tahapan RFLP selesai, maka dilakukan running RFLP yang langkah-

langkahnya sama dengan running isolasi DNA. 

 

III..4. Variabel Pengamatan 

 Variable yang diamati dalam penelitian ini adalah: 

1. Bobot badan ulat sutera F1 hibrid hasil persilangan ras Jepang dengan ras 

China pada instar V yang di timbang pd hari ke-20 

2. Pola pita genetik ulat sutera F1 hibrid hasil persilangan ras Jepang dengan ra 

China pada instar V. 

 

III.5. Analisa Data 

 Analisa data pada penelitian ini meliputi: 

1. Analisa uji-t yaitu membandingkan antara dua keadaan dimana perbandingan 

dua keadaan tersebut menggunakan dasar distribusi sampling mengenai 

selisih statistik. Uji-t atau uji-F merupakan contoh dari statistik parametrik 

yang memerlukan sejumlah asumsi-asumsi kuat dalam penggunaanya. Jika 

asumsi tersebut salah, maka uji-uji parametrik inilah yang paling besar 

kemungkinanya untuk menolah H0 (Siegel, 1984). 

2. Analisa deskriptif yaitu menguji hasil penelitian dengan literatur yaitu dengan 

mengetahui analisa kualitas dan kuantitas isolat DNA 
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Untuk mengetahui kualitas dan kuantitas dari isolat DNA dilakukan 

pengukuran kemurnian pada isolat DNA yaitu dengan menambahkan isolate 

DNA 2 µl dengan 998 µl TE steril yang dimasukkan kedalam kuvet. 

Membandingkan nilai absorbansi menggunakan spektrofotometer UV-Vis 

pada panjang gelombang 260 nm dan 280 nm seperti menggunakan 

menggunakan rumus: 

Kemurnian DNA = λ260/λ280 

 sedangkan untuk menghitung konsentrasi DNA menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

Konsentrasi DNA = Nilai absorbansi pada λ260 x faktor pengencer x 50 

Ket: 50 adalah larutan dengan absorbansi 1,0 dengan 50 µg untai DNA/ml 

 

III.6. Batasan Istilah 

1) DNA : Deoksiribo Nukleatic Acid yang menggunakan satu polimer panjang 

(yaitu satu makro molekul yang didukung oleh sejumlah sub unit yang serupa 

atau identik, monomer yang terikat secara kovalen) terdiri dari ribuan pasang 

nukleotida. 

2) Elektroforesis : Suatu teknik untuk memisahkan molekul-molekul sesuai 

dengan muatannya dalam medan listrik, biasanya pada media penyangga 

padat atau setengah padat. 

3) Gen : Serangkaian molekul DNA yang berfungsi sebagai penyandi genetic 

dalam pembentukan asam amino yang diturunkan tetua pada keturunannya. 

4) Genotip : Seluruh jumlah sifat turunan sesuai dengan susunan genetic yang 

diperioleh dari penurunannya. 
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5) Instar : Periode dimana ulat sutera akan mengalami masa tidur dan 

mengalami pergantian kulit. 

6) RFLP : Analisa pada genom inti dan digunakan untuk menentukan level 

perbedaan genetic. 

7) Polymorphisme : Variasi genetik antara individu dalam satu populasi yang 

sering ditemui. 

8) Ulat Sutera : Salah satu ulat yang menghasilkan sutera. Jenis ulat yang 

digunakan adalah Bombyx Mori. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

IV.1. Kondisi Lapang 

 Pemeliharaan ulat sutera dilakukan di KPH Pati Jawa Tengah yang termasuk 

daerah dataran rendah karena memiliki ketinggian 40-70 jbl / diatas permukaan laut. 

Suhu pada pemeliharaan ulat sutera instar V diperkirakan mencapai 28-30 0C, 

kelembaban antara 78-85 %. Suhu udara di tempat pemeliharaan ulat sutera tidak 

begitu panas, hal itu dikarenakan di daerah tersebut memiliki curah hujan yang cukup 

baik yaitu 116,5 mm. Untuk luas tanah daerah pemeliharaan ulat sutera cukup luas 

yaitu ± 409,7 m2 dan terdiri dari 33 unit kandang. Pada perkebunan KPH Pati Jawa 

Tengah terdapat empat jenis daun murbei yang digunakan sebagai pakan ulat sutera. 

 

IV.2. Karakteristik Fenotip Ulat Sutera. 

 Dari hasil penimbangan bobot badan diketahui bahwa rata-rata berat badan 

pada ulat sutera instar V yaitu temanggung jantan 3,52±0,05 gr; temanggung betina 

3,40±0,04 gr; soppeng jantan 3,54±0,08 gr dan pada soppeng betina 3,58±0,1 gr. 

Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan bobot badan masing-masing ulat sutera 

dari data diatas dapat dilakukan dengan menggunakan uji-t. 

 Hasil yang di dapat dari uji tersebut dapat diketahui bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang nyata (P<0,01) antara bobot badan ulat sutera jantan temanggung 

dan ulat sutera betina temanggung dengan selisih 0,053 g sampai dengan 0,18 g. 

Pada ulat sutera betina temanggung dan betina soppeng juga tidak terdapat perbedaan 

yang nyata (P<0,01) yaitu 0,078 g sampai dengan 0,28 g. Sedangkan pada bobot 
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badan ulat sutera jantan soppeng, betina soppeng, ulat sutera jantan temanggung, 

jantan soppeng tidak terdapat perbedaan yang nyata. Pada bobot badan ulat sutera 

soppeng dan temanggung tidak terdapat perbedaan yang nyata (P<0,01) yaitu antara 

0,0329 sampai dengan 0, 1704 gr. Lingkungan hanya mengakibatkan efek langsung 

pada fenotipnya misalnya makan, suhu, manejemen tetapi tidak memberikan efek 

langsung terhadap genotip (Pane,1993) 

Ulat sutera yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis ulat sutera yang 

dipelihara di dalam ruangan dan yang merupakan penghasil utama sutera. Sampel 

ulat sutera ini di dapat dari pusat pembibitan Tanjuncu kabupaten soppeng sulawesi 

selatan dan di desa Bejen Kecamatan Candiroto kabupaten temanggung Jawa 

Tengah. Sampel yang digunakan adalah ulat sutera F1 hibrid hasil persilangan ras 

China dengan ras Jepang di kedua pusat pembibitan soppeng dan temanggung. Ulat 

sutera yang digunakan sebagai sampel telah ditentukan pemeliharaannya hingga 

instar V. Variasi fenotip antar individu yang memiliki potensi yang tinggi dalam 

menampilkan genetik yang unggul. Pada pemeliharaan yang dilakukan selama 20 

hari telah di dapat data mengenai bobot badan ulat sutera instar V. Data bobot badan 

instar V dapat dilihat pada lampiran 4. 

   

IV.3. Analisis Genotip 

IV.3.1. Uji Kemurnian Dan Konsentrasi DNA 

 DNA yang telah diisolasi diukur kemurniaannya dan kosentrasinya dengan 

alat spektrofotometer. Pembacaan absorbansi dilakukan pada panjang gelombang 

yaitu 260 nm dan 280 nm (OD 260 / OD 280 ). Menurut Anonimus (2004) isolate DNA 

yang murni akan menghasilkan ODλ260/λ280 antara 1,8-2,0. Nilai rasio λ260/ λ280 
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yang kurang dari 1,8 berarti ada kontaminan berupa protein, sehingga kuantitas dari 

DNA menjadi tidak mungkin. Sedangkan nilai ratio λ260/ λ280 lebih dari 2,0 berarti 

sample tersebut mengandung kontaminan yang berupa asam nukleat berupa RNA. 

Rata-rata nilai kemurnian isolate DNA ulat sutera soppeng adalah  1,132 ± 0,905. 

Sample dengan rata-rata kemurnian 1,132 ± 0,905 masih bisa digunakan dalam 

reaksi RFLP karena primer spesifik yang digunakan dalam reaksi RFLP hanya 

mendeteksi sequens target dari DNA yang telah dikenali oleh primer. 

Data kemurnian dan konsentrasi DNA ulat sutera dapat dilihat pada table 1. 

Tabel 1. Hasil Uji Kemurnian DNA dan Konsentrasi DNA Pada Ulat Sutera 

No Kemurnian DNA Kosentrasi DNA 
1 0.59 360 
2 1.29 1420 
3 1.12 370 
4 0.92 120 
5 1.23 1350 
6 1.25 450 

  

Dari data yang diperoleh dapat diketahui hasil kemurniannya adalah 1,132 ± 

0,905. dari hasil tersebut diatas dapat diketahui bahwa isolat DNA yang diperoleh 

kurang dari 1,8 sehingga dapat dikatakan belum tergolong murni karena masih 

terdapat kontaminan lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Ainsworth C,Beynon J, 

Buchana V, (1997) dan Muladno (2002) yang menyatakan bahwa isolat DNA dapat 

dikatakan murni apabila nilai rasio A260 / A280 berkisar antara 1,8-2,0. 

 

IV.3.2 Identifikasi Pola Pita DNA  

Hasil dari isolate DNA yang telah diukur kemurnian dan konsentrasinya 

kemudian dilakukan running elektroforesis dengan gel agarosa 1 %. Untuk 
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mengetahui hasil dari running isolate DNA dapat dilihat melalui sinar UV dan difoto 

dengan kamera polaroit. Hasil running dapat dilihat pada gambar 1. 

 

 

 

 
 
 

Gb 2. Hasil elektroforesis isolasi DNA ulat sutera 

untuk selanjutnya  dilakukan pemotongan / Restriction Fragment Lengh Polimorfism 

(RFLP) dengan menggunakan Enzim Pst1. 

 Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemotongan DNA dengan teknik 

RFLP dilakukan elektroforesis dengan gel agarosa 3 %. Pita DNA dapat dideteksi 

dalam gel dengan menggunakan pewarna loading dye dan diletakkan dibawah sinar 

ultraviolet (Robyt dan White, 1987). Teknik RFLP ini digunakan untuk mengetahui 

variasi fragmen gen. Hasil elektroforesis dari RFLP dapat dilihat pada gambar 2. 

Gb.3. Hasil potongan sampel DNA ulat sutera F1 hibrid hasil persilangan ras Jepang 
dengan ras China pada pusat pembibitan soppeng 1-6 ulat sutera betina dan 7-12 ulat 
sutera jantan. 
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Gb.4. Hasil potongan sampel DNA ulat sutera F1 hibrid hasil persilangan ras Jepang 
dengan ras China pada pusat pembibitan Temanggung 1-6 ulat sutera betina dan 7-12 
ulat sutera jantan. 
 

Potongan isolat DNA dengan metode RFLP dengan menggunakan enzim 

Pst1 menghasilkan satu pola pemotongan DNA yaitu pada fragmen 2154 bp dan 740 

bp, maka hasil potongan ini tidak dapat dikatakan sebagai polymorfisme. Dari hasil 

restriksi dengan menggunakan enzim Pst1 tidak efisien karena tidak dapat digunakan 

untuk mencari polymorfisme pada ulat sutera.  

 

IV.4 Hubungan Bobot Badan dengan Pola Pita Genetik 

Dari hasil perhitungan bobot badan pada ulat sutera soppeng dan temanggung 

memiliki perbedaan yang nyata dapat dilihat pada table 3 tetapi pada pola pita 

genetiknya tidak terdapat perbedaan. Pada bobot badan ulat sutera jantan 

temanggung dan betina temanggung, betina soppeng dan betina temanggung terdapat 

perbedaan yang nyata hasil dapat dilihat pada table 2. Meskipun terdapat perbedaan 

yang nyata antara jenis kelamin ulat sutera tersebut, pada pola pita tidak terdapat 

perbedaan. Sedangkan bobot badan ulat sutera dengan jenis kelamin jantan soppeng 

dengan betina soppeng dan jantan temanggung dengan jantan soppeng tidak terdapat 

perbedaan yang nyata. Pada pola pita ulat sutera jantan soppeng dengan betina 
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soppeng dan jantan temanggung dengan jantan soppeng tidak terdapat perbedaan. 

Menurut Pane (1993), apabila dua individu yang bergenotip sama akan jadi berbeda 

dalam fenotipnya. Perbedaan fenotip dari suatu individu diakibatkan oleh sifat 

turunannya atau oleh faktor lingkungannya. Dengan melihat hasil diatas bahwa tidak 

terdapat hubungan antara bobot badan dengan pola pita genetik  pada ulat sutera F1 

hibrid hasil persilangan ras Jepang dengan ras China dilihat dari jenis kelamin 

ataupun asal pembibitannya. Jika ada dua atau lebih individu berkembang atau 

tumbuh dalam lingkungan yang sama dan memperlihatkan fenotip yang berbeda, 

maka dapat disimpulkan bahwa kedua individu tersebut mempunyai genotip yang 

berbeda. Sebalikynya apabila terdapat dua individu atau lebih yang bergenotip sama, 

tetapi berkembang dalam lingkungan yang berbeda, maka fenotip mereka 

kemungkinan besar tidak sama (Pane,1993). Untuk mendapatkan bibit sutera yang 

unggul dapat dilakukan seleksi berdasarkan fenotip tanpa harus mengarah pada pola 

pita genetik. 

Table 2. Selisih bobot badan masing-masing ulat sutera F1 hibrid hasil persilangan 
ras Jepang dengan ras China 
 

Asal/jenis kelamin Temanggung  Soppeng ♀ Temanggung ♂ 

Soppeng  0,1375 - - 
Soppeng ♂ - - - 

Temanggung ♀  0,202 0,127 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1. KESIMPULAN 

1. Jenis kelamin dan asal pembibitan ulat sutera F1 hibrid hasil persilangan ras 

Jepang dan ras Cina tidak mempengaruhi perbedaan bobot badan. 

2. Enzim Pst1 pada teknik RFLP tidak dapat memotong DNA ulat sutera F1 

hibrid hasil persilangan ras Jepang dengan ras Cina dari kedua pembibitan 

Temanggung dan soppeng yang ditunjukkan dengan satu pola pita genetik 

pada posisi yang sama 2154 bp dan 740 bp. 

3. Tidak terdapat hubungan antara bobot badan dengan pola pita genetik pada 

ulat sutera F1 hibrid hasil persilangan antara ras Jepang dengan ras China 

dilihat dari jenis kelamin dan asal pembibitan ulat sutera.  

 

V.2. SARAN 

1. Pemakaian enzim Pst1 dngan teknik RFLP tidak dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi polimorfisme genetik pada ulat sutera F1 hibrid hasil 

persilangan ras Jepang dengan ras Cina. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut guna mencari enzim lain yang dapat 

mengeluarkan potongan spesifik pada DNA ulat sutera F1 hibrid hasil 

persilangan ras Jepang dengan ras Cina sehingga studi polimorfisme dapat 

dilakukan. 
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Lampiran 1. Rata-rata Suhu dan Kelembaban selama Pemeliharaan 

 

Instar Suhu (0C) Kelembaban (%) 

 

I 

II 

III 

IV 

V 

 

29-30 

29-30 

28-29 

28-29 

29-30 

 

70-80 

70-80 

70-75 

70-75 

70-80 
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Lampiran 2. Skema Kerja Isolasi DNA Pada Ulat Sutera F1 Hibrid Hasil Persilangan 

Ras Jepang dengan Ras China 

 

Sampel jaringan 100mg 

• Dicuci dengan PBS acid dingin 200 ml 

• Digerus di dalam mortar dingin hingga halus 

• Di tambah dengan lysis buffer dingin 100 µl 

• Dimasukkan dalam tube masing-masing 500 µl 

• Ditambahkan proteinase-k 4µl 

• Di kocok pelan 

• Diincubasi 550C selama 1 jam 

• Disentrifuge 10.000 rpm 10 menit 

      Supernatan 

• Ditambah RNAse 4µl 

• Diinkubasi selama 370C 

• Ditambah NaOAc 100µl 

• Difrezer pada suhu -200C selama 30 menit 

• Disentrifuge 10000 rpm selama 10 menit 

• Dimasukkan kulkas selama 5 menit 

          Pellet 

• Dicuci dengan etanol dingin 70% sebanyak 1 ml 

• Dimasukkan kulkas selama 15 menit 

• Disentrifuge 5000 rpm selama 10 menit 

• Etanol dibuang, biarkan sampai bau etanol benar-benar 

hilang (overnight) 

• Ditambah DI/TE steril sebanyak 50µl 

    Hasil isolasi 
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Lampiran 3. Skema Kerja Running Isolasi DNA Ulat Sutera F1 Hibrid Hasil 

Persilangan Ras Jepang dengan Ras China. 

 

Siapkan gel agarose 

• Bubuk agarose 0,2 gr +20 ml TBE 1X 

• Dipanaskan sampai bening (suhu 90 0C) 

• Dinginkan hingga suhu 400C 

• Dituang pada chamber yang telah disediakan  

• Tunggu hingga beku atau berbentuk gel 

• Tuang TBE 1X ke dalam chamber hingga gel tenggelam 

Sampel isolasi DNA 

            5µl 

• Ditambah dengan loading dye sebanyak 2µl 

• Pipeting 

• Injeksikan ke dalam sumuran gel 

• Running dengan 80mA, 40V, 65 menit 

Hasil Runing 
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Lampiran 4. Data bobot badan ulat sutera F1 hibrit hasil persilangan ras Jepang 
dengan ras China di pusat pembibitan Soppeng dan Temanggung. 

 
Asal Jantan Betina 

Temanggung 3,50 
3,59 
3,48 
3,46 
3,50 
3,57 

3,37 
3,45 
3,40 
3,39 
3,35 
3,45 

X±SD 3,52±0,05 3,40±0,04 

Soppeng 3,55 
3,48 
3,65 
3,45 
3,60 
3,50 

3,75 
3,60 
3,55 
3,45 
3,55 
3,60 

X±SD 3,54±0,08 3,58±0,1 
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Lampiran 5. Data Statistik Perhitungan Bobot Badan Ulat Sutera Instar V F1 Hibrid 
Hasil Persilangn Ras Cina dengan Ras Jepang. 

 
Data Display 
 
 Row  Temanggung Jantan  Temanggung betina  Soppeng Jantan  Soppeng Betina 
 
   1               3.50               3.37            3.55            3.75 
   2               3.59               3.45            3.48            3.60 
   3               3.48               3.40            3.65            3.55 
   4               3.46               3.39            3.45            3.45 
   5               3.50               3.35            3.60            3.55 
   6               3.57               3.45            3.50            3.60 
 
Two-Sample T-Test and CI: Temanggung Jantan, Temanggung betina 
Two-sample T for Temanggung Jantan vs Temanggung betina 
 
          N      Mean     StDev   SE Mean 
Temanggu  6    3.5167    0.0516     0.021 
Temanggu  6    3.4017    0.0412     0.017 
 
Difference = mu Temanggung Jantan - mu Temanggung betina 
Estimate for difference:  0.1150 
95% CI for difference: (0.0549, 0.1751) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 4.26  P-Value = 0.002  DF = 10 
Both use Pooled StDev = 0.0467 
 
 
Two-Sample T-Test and CI: Soppeng Jantan, Soppeng Betina 
Two-sample T for Soppeng Jantan vs Soppeng Betina 
 
         N      Mean     StDev   SE Mean 
Soppeng  6    3.5383    0.0763     0.031 
Soppeng  6    3.5833    0.0983     0.040 
 
Difference = mu Soppeng Jantan - mu Soppeng Betina 
Estimate for difference:  -0.0450 
95% CI for difference: (-0.1582, 0.0682) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -0.89  P-Value = 0.397  DF = 10 
Both use Pooled StDev = 0.0880 
 
 
Two-Sample T-Test and CI: Temanggung Jantan, Soppeng Jantan 
Two-sample T for Temanggung Jantan vs Soppeng Jantan 
 
          N      Mean     StDev   SE Mean 
Temanggu  6    3.5167    0.0516     0.021 
Soppeng   6    3.5383    0.0763     0.031 
 
Difference = mu Temanggung Jantan - mu Soppeng Jantan 
Estimate for difference:  -0.0217 
95% CI for difference: (-0.1054, 0.0621) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -0.58  P-Value = 0.577  DF = 10 
Both use Pooled StDev = 0.0651 
 
 
Two-Sample T-Test and CI: Temanggung betina, Soppeng Betina 
Two-sample T for Temanggung betina vs Soppeng Betina 
 
          N      Mean     StDev   SE Mean 
Temanggu  6    3.4017    0.0412     0.017 
Soppeng   6    3.5833    0.0983     0.040 
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Difference = mu Temanggung betina - mu Soppeng Betina 
Estimate for difference:  -0.1817 
95% CI for difference: (-0.2882, -0.0752) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -4.17  P-Value = 0.006  DF = 6 
 
 
Two-Sample T-Test and CI: temanggung, soppeng 
 
 
Two-sample T for temanggung vs soppeng 
 
           N      Mean     StDev   SE Mean 
temanggu  12    3.4592    0.0748     0.022 
soppeng   12    3.5608    0.0871     0.025 
 
Difference = mu temanggung - mu soppeng 
Estimate for difference:  -0.1017 
95% CI for difference: (-0.1704, -0.0329) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -3.07  P-Value = 0.006  DF = 22 
Both use Pooled StDev = 0.0812 
 

 

 


