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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian  

     Penelitian ini dilakukan pada September hingga Desember 2017 

yang bertempat di Laboratorium Hewan Coba dan Laboratorium 

Biologi Molekuler, Institut Biosains, Universitas Brawijaya, Malang.  

 

3.2 Kelaikan Etik  

     Penelitian ini telah mendapatkan laik etik dari Komisi Etik 

Penelitian Universitas Brawijaya dengan nomor 417-KEP-UB tahun 

2015.  

 

3.3 Isolasi Protein CSNIS2 dari Susu Kambing PE  

     Susu kambing PE sebanyak 250 ml yang telah dipanaskan pada 

temperature 40˚C ditambah dengan asam glasial asetik sebanyak 5 

ml. Untuk mendapatkan protein dari susu, sampel difiltrasi 

menggunakan lubang nilon pada membran. Protein yang didapatkan 

lalu dikuantifikasi menggunakan NanoDrop spektrofotometer UV-

vis. Penyimpanan jangka panjang dilakukan pada suhu -20˚C 

(Fatchiyah dkk., 2015a) 

 

3.4 Pembuatan Hewan Coba DMT2  

     Penelitian ini dilakukan menggunakan hewan coba yaitu tikus 

(Rattus norvegicus strain Wistar) dengan rentang usia 2-3 bulan dan 

berat badan minimal 150 gram. Hewan coba diperoleh dari UPT 

LPPT Universitas Gadjah Mada. Pertama, hewan coba diaklimatisasi 

selama 1 minggu. Terdapat dua macam kelompok pada hewan coba 

yaitu kontrol dan perlakuan diabetes. Masing-masing perlakuan, 

selama 2 bulan diberi makanan yang berbeda. Kelompok kontrol 

diberi makanan berupa comfeed pars, sedangkan kelompok diabetes 

diberi makanan tinggi lemak (high fat diet) dengan komposisi asam 

folat, kuning telur bebek, lemak kambing, tepung dan comfeed pars. 

Selama perlakuan, setiap 2 minggu sekali dilakukan pengukuran 

kadar kolesterol menggunakan cholesterol stick. Pada perlakuan 

diabetes, hewan coba diinjeksi melalui intraperitoneal streptozotocin 
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(STZ) dengan dosis 25 mg/kg BB. STZ yang digunakan memiliki 

berat molekul sebesar 265 g/mol. 

 

3.5 Perlakuan Hewan Coba 

     Hewan coba yang digunakan dibagi menjadi dua kelompok 

dengan masing-masing tiga ulangan yaitu kontrol normal dan DMT2 

yang kemudian diberi protein CSN1S2. Protein CSN1S2 yang 

digunakan terdiri dari tiga dosis yaitu 375, 750 dan 1500 mg/kg BB. 

Sehingga masing-masing perlakuan pada hewan coba tampak pada 

Tabel 1. Setiap dua minggu sekali dilakukan pengukuran kadar gula 

darah menggunakan glucometer stick pada sampel darah dari ekor 

hewan coba. Kadar gula darah hewan coba yang telah diinduksi 

menggunakan STZ dapat mencapai 200-350 mg/dl (Amin dkk., 

2014). Pengukuran ini dilakukan tiga hari sebelum dan sesudah 

hewan coba disuntikan STZ. Setelah tiga hari disuntikan STZ maka 

dilakukan sonde larutan protein CSN1S2. 

 

 

 

Tabel 1. Kelompok perlakuan hewan coba 

 

 Tidak diberi 

protein 

CSN1S2 

Diberi protein CSN1S2  

(mg/kg BB) 

375 750 1500 

Kontrol normal NC CM375 CM750 CM1500 

DMT2 DMC DMC375 DMC750 DMC1500 

 

 

 

3.6 Ekstraksi DNA Pankreas  

     Setelah dilakukan sonde larutan protein CSN1S2 selama 28 hari, 

dilakukan pembedahan menggunakan peralatan bedah steril. 

Pembedahan dilakukan untuk mengambil organ pankreas yang 

selanjutnya organ dicelupkan dalam nitrogen cair dan disimpan pada 

suhu -80˚C. Isolasi DNA dari organ pankreas yang telah disimpan 

dilakukan sesuai prosedur Fatchiyah dkk., (2011). Organ pankreas 

ditimbang seberat 0,2 gram dan dihomogenasi menggunakan mortar 

dan pestel steril dalam keadaan dingin. Selanjutnya dipindahkan ke 
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dalam microtube 1,5 ml steril dan ditambah buffer lisis sebanyak 500 

µl. Homogenat selanjutnya divortex keras selama 5 menit, setelah itu 

diinkubasi dalam water bath 65˚C selama 3 jam dan disentrifugasi 

pada kecepatan 13000 rpm selama 10 menit dengan suhu 4˚C.  

     Supernatan yang diperoleh selanjutnya dipindahkan ke dalam 

microtube 1,5 ml steril dan ditambah dengan larutan PCI atau fenol: 

kloroform: isoamil alkohol (25:24:1) sebanyak 1 kali volume 

supernatan. Sampel selanjutnya disentrifugasi kembali pada 

kecepatan 13000 rpm selama 10 menit pada suhu 25˚C. Supernatan 

dipindahkan ke dalam microtube 1,5 ml steril lalu ditambahkan 

larutan NaOAc 3 M pH 5,2 dan etanol absolut dingin, secara 

berurutan masing-masing sebanyak 0,1 kali volume dan 2,5 kali 

volume. Selanjutnya sampel diinkubasi pada suhu -20˚C overnight. 

Sampel disentrifugasi pada kecepatan 13000 rpm selama 10 menit 

pada suhu 4˚C. Supernatan dibuang dan pelet yang terdapat di dasar 

microtube ditambah dengan etanol 70% sebanyak 500 µl dan 

disentrifugasi pada kecepatan 13000 rpm selama 10 menit dengan 

suhu 4˚C. Selanjutnya ditambahkan kembali dengan etanol 70% dan 

disentrifugasi pada kecepatan yang sama. Pelet yang dihasilkan 

setelah sentrifugasi kedua dikeringanginkan lalu ditambah dengan 

buffer TE 1 kali pH 7,6 sebanyak 50 µl.  Sampel kemudian 

diinkubasi dalam water bath 55˚C selama 5 menit.  

 

3.7 Uji Kuantitatif dan Kualitatif 

     Uji kuantitatif DNA hasil ekstraksi dilakukan menggunakan 

Nanodrop spektrofotometri UV-Vis. Uji kualitatif dilakukan 

menggunakan gel agarosa 1%. Sampel DNA dan larutan loading dye 

(1:1) dimasukkan dalam sumuran yang telah terbentuk. Elektroda 

dihubungkan dengan power supply dan dinyalakan pada 50 volt 

selama 1 jam. Setelah selesai, gel diambil dan divisualisasi 

menggunakan Chemidoc Gel Imaging (Fatchiyah dkk., 2011).   

     Gel agarosa 1% dibuat dari serbuk agarosa sebanyak 0,4 gram 

yang dilarutkan dalam buffer TBE 1 kali pH 8 sebanyak 40 ml. 

Larutan agarosa 1% lalu dididihkan pada suhu 100˚C dan 

didinginkan sampai suhu 45-40˚C. Setelah dingin, larutan agarosa 

1% ditambah dengan EtBr atau ethidium bromida 1 µl kemudian 

dituangkan ke dalam cetakan yang telah dipasangi sisir pembuat 

sumuran sampel. Apabila gel telah mengeras, sisiran dikeluarkan dari 
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cetakan. Cetakan kemudian dimasukkan dalam chamber dan diberi 

buffer TBE 1 kali pH 8 sampai gel terendam (Fatchiyah dkk., 2011).  

 

3.8 Amplifikasi Gen Target  

     Amplifikasi gen target dilakukan menggunakan mesin PCR 

Biorad. PCR mix solution 10 µl dibuat dengan komposisi ddH2O 3,5 

µl; Go Taq Green (2x) 5µl; primer forward 0,5 µl; primer reverse 0,5 

µl; sampel DNA 0,5 µl. Sampel dimasukkan dalam mesin PCR 

dengan program hot start 94˚C 3 menit, denaturasi 94˚C 30 detik, 

annealing 55˚C 30 detik, extensi 72˚C 30 detik dan ekstensi final 

72˚C 7 menit (Fatchiyah dkk., 2011). Primer yang digunakan untuk 

analisis gen Hnf1α exon 2 dan 4 yang diambil dari NCBI dengan gen 

ID NC_005111.4 masing-masing dengan sekuen forward dan reverse 

yang tertera pada Tabel 2. 

 

 

 

Tabel 2. Urutan desain primer dari setiap exon 2 dan 4 

 

Exon Sekuen Panjang 

basa (bp) 

2 reverse 5’-TAT GGG CTG TGG AGA GAG C-‘3 17 

2 forward 5’-TAG TCT CCA GAA CCC CAG C-‘3 18 

4 reverse 5’-TGG GTG GCT GCC GCA GC-‘3 16 

4 forward 5’-TGC CCA AGG TCA CGC AGC-‘3 17 

 

 

 

     Hasil PCR selanjutnya dikuantifikasi menggunakan NanoDrop 

spektrofotometer UV-vis. Uji kualitatif hasil PCR dilakukan 

menggunakan elektroforesis gel agarosa 1,5% pada 50 volt selama 1 

jam dan pengamatan gel yang dielektroforesis dilakukan 

menggunakan Chemidoc Gel Imaging (Fatchiyah dkk., 2011).  
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3.9 Purifikasi Produk PCR 

     Sampel DNA yang telah teramplifikasi diambil sebanyak 20 µl, 

dituang ke dalam microtube 1,5 ml steril dan ditambah dengan 

akuades steril sebanyak 1 kali volume. Sampel ditambah dengan 

larutan fenol 1 kali volume dan divortex selama 1 menit. Sentrifugasi 

pada kecepatan 14000 rpm, suhu 25˚C selama 10 menit. Supernatan 

yang diperoleh dipindahkan ke dalam microtube 1,5 ml steril dan 

ditambah dengan larutan kloform sebanyak 1 kali volume lalu vortex 

selama 1 menit. Sentrifugasi kembali pada kecepatan 14000 rpm, 

25˚C, selama 10 menit. Supernatan hasil sentrifugasi kedua ini lalu 

ditambah dengan NaOAc 3M pH 5,2 sebanyak 0,1 kali volume dan 

etanol absolut dingin sebanyak 2,5 kali volume. Larutan sampel 

diinkubasi pada suhu -20˚C selama 1 jam untuk kemudian 

disentrifugasi kembali pada kecepatan 14000 rpm, 4˚C, 10 menit. 

Larutan supernatan hasil sentrifugasi, diambil dan ditambah dengan 

etanol 70% sebanyak 500 µl. Sentrifugasi kembali pada kecepatan 

14000 rpm, 4˚C, 10 menit. Supernatan yang terbentuk dibuang agar 

pelet tetap berada di dasar microtube. Pelet lalu ditambahkan dengan 

buffer TE pH 7,6 sebanyak 25 µl. Setelah dipurifikasi, sampel DNA 

dapat dikualifikasi menggunakan gel agarosa 1,5% dan pita yang 

terbentuk diamati melalui Chemidoc Gel Imaging (Fatchiyah dkk., 

2011).  

 

3.10 Sekuensing dan Analisis Data Sekuen 

     Sampel DNA yang telah dipurifikasi dipindahkan sebanyak 5 µl 

ke dalam microtube 1,5 ml steril dan ditambah dengan larutan 

primer. Sampel kemudian dihomogenasi dengan mix gentle finger. 

Sekuensing sampel dilakukan menggunakan ABL PRIMS 3700 

DNA Sequencer (Koein, Germany). Sampel DNA hasil sekuensing 

selanjutnya dianalisis menggunakan program BioEdit.  
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3.11 Kerangka Operasional 

     Susunan kerangka operasional dalam penelitian ini tertera pada 

Gambar 5. 

 

 

 

 

Gambar 5. Kerangka operasional dalam pelaksanaan penelitian 


