
IDENTIFIKASI GEN TRANSGENIK 

PADA KEDELAI IMPOR DAN TEMPE DI KOTA MALANG 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

Oleh : 

RAHMAWATI 

NIM. 0811012002 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN  

UNIVERSITAS BRAWIJAYA  

MALANG 

2011 



IDENTIFIKASI GEN TRANSGENIK 

PADA KEDELAI IMPOR DAN TEMPE DI KOTA MALANG 

 

 

SKRIPSI 

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Teknologi Pertanian 

 

 

Oleh : 

RAHMAWATI 

NIM. 0811012002 

 

 

 

 

JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2011 



LEMBAR PERSETUJUAN 

 
Judul Skripsi   : Identifikasi Gen Transgenik Pada Kedelai Impor dan Tempe di 

Kota Malang 

Nama : Rahmawati 

NIM  : 0811012002 

Jurusan   : Teknologi Hasil Pertanian 

Fakultas  : Teknologi Pertanian 

 

 

 
 

Pembimbing I, Pembimbing II, 
 
 

 
Dr. Agustin Krisna Wardani, STP. MSi   Ella Saparianti, STP. MP  

NIP. 19690807 199702 2 001  NIP. 19700505 199903 2 002 

 
 

 
 
 

Tanggal Persetujuan :........................  Tanggal Persetujuan :.....................  
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



LEMBAR PENGESAHAN 

 
Judul Skripsi   : Identifikasi Gen Transgenik Pada Kedelai Impor dan Tempe di 

Kota Malang 

Nama : Rahmawati 

NIM  : 0811012002 

Jurusan   : Teknologi Hasil Pertanian 

Fakultas  : Teknologi Pertanian 

 

 

Dosen Penguji I, 

 

 

Dr. Ir. Joni Kusnadi, M.Si 
NIP. 19620612 198703 1 031 

Dosen Penguji II, 

 

 

Dr. Widya Dwi Rukmi P., STP.MP 
NIP. 19700504 199903 2 002 

 
 

 

Dosen Penguji III, 

 

 

Dr. Agustin Krisna Wardani, STP. MSi 

NIP. 19690807 199702 2 001 

 

Dosen Penguji IV, 

 

 

Ella Saparianti, STP. MP  

NIP. 19700505 199903 2 002 

 
Ketua Jurusan 

 

 

Dr. Agustin Krisna Wardani, STP. MSi 

NIP. 19690807 199702 2 001 

 

 
Tanggal Lulus Skripsi :......................................  
 

 
 

 
 
 

 
 



RIWAYAT HIDUP 

 
Penulis dilahirkan di Payakumbuh pada tangal 19 September 1987 dari 

ayah yang bernama Suarno dan ibu yang bernama Eka Ruyati.  

 Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di Sekolah Dasar 

Keluarga Kudus pada tahun 1999, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah 

Tingkat Pertama di SMPN 01 Luhak Nan Duo Pasaman Barat dengan tahun 

kelulusan 2002, dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 01 

Simpang Empat Pasaman Barat pada tahun 2005, Selanjutnya penulis melanjutkan 

ke Diploma 3 Politeknik Pertanian Negeri Universitas Andalas Payakumbuh dan 

lulus pada tahun 2008. 

 Pada tahun 2008 semester ganjil penulis melanjutkan pendidikan S-1 

sebagai mahasiswa Alih Jenjang di Universitas Brawijaya Malang dan pada tahun 

2011  telah berhasil menyelesaikan pendidikannya di Jurusan Teknologi Hasil 

Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. 

  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Alhamdulillah…..  

Rasa Syukur yang tidak ada habisnya kepada Allah SWT  

Karya kecil ini kupersembahkan kepada Bue dan  Pae ku tersayang 

kakak, mase, dan adek ku tercinta 

 

 

 

“Allah akan menjadikan kemudahan setelah kesukaran” (QS. Ath-Thalaq : 7)  

“Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan dibalas pahalanya tanpa 

perhitungan” (QS. Al-Anbiya : 87)   

 

 

Emas mu adalah Agama mu.....  

Perhiasan mu adalah Budi Pekerti mu.....  

Dan Harta mu adalah Sopan Santun mu.....  

(Aidh al-Qarni)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini 

 
Nama Mahasiswa    : Rahmawati 
NIM   : 0811012002 

Jurusan  : Teknologi Hasil Pertanian 
Fakultas  : Teknologi Pertanian 

Judul Skripsi         : Identifikasi Gen Transgenik Pada Kedelai Impor dan Tempe 

di Kota Malang 

 

Menyatakan bahwa, 

 

Skripsi dengan judul diatas merupakan karya asli penulis. Apabila dikemudian 

hari terbukti pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut sesuai hukum yang 

berlaku 

 

 

 

Malang,   

Pembuat Pernyataan 

 

 

 

RAHMAWATI 

NIM. 0811012002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rahmawati. 0811012002. Identifikasi Gen Transgenik pada Kedelai Impor 

dan Tempe di Kota Malang. 
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RINGKASAN 

Tempe sebagai bahan pangan olahan berbasis kedelai merupakan produk 
pangan yang banyak dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.  

Terdapat lebih dari 100.000 produsen tempe yang tersebar di berbagai provinsi di 
Indonesia, salah satunya adalah kota Malang. Dimana hampir seluruh masyarakat 

kota Malang mengkonsumsi tempe sebagai bahan pangan. Pengrajin tempe di 
kota Malang pada umumnya lebih memilih menggunakan kedelai impor 
dibandingkan kedelai lokal sebagai bahan baku dalam membuat tempe. Hal 

tersebut dikarenakan harganya relatif murah, kontinuitasnya terjamin, dan ukuran 
biji lebih besar sehingga mampu meningkatkan rendemen hasil akhir. Namun 

demikian, sampai saat ini belum ada pelabelan yang  jelas mengenai bahan baku 
kedelai yang digunakan berasal dari kedelai transgenik atau tidak. Oleh karena itu 
perlu dilakukan penelitian untuk mendeteksi ada tidaknya penyisipan gen 

transgenik pada kedelai impor dan hasil olahannya yaitu tempe yang beredar di 
kota Malang.  Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada konsumen mengetahui jenis bahan baku produk tempe 
mengandung gen transgenik atau tidak dan bebas untuk menentukan pilihan, 
terhadap produk tempe yang akan dikonsumsinya. Sehingga produk tempe 

tersebut dapat digolongkan sebagai produk GMF (genetically modified food) atau 
bukan. Pelaksanaan penelitian dibagi menjadi tiga tahap, yaitu survei, 

pengambilan sampel, dan analisa sampel. Analisa sampel meliputi ekstraksi dan 
purifikasi DNA menggunakan metode CTAB (Jankiewiez, et al, 1998) dengan 
modifikasi penambahan 0,2% ß-Mercaptoethanol (BME), analisa PCR 

(polymerase chain reaction), dan analisa DNA dengan gel elektroforesis.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat jenis merk kedelai import 

yang dianalisa tiga merk diantaranya positif GMO (genetically modified 
organism), yaitu merk Jempol Biru, Superbean, dan BW.  Sedangkan dari 16 
sampel tempe yang dianalisa, terdapat 14 tempe yang tergolong positif GMF  
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Rahmawati. 0811012002. Identification of Transgenic Genes in Imported Soybean and 
Tempe in Malang Area. 

Pembimbing:  1. Dr. Agustin Krisna Wardani, STP. M.Si 
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SUMMARY 

Tempe as a processed soy-based food products consumed by the majority 
communities in Indonesia. There are more than 100,000 tempe producers 
scattered in various provinces in Indonesia, some of them are producers in 

Malang, a town in East Java province. Almost all of Malang citizen consume 
tempe as food stuff. Generally, a lot of tempe craftmen in Malang prefer to use 

imported soybeans as raw materials than use the local ones. The reasons are 
because using imported soybean isn’t costly, its continuity is guaranteed, and the 
seeds size are much bigger so these could increase the yield of the final result. 

However, until now there is no clear labeling of raw materials derived from 
soybeans wheter it is using transgenic soybeans or not. Thus, it is such an urge to 

hold study aiming in detecting the presence  of insertion of transgenic genes in  
imported soybean and the processed soybean product, that are tempe distributed in 
Malang. The aims of this study is to provide information for the consumers about 

the raw material used in making tempe wheter they contain transgenic genes or 
not, thus the consumers have options in choosing tempe that they will be 

consumed.  Therefore, tempe can be categorized as GMF (Genetically Modified 
Food) product or not. Implementations of this research are divided into three 
stages : the survey, sampling, and sample analysis. The analysis involves sample 

extraction and purification of DNA using the CTAB method (Jankiewiez, et al, 
1998) with modifications to the addition of 0.2% ß-Mercaptoethanol (BME), 

analysis of PCR (polymerase chain reaction), and DNA analysis by gel 
electrophoresis. 

The results showed that three of four types of soybean imported brands 

contain positive GMO (Genetically Modified Organisms), these are: the brand 
Jempol Biru, Superbean, and BW. On the other hand, from the 16 analyzed 

samples, there are 14 tempe classified as positive GMF.  
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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Tempe sebagai bahan pangan olahan berbasis kedelai merupakan produk 

pangan yang banyak dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.  

Terdapat lebih dari 100.000 produsen tempe yang tersebar di berbagai provinsi di 

Indonesia.  Sebagian besar tempe tersebut diproduksi oleh industri kecil atau 

rumah tangga dengan kapasitas produksi mulai dari 10 kg sampai 4 ton tempe per 

hari (WHO, 2010).  Malang merupakan salah satu kota sentra produksi tempe 

yang terkenal di Indonesia. Dimana hampir seluruh masyarakat kota Malang 

mengkonsumsi tempe sebagai bahan pangan.  Pengrajin tempe di kota Malang 

pada umumnya lebih memilih menggunakan kedelai impor dibandingkan kedelai 

lokal sebagai bahan baku tempe. Hal tersebut dikarenakan harganya relatif murah, 

kontinuitasnya terjamin, dan ukuran biji lebih besar sehingga lebih mudah 

diproses. 

Menurut data BPS (2011) produksi kedelai nasional mengalami penurunan 

dari 0,975 juta ton biji kering pada tahun 2009 menjadi  0,907 juta ton biji kering 

pada tahun 2010. Rendahnya produksi kedelai nasional ini mendorong pemerintah 

untuk mengimpor kedelai dari pasar dunia.  Karena jumlah produksi tersebut tidak 

mencukupi permintaan kebutuhan kedelai yang semakin meningkat dari tahun 

2009 sampai tahun 2010, yaitu 2,3 juta ton/tahun menjadi 2,8 juta ton/tahun.  

Produksi kedelai di dunia hingga tahun 2010 masih dikuasai oleh lima 

negara produsen utama, yaitu Amerika Serikat (37%), Brazil (26%), Argentina 

(20%), Cina (6%), dan India (3%). Total produksi kedelai di Amerika Serikat 

pada tahun 2009 sampai 2010 mencapai 253,69 juta ton, dimana 91,11 juta ton 



kedelai tersebut diekspor ke negara lain (Anonymous, 2011). Kebutuhan kedelai 

impor di Indonesia hampir setengahnya berasal dari Amerika Serikat. Kedelai 

impor Amerika Serikat 80% merupakan kedelai transgenik, sedangkan sisanya 

20% adalah kedelai hasil perakitan konvensional. Kedua jenis kedelai tersebut 

dicampur dan diekspor ke negeri lain termasuk ke Indonesia.  

Kedelai transgenik merupakan salah satu jenis tanaman hasil rekayasa 

genetik atau GMO (genetically modified organism).  Tanaman GMO ini dibuat 

dengan menyisipkan sifat tertentu dari suatu gen yang tersusun dalam DNA dari 

spesies yang sama atau berbeda untuk menghasilkan spesies baru yang lebih 

unggul (Winarno, 2007).  Penerapan teknik rekayasa genetika dibidang pertanian 

mempunyai peranan penting untuk meningkatkan hasil panen, mengurangi 

kebutuhan pestisida kimia, memerangi hama dan penyakit tanaman.  

Jaminan keamanan produk GMO sampai saat ini masih menjadi pro dan 

kontra, karena belum ada penelitian yang membuktikan dampak negatifnya  

terhadap kesehatan manusia dan lingkungan untuk jangka pendek maupun jangka 

panjang. Oleh sebab itu dalam pemasaran produk tersebut harus ada pelabelan 

yang jelas. Sementara kedelai impor dan hasil olahannya di Indonesia belum 

mencantumkan informasi bahan baku yang digunakan berasal dari produk GMO 

atau bukan.  Begitu juga halnya di kota Malang, sampai saat ini belum ada 

pelabelan yang jelas mengenai bahan baku tempe yang digunakan berasal dari 

kedelai transgenik atau bukan. Sehingga perlu dilakukan penelitian untuk 

mendeteksi ada tidaknya penyisipan gen transgenik pada kedelai impor dan tempe 

yang beredar di kota Malang. 



Keberadaan gen transgenik pada kedelai impor dan tempe dalam penelitian 

ini dianalisa menggunakan teknik PCR (polymerase chain reaction). Teknik PCR 

merupakan salah satu metode untuk mendeteksi GMO yang berbasis DNA. 

Mempunyai sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi sehingga memungkinkan 

untuk mendeteksi DNA dengan jumlah yang sangat kecil dalam bahan baku dan 

makanan yang telah diproses. Primer yang digunakan adalah CaMV 35S promotor 

dan NOS terminator. Penelitian ini menggunakan kontrol positif yang berperan 

untuk membandingkan sampel yang dideteksi mengandung DNA transgenik atau 

tidak.  Kontrol positif tersebut merupakan salah satu jenis kedelai transgenik yang 

beredar di pasaran, yaitu Roundup Ready D4523081 yang diperoleh dari Amerika. 

Produk hasil amplifikasi DNA dengan PCR tersebut kemudian divisualisasi 

menggunakan elektroforesis gel agarosa pada konsentrasi 2%. 

1.2. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya gen transgenik pada 

kedelai impor dan tempe di kota Malang. Sehingga produk tempe tersebut dapat 

digolongkan sebagai produk GMF (genetically modified food) atau bukan. 

1.3. Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat (konsumen) tentang produk yang mengandung hasil rekayasa genetika 

terutama pangan berbasis kedelai impor seperti tempe. Sehingga  konsumen 

mengetahui jenis bahan baku produk tempe dan bebas untuk menentukan pilihan, 

terhadap produk tempe yang akan dikonsumsinya.  

 

 



II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Teknologi Rekayasa Genetik 

Teknologi rekayasa genetika atau disebut juga dengan teknologi rekombinan 

DNA (rDNA) merupakan bioteknologi modern yang te lah dimulai sejak tahun 

1973. Teknologi ini menghasilkan produk atau organisme baru yang disebut 

dengan GMO atau transgenik. Menurut kamus Merriam Websters (1982) dalam 

Winarno (2007), transgenik adalah kromosom yang didalamnya telah disisipkan 

satu atau lebih gen dari organisme yang berbeda baik secara buatan maupun 

ilmiah. Sedangkan menurut WHO GMO merupakan suatu organisme yang DNA-

nya telah dirubah secara tidak alami  melalui suatu teknologi sehingga gen yang 

dimaksud dapat ditransfer dari suatu organisme ke organisme lain dan juga antar 

organisme yang berbeda spesies. Teknik rekayasa genetika digunakan untuk 

memperoleh suatu organisme baru yang menghasilkan sifat unggul. Teknik 

rekayasa genetika dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

Gambar 1. Teknik Rekayasa Genetika 



Menurut Winarno (2007), teknologi rekayasa genetika telah memberikan 

banyak manfaat diberbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk dibidang pertanian 

dan pangan. Gelombang pertama produksi pertanian yang telah mengalami 

rekayasa genetik adalah jagung, kapas, dan kentang. Produk pertanian tersebut 

dilengkapi oleh gen baru yang berasal dari bakteri Bacillus thuringiensis (Bt). Gen 

Bt mampu menghasilkan suatu protein yang dapat mematikan serangga bila 

mengkonsumsinya. Contoh beberapa tanaman transgenik dapat dilihat pada   

Tabel 1.  

Tabel 1. Contoh Tanaman Transgenik  

Tujuan rekayasa genetika Contoh tanaman 

Menghambat pematangan dan pelunakan 

buah 
Tomat  

Tahan terhadap serangan insektisida Tomat, kentang, jagung 

Tahan terhadap serangan ulat Kapas 

Tahan terhadap serangan insekta dan virus Kentang 

Tahan terhadap virus Squash, papaya 

Tahan terhadap insekta dan herbisida Jagung, padi, kapas, canola 

Toleran terhadap herbisida 
Kedelai, canola, kapas, jagung, bit 
gula 

Perbaikan komposisi nilai gizi 

Canola (high laurate oil), Kedelai 

(high oleid acid oil), Canola 
(phytase, degradasi fitat), Padi 

(high beta-caroten) 

Sumber :  Winarno (2007) 

Teknologi rekayasa genetika dapat menjadi strategi yang canggih dalam 

peningkatan produksi pangan dengan keunggulan-keunggulan sebagai berikut :  

1. Mereduksi kehilangan dan kerusakan pasca panen  

2. Mengurangi resiko gagal panen 

3. Meningkatkan rendemen dan produktifitas 

4. Menghemat pemanfaatan lahan pertanian 

5. Meningkatkan nilai gizi 



6. Mereduksi kebutuhan jumlah pestisida dan pupuk kimia 

7. Tahan terhadap penyakit dan hama spesifik, termasuk yang disebabkan oleh 

virus. 

 Teknologi rekayasa genetik juga ditujukan untuk memperbaiki strain 

mikroba yang terlibat dalam proses pengolahan pangan. Berbagai macam produk 

yang telah dihasilkan seperti enzim, asam amino, protein sel tunggal, pewarna 

angkak, food additive, bahan kimia organic, dan sebagainya.   

2.2. Kedelai 

Kedelai merupakan tanaman pangan berupa semak yang tumbuh tegak dan 

berasal dari daerah Manshukuo (Cina Utara). Kedelai terdiri dari tiga spesies, 

yang tumbuh liar dan menjalar yaitu Glycine ussuriensis dan Glycine gracillis, 

sementara yang dikembangkan sekarang adalah Glycine max (Salunke, et al., 

1992). Klasifikasi kedelai menurut Sumarno (1984) adalah sebagai berikut : 

Nama ilmiah : Glycine max (L) marril 

Spesies : Glycine max 

Genus : Glycine 

Family : Leguminose 

Ordo : Polypetales 

Kelas : Dikotiledon 

Divisi : Spermatophyta 

Kedelai merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang dapat digunakan 

sebagai sumber protein, lemak, vitamin, mineral, dan serat. Lemak pada kedelai 

85% terdiri dari asam lemak tidak jenuh yaitu asam linoleat, oleat, linolenat, 

arakidonat dan sisanya berupa asam lemak jenuh yaitu palmitat, stearat, laurat, 

dan arakidat. Lecithin, sephalin dan lipositol merupakan golongan fosfolipida biji 

kedelai. Karbohidrat pada kedelai terdiri dari golongan oligosakarida yaitu 



sukrosa, stakiosa, rafinosa, dan polisakarida yaitu arabinogalaktan dan selulosa 

yang sulit dicerna oleh tubuh (Koswara, 1995). Komposisi kimia kedelai dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Komposisi Kimia Kedelai (tiap 100 gram bahan) 

Komponen Jumlah 

Air (g) 

Kalori (kal) 
Protein (g) 
Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 
Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 
Besi (mg) 
Vitamin A (IU) 

Vitamin B (mg) 
Serat (g) 

7,5 

331 
34,9 
18,1 

34,8 
227 

595 
8 

110 

1,07 
5 

Sumber : SII (1981) 

  Kedelai mengandung sembilan asam amino essensial dan sembilan asam 

amino non esensial. Susunan asam amino dalam protein kedelai mempunyai nilai 

gizi yang baik walaupun tidak sebaik protein susu sapi terutama kadar asam 

amino metionin dan sistin. Protein kedelai kaya akan leusin, lisin, dan isoleusin 

(Koswara, 1995). Asam amino esensial kedelai dan tempe kedelai dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

Tabel 3. Komposisi Asam Amino Essensial Kedelai dan Tempe Kedelai  

(mg/g nitrogen total) 

Komponen Kedelai Tempe kedelai 

Isoleusin 

Leusin 
Lisin 

Fenilalanin 
Sistin 
Treonin 

Triptofan 
Valin 

Metionin  

340 

480 
400 

310 
110 
250 

90 
330 

80 

333 

529 
370 

305 
100 
245 

77 
332 

71 

Sumber : Koswara (1995) 



Kedelai merupakan komoditas pangan bergizi tinggi dengan harga yang 

terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Beberapa produk pangan yang 

dihasilkan dari kedelai antara lain tempe, tahu, kecap, tauco, susu kedelai, es krim, 

minyak makan, dan tepung kedelai. Tingkat konsumsi kedelai pada tahun 2010 

mencapai 2,8 juta ton, sedangkan produksi kedelai dalam negeri baru mencapai 

0,907 juta ton. Produksi kedelai ini hanya mampu memenuhi 32% kebutuhan 

sedangkan sisanya harus diimpor.  Impor kedelai pada tahun 2009 telah mencapai 

0,928 juta ton, kemudian meningkat menjadi 1,24 juta ton pada tahun 2010 karena 

produksi dalam negeri turun 7% menjadi 0,907 juta ton (Anonymous, 2010b). 

Keadaan ini membuat Indonesia menjadi negara ketiga pengimpor kedelai 

terbesar setelah Cina dan Jepang.  

Negara produsen utama kedelai terbesar adalah Amerika Serikat dengan 

share ratio sebesar 37%, kemudian diikuti oleh Brazil sebesar 26%, Argentina 

20%, Cina 6%, dan lainnya 11%. Keempat Negara ini telah menyumbangkan 

tidak kurang dari 90% produksi kedelai dunia. Sementara Indonesia hanya mampu 

berkontribusi sebesar 0,6%. Padahal Indonesia merupakan negara agraris yang 

memiliki potensi yang besar terhadap hasil pertanian (Anonymous, 2008). Industri 

pengolahan pangan berbasis kedelai lebih memilih menggunakan kedelai impor 

dibandingkan kedelai lokal karena harganya relatif murah, kontinuitasnya 

terjamin, dan ukuran biji lebih besar sehingga mampu meningkatkan rendemen 

hasil akhir.   

2.3. Kedelai Transgenik 

Kedelai transgenik merupakan salah satu jenis tanaman hasil teknologi 

rekayasa genetik. Kedelai menjadi tanaman paling dominan mewakili tanaman 



transgenik sebanyak 60%.  Kedelai transgenik saat ini telah ditanam lebih dari 75 

juta hektar lahan pertanian di Amerika Serikat (Simon, 2001). Sedangkan menurut 

Agostino, et al., (2002), saat ini bahan pangan transgenik yang paling banyak 

berada di pasaran adalah kedelai transgenik. Sekitar 90% panen kedelai Amerika 

berasal dari kedelai transgenik. Roundup ready adalah verietas yang paling 

banyak dijumpai. 

Beberapa jenis kedelai trangenik yang saat ini ada di pasaran adalah kedelai 

STS (toleran terhadap solfonilurea) yang dikembangkan oleh Dupont, Roundup 

ready oleh Monsanto, dan kedelai Liberti- tolerant (toleran terhadap glufosinat) 

yang dikembangkan oleh Agrevo (Hagedorn, 2000). Kedelai Roundup ready 

menjadi populer dikalangan petani seiring dengan kepopuleran herbisida 

Roundup. Pada tahun 1996, tahun pertama dipasarkan, kedelai Roundup ready 

ditanam dilahan seluas satu juta hektar. Tahun berikutnya meningkat menjadi 

sembilan juta dan 27 juta hektar pada tahun selanjutnya (Simon, 2001).  

Herbisida Roundup mengandung glyphosate yang bekerja dengan cara 

menghambat enzim yang berperan memproduksi asam amino aromatik 

(phenylalanine, tyrosine, dan tryptophan) yang penting bagi pertumbuhan 

tanaman sehingga menyebabkan tanaman tersebut mati. Enzim target ini dikenal 

dengan nama 5-enolpyruvyl shikimate-3-phosphate shyntetase (EPSPS). 

Modifikasi genetik pada kedelai Roundup ready melibatkan penggabungan enzim 

EPSPS yang berasal dari spesies bakteri Agrobacterium tumefaciens strain CP4 

dengan tanaman kedelai sehingga memberi efek perlindungan bagi kedelai 

terhadap herbisida Roundup (Carman, 2000).   



Agrobacterium tumefaciens merupakan bakteri tanah yang dapat 

menyebabkan terbentuknya tumor pada tanaman (crown gall tumor) terutana 

golongan dikotil.  Bakteri jenis gram negatif ini menyerang leher batang tanaman, 

dimana tumor yang dihasilkan akan tetap hidup walaupun bakteri tersebut sudah 

mati. Selain itu Agrobacterium tumefaciens  memiliki kemampuan mentransfer 

DNA tertentu pada sel tanaman, karena memiliki plasmid Ti (Tumor inducing), 

dimana DNA yang telah ditransfer tersebut dapat berintegrasi dengan genom 

tanaman (Riva, et al., 1998). Menurut Phillips (2004) plasmid Ti adalah suatu 

vektor alamiah yang digunakan oleh bakteri Agrobacterium tumefaciens  untuk 

mentransfer DNA ke dalam sel tanaman. Pada sebagian besar plasmid Ti terdapat 

lima kompleks gen yang berperan dalam proses transformasi gen ke dalam sel 

tanaman, yaitu : 

1. T-DNA (bagian yang ditransfer dan menyatu dengan genom tanaman),  

2. Gen virulen (vir) yang terdiri dari 50 kilo-basa untuk mengatur proses transfer 

T-DNA ke dalam DNA tanaman,  

3. Gen tra/trb yang mengatur perpindahan plasmid Ti antarbakteri,  

4. Bagian yang mengatur sistem replikasi plasmid,  

5. Bagian gen yang menyandikan molekul opin. Molekul opin ini akan dihasilkan 

oleh jaringan tanaman yang terinfeksi bakteri pembawa plasmid Ti.  

Kemampuan inilah yang menjadikan Agrobacterium sebagai alat transfer DNA 

yang paling sering digunakan dalam bioteknologi untuk menghasilkan 

suatu tanaman transgenik.  

Pada pertumbuhan normal tanaman kedelai pembentukan asam amino 

aromatik diawali dengan proses katalis senyawa shikimate oleh bantuan enzim 
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shikimate kinase untuk membentuk shikimate-3-phospat (S3P). Shikimate-3-

phospat dengan bantuan enzim 5-enolpyruvyl shikimate-3-phosphate shyntetase 

(EPSPS) dan ikatan PEP akan membentuk 5-enolpyruvyl shikimate-3-phosphate. 

Senyawa inilah yang akan membentuk asam chorismik untuk menghasilkan asam 

prephenic dan asam anthranilic. Pada tahap akhir proses biosintesis, asam 

prephenic akan menghasilkan phenylalanine dan tyrosine, sedangkan asam 

anthranilic akan menghasilkan tryptophan. Tiga macam asam amino tersebut 

sangat berperan penting dalam pertumbuhan tanaman kedelai. Tanaman yang 

tidak toleran terhadap glyphosate,  glyphosate akan mengikat enzim EPSPS pada 

tanaman dan menghambat biosintesis 5-enolpyruvyl shikimate-3-phosphate 

shyntetase. Sehingga asam aromatik tidak dapat dihasilkan untuk pertumbuhan 

kedelai dan tanaman dapat mati (Steinrucken dan Amrhein, 1980).  

Menurut Franz, et al., (1997) senyawa glyphosate akan menghambat ikatan 

PEP dan mengikat enzim EPSPS, sehingga proses biosintesi dari S3P untuk 

menghasilkan 5-enolpyruvyl shikimate-3-phosphate tidak dapat dilakukan. 

Penghambatan tersebut dapat ditunjukkan melalui pembentukkan EPSPS-S3P- 

glyphosate. Pembentukan EPSPS-S3P-glyphosate hanya terjadi setelah 

pembentukan EPSPS-S3P.  Namun dengan adanya penyisipan enzim CP4 EPSPS 

dari bakteri Agrobacterium tumefaciens pada tanaman kedelai, daya tarik menarik 

untuk PEP lebih tinggi dari pada gaya tarik menarik untuk glyphosate, sehingga 

CP4 EPSPS melindungi ikatan PEP dari glyphosate dan proses katalis dapat 

berlangsung walaupun ada kehadiran glyphosate.  Enzim CP4 EPSPS secara 

berkelanjutan berfungsi menghambat adanya glyphosate, sehingga produksi asam 

amino aromatik dan metabolisme lain dapat terpenuhi untuk pertumbuhan dan 



perkembangan normal tanaman. Mekanisme kerja enzim CP4 EPSPS dalam 

menghambat kerja glyphosate pada tanaman dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

Gambar  2. Mekanisme Kerja Enzim CP4 EPSPS dalam Menghambat Kerja 

Glyphosate (Steinrucken dan Amrhein, 1980) 

 
Gen yang diintroduksikan kedalam kedelai Roundup ready selain CP4 

EPSPS antara lain CaMV (couliflower mosaic virus) 35S promotor, Nterminal 

chloroplas transit peptide sequence (CTP4) dari hibrida petunia EPSPS gene, dan 

NOS-terminator (non-transleted region dari napoline syntase gene)           

(Windels, 2001). Macam-macam gen yang disisipkan pada vector untuk 

transformasi kedelai Roundup ready dapat dilihat pada Gambar 3. 

Gen promoter yang diintroduksikan kedalam tanaman kedelai berperan 

untuk memulai proses transkripsi. Promotor merupakan daerah DNA dimana 

RNA polymerase akan menempel untuk memulai proses transkripsi (Pena, 2005). 

Tipe promoter yang dipilih umumnya adalah promoter yang memiliki tingkat 



ekspresi gen yang tinggi, selain itu promoter tersebut juga harus dapat dikenali 

oleh ekspresi gen pada sel tanaman kedelai (Anonymous, 2010a). Promoter yang 

sering digunakan pada rekayasa genetika tanaman adalah CaMV 35S yang berasal 

dari Cauliflower Mosaic Virus. Cauliflower Mosaic Virus (CaMV) merupakan 

DNA untai ganda virus yang menginfeksi secara luas pada tanaman Crucifers, 

terutama golongan Brassicas  seperti kubis dan brokoli. Virus ini memiliki dua 

macam promoter, yaitu 35S dan 19S. Menurut Anonymous (2010c) promoter yang 

paling banyak digunakan pada tanaman transgenik adalah 35S karena memiliki 

tingkat ekepresi gen yang lebih tinggi dari pada 19S. Kelebihan lain dari promoter 

CaMV 35S adalah aktivitasnya tidak dipengaruhi oleh tipe jaringan, kondisi 

lingkungan maupun mekanisme regulasi tanaman itu sendiri.  

 

Gambar 3. Macam-macam Gen yang Disisipkan  

pada Vector PV-GMGT04 (Monsanto, 2000) 

Gen terminator yang diintroduksikan kedalam tanaman kedelai berperan 

untuk mengakhiri proses transkripsi. Terminator adalah sekuens DNA yang 



berada di ujung transcript yang menyebabkan RNA polymerase menghentikan 

proses transkripsi (Pena, 2005). Gen terminator yang sering digunakan adalah 

NOS 3’ terminator (3non-transleted region dari napoline syntase gene).          

NOS terminator biasanya ditemukan dalam bakteri spesies Agrobacterium 

tumafaciens dan digunakan untuk proses terminasi transkripsi enzim Nopaline 

synthetase (Anonymous, 2010d). Menurut Winarno (2007), penyisipan gen NOS 

3’ terminator pada tanaman kedelai juga berfungsi untuk mencegah 

perkecambahan biji kedelai hasil panen sehingga biji kedelai tersebut tidak dapat 

digunakan sebagai benih.  

Suatu tanaman apabila memiliki gen 35S promotor dan NOS terminator 

dapat dipastikan bahwa tanaman tersebut merupakan GMO. Metode ini 

merupakan cara yang paling efesien untuk menentukan suatu tanaman tergolong 

GMO atau bukan, karena promotor dan terminator ini paling banyak digunakan 

pada tanaman transgenik komersial. Contoh skema diagram penyisipan gen 

promotor dan terminator pada tanaman transgenik dapat dilihat pada Gambar 4.  

 

Gambar 4. Contoh Skema Diagram Penyisipan Gen Promotor dan 

Terminator pada Tanaman Transgenik 

 

 



2.4. Tempe   

Tempe merupakan salah satu makanan tradisional hasil fermentasi kedelai. 

Proses fermentasi kedelai menjadi tempe oleh kapang Rhizopus oligosporus akan 

memperbaiki sifat fisik dan komposisi kimia kedelai (Tofurky, 2001).  Menurut 

Susanto (1994), tempe mempunyai nilai gizi yang lebih tinggi dari kedelainya 

karena kapang menghidrolisis sebagian selulosa menjadi bentuk yang lebih 

mudah dicerna oleh tubuh. Protein dihidrolisis menjadi dipeptida, peptida, dan           

asam-asam amino, sedangkan lemak dipecah oleh enzim lipase menjadi         

asam-asam lemak bebas dan gliserol. Bentuk tempe kedelai dapat dilihat pada 

Gambar 5. 

 

Gambar 5. Bentuk Tempe Kedelai 

Tempe mempunyai sifat yang menguntungkan sebagai bahan makanan 

antara lain : 

1. Mengandung vitamin B12 yang tinggi (Steikraus, 1961 dan Murata, 1970).  

2. Mengandung lemak jenuh dan kolesterol yang rendah (Wagenk negt, 1961).  

3. Mempunyai tekstur seluler yang unik sehingga mudah dicerna dan diserap 

(Shurteff, 1979). 



4. Mempunyai kandungan zat berkhasiat antibiotik dan stimulasi pertumbuhan 

(Wang, et al., 1972). 

5. Mengandung isoflavon sehingga dapat mengurangi bahaya kanker dan juga 

mengandung serat kasar yang dapat membantu pencernaan (Tofurky, 2001).  

Menurut Astuti (1995), tempe merupakan sumber protein potensial, hal ini 

disebabkan harganya yang murah dan nilai gizinya yang seimbang dengan protein 

hewani seperti daging sapi. Komposisi kimia tempe kedelai dan daging sapi dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Komposisi kimia  tempe kedelai (tiap 100 gram bahan ) 

Komposisi Tempe Kedelai  Daging Sapi 

Air (g) 

Energy (kkal) 
Protein (g) 
Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 
Kalsium (mg) 
Fosfor (mg) 

 Zat besi (mg) 
Vitamin A (SI) 

Vitamin B12 

64 

149 
18,3 

4 

12,7 
129 
154 

10 
50 

29 

68 

190 
19,1 
12,0 

0 
11 
193 

39 
40 

0,14 

  Sumber : Sudarmo dan Sediaoetama (1985) 

Teknologi pembuatan tempe sangatlah sederhana. Menurut Sapuan (1996), 

tahapan dalam proses pembuatan tempe diawali dengan perebusan kacang kedelai, 

kemudian pengupasan kulit ari biji kedelai, perendaman, pencucian, pemasakan, 

penambahan inokulum, pengemasan, dan pemeraman.  

2.5. Keamanan Pangan GMO 

Keamanan makanan merupakan jaminan bahwa makanan tidak akan 

menyebabkan bahaya pada tubuh jika dikonsumsi sesuai dengan pemakaian yang 

dianjurkan. Masalah keamanan pangan menjadi isu besar dan merupakan salah 



satu pusat perhatian dan kepedulian konsumen diseluruh dunia, termasuk 

keamanan pangan hasil rekayasa genetika (GMO). Meskipun banyak ahli 

mendukung pemanfaatan teknologi rekayasa genetika namun tidak sedikit pula 

yang menentangnya. Alasan menentang penggunaan teknologi rekayasa genetika 

ini didasarkan pada pemikiran bahwa teknologi ini tergolong baru dan dampaknya 

belum diketahui baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang.  

Di Indonesia sendiri keamanan pangan dan keamanan hayati suatu produk 

pertanian hasil rekayasa genetik (seperti tanaman transgenik) diatur dalam 

keputusan bersama Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, 

Menteri Kesehatan, dan Menteri Negara Pangan dan Hortikultura No.998.I / Kpts 

/ OT.210 / 9 / 99; 790.a / Kptrs-IX/1999; 1145A / MENKES / SKB / IX / 

199;015A / N meneg PHOR / 09 / 1999. Keputusan ini bertujuan agar 

pemanfaatan GMO tidak merugikan, menggangu, dan membahayakan kesehatan 

manusia, keanekaragaman hayati, serta lingkungan (Winarno, 2007).  

Menurut Winarno (2007) terdapat kekhawatiran dan fakta yang mendukung 

bahwa tanaman transgenik merupakan produk yang aman  yaitu : 

1. Kemungkinan menimbulkan keracunan 

Kekhawatiran menimbulkan keracunan akibat mengkonsumsi tanaman 

transgenik yang mengandung gen Bt-endotoksin didasari oleh sifat racun dari gen 

Bt terhadap serangga karena serangga yang memakan tanaman transgenik tersebut 

akan mati keracunan. Pendapat ini tidak benar karena gen Bt hanya akan bekerja 

secara aktif dan bersifat racun apabila bertemu sinyal penerima (reseptor) didalam 

usus serangga dari golongan yang sesuai dengan virulensinya.  



Gen cryI hanya berpengaruh untuk serangga golongan Lepidoptera, 

sedangkan cryIII hanya untuk Coleoptera. Usus serangga mempunyai pH basa, 

sedangkan usus manusia mempunyai pH asam dan tidak memiliki sinyal penerima 

Bt. Gen Bt tidak stabil dan tidak aktiv pada pH lebih kecil dari 5. Selain itu Bt-

toksin juga digunakan sebagai pestisida hayati yang aman, baik terhadap hewan, 

serangga berguna, maupun manusia. Oleh karena itu tanaman transgenik yang 

mengandung gen cry  tidak beracun terhadap manusia.   

2. Kemungkinan menimbulkan alergi 

Kekhawatiran lain dari tanaman hasil rekayasa genetik adalah sebagai 

penyebab alergi. Semua alergen adalah protein tetapi tidak semua protein adalah 

alergen. Bahan pangan mengandung puluhan ribu protein tetapi sedikit sekali 

yang bersifat alergen. Semua protein alergen bersifat stabil dan memerlukan 

waktu yang lama untuk dicerna di dalam sistem pencernaan. Sifat tersebut sangat 

berbeda dengan protein tanaman dimana gen donor sebagai bahan gen transgenik 

dalam waktu beberapa detik sudah dicerna. Selain itu gen donor tidak stabil dan 

tidak aktif pada suhu lebih besar dari 65°C dan pH 5 sehingga tidak berfungsi lagi 

jika dilakukan pemanasan pada proses pemasakan. Sedangkan protein alergen 

stabil dan aktif pada kondisi tersebut.  

Secara ilmiah hal ini membuktikan bahwa gen donor tidak menimbulkan 

efek alergi. Selain itu  dari penelitian Maria (2003), menyatakan bahwa tempe 

kedelai transgenik dapat meningkatkan total IgE dalam serum tetapi tidak sampai 

menimbulkan reaksi alergi jika dikonsumsi pada konsentrasi tinggi dan dalam 

jangka waktu lama. 



3. Kemungkinan menyebabkan bakteri dalam tubuh manusia tahan 

antibiotik 

Ada khawatiran lain bahwa penggunaan penanda tahan antibiotik, (seperti 

resisten kanamisin) dalam tanaman transgenik menyebabkan bakteri didalam 

tubuh menjadi resisten terhadap antibiotik. Kemungkinan bakteri di dalam tubuh 

menjadi resisten terhadap antibiotik sangat kecil karena gen transgenik akan 

terintegrasi ke dalam genom tanaman. Sedangkan tanaman tidak mempunyai 

suatu mekanisme untuk mentransfer gen yang sudah terintregrasi tersebut 

kebakteri. 

4. Timbulnya efek yang belum diketahui akibat modifikasi gen 

Para ahli kesehatan eropa banyak mempertentangkan kemungkinan dampak 

negatif yang terjadi akibat introduksi DNA asing pada rantai makanan. Penyisipan 

gen berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan seperti gen Lectin sangat 

dilarang karena dapat menimbulkan dampak negatif.  

2.6. Labelisasi GMO 

Usaha komersialisasi dan pelepasan produk-produk hasil rekayasa genetik 

mendapat tanggapan yang berbeda-beda diberbagai negara. Tanggapan tersebut 

dapat digolongkan menjadi empat macam yaitu mempercepat (promotional), 

netral (permissive), memperlambat (precautionary),  dan menolak (preventive). 

Alasan untuk berbagai macam tanggapan tersebut adalah menyangkut hak atas 

kekayaan intelektual, biosafety dan lingkungan, perdagangan dan keamanan 

pangan. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang bersifat precautionary 

dengan mewajibkan pelabelan pada pangan hasil rekayasa genetika.  Pelabelan 



pangan hasil rekayasa genetik tersebut diatur dalam pasal 35 PP No. 69 tahun 

1999 tentang label dan iklan.  

Pelabelan GMO masih menjadi perdebatan diantara negara-negara di dunia. 

Di negara USA tidak membedakan labeling untuk produk hasil rekayasa genetika 

dan produk pertanian tradisional. Labeling didasarkan pada perbedaan nilai gizi 

dan ada atau tidaknya alergen. Sedangkan di negara-negara lain seperti Eropa dan 

Australia menetapkan ambang batas penggunaan produk hasil rekayasa genetik. 

Peraturan negara lain mengenai ambang batas GMO dapat dilihat pada Tabel 5.  

Tabel 5. Peraturan Negara Lain Tentang GMO 

Negara Batas maks. GMO Jenis produk 

Uni Eropa 1% 
Refined food additive, 

flavour 

Jepang 5% 
Tahu, susu kedelai, olahan 
kedelai, snack 

Korea Selatan 3% Tauge, pakan, biji 

Taiwan 5% sama dengan Jepang 

Rusia 5% - 

Australia dan Selandia Baru 1% 
Refined food additive, 

flavour  

Sumber : Winarno (2007) 

Pelabelan pada suatu produk memiliki tiga manfaat utama, yaitu  sebagai 

alat pemasaran  (as a market tool),  media penyampaian informasi kepada 

konsumen, dan salah satu syarat bagi terselenggaranya perdagangan yang adil. 

Sebagai alat pemasaran, label mempunyai manfaat yang sangat besar bagi 

produsen. Melalui label produsen dapat mendeskripsikan keunggulan produk yang 

dihasilkannya sehingga menarik minat konsumen untuk mengkonsumsinya. 

Sebagai contoh adalah label informasi nilai gizi (nutrition facts) mengenai 

kandungan lemak yang lebih rendah dibandingkan dengan produk sejenis dari 

merek yang lain. Sebagai media penyampaian informasi kepada konsumen label 



memberikan manfaat bagi konsumen untuk menentukan pilihan atas produk yang 

dikonsumsinya. Misalnya konsumen yang beragama islam lebih memilih untuk 

mengkonsumsi produk yang memiliki label halal. Sebagai salah satu syarat 

terselenggaranya perdagangan yang adil label memiliki standar atau ketentuan-

ketentuan tertentu yang diatur oleh suatu peraturan sehingga produsen 

menghasilkan produk yang aman bagi konsumen dan dapat bersaing dengan 

produk-produk lain di pasaran (Miru, 2004). 

Produk pangan yang mengandung hasil rekayasa genetika menurut Pasal 35 

PP No. 69 tahun 1999 wajib mencantumkan tulisan “PANGAN HASIL 

REKAYASA GENETIKA” pada label yang digunakan. Selain itu, pada label 

tersebut juga dapat dicantumkan logo khusus pangan hasil rekayasa genetika. 

Keterangan mengenai pangan hasil rekayasa genetika diletakkan pada bagian 

informasi label yang berisi tentang daftar kompisisi bahan. Adapun huruf tulisan 

atau peringatan sekurang-kurangnya sama dengan huruf pada bahan yang 

bersangkutan. Contoh penulisan dan labelisasi produk pangan yang mengandung 

hasil rekayasa genetika dapat dilihat pada Gambar 6 dan 7. 

atau 

 

 
Gambar 6. Contoh Penulisan Label Produk yang Mengandung  

Hasil Rekayasa Genetika (Hetami, 2009) 

 

Komposisi : 

Kedelai (rekayasa genetika), gula, kelapa, 

air, garam, pengawet Na Benzoat 

 

Komposisi :   Kedelai*, gula, kelapa, air,  

garam, pengawet Na Benzoat 

* Bahan Hasil Rekayasa Genetika 

 



           
 

Gambar 7.  Contoh Labelisasi Produk Pangan yang Mengandung  

Hasil Rekayasa Genetika yang Beredar Di Pasaran (Anonymous, 2011) 

2.7.   Metode Deteksi GMO 

Deteksi pangan hasil  rekayasa genetika atau GMO dapat dilakukan dengan 

menggunakan dua pendekatan, yaitu :  

1. Deteksi produk-produk yang dihasilkan oleh gen yang disisipkan, antara lain 

dengan mendeteksi protein, lemak, pati, dan zat-zat metabolit lain yang 

dihasilkan oleh gen sisipan. 

2. Deteksi keberadaan gen sisipan itu sendiri. Cara ini dilakukan dengan teknik 

PCR dan Elektroforesis DNA, dan merupakan metode yang resmi dilakukan 

oleh negara-negara Eropa untuk membuktikan pangan hasil rekayasa genetika 

secara kualitatif. 

2.7.1. Polymerase Chain Reaction (PCR) 

Reaksi Polimerase Berantai atau dikenal sebagai Polymerase Chain 

Reaction (PCR), merupakan suatu proses sintesis enzimatik untuk 

mengamplifikasi nukleotida secara in vitro. Metode PCR dapat meningkatkan 

jumlah urutan DNA ribuan bahkan jutaan kali dari jumlah semula. Setiap urutan 

basa nukleotida yang diamplifikasi akan menjadi dua kali jumlahnya. Kunci 

utama pengembangan PCR adalah menemukan bagaimana cara amplifikasi hanya 



pada urutan DNA target dan meminimalkan amplifikasi urutan non-target 

(Fatchiyah, 2006).  Komponen-komponen yang dibutuhkan untuk PCR 

diantaranya adalah DNA template, Enzim Taq polimerase, dNTP’s (dATP, dCTP, 

dGTP, dan dTTP), MgCl2, larutan penyangga PCR, dan sepasang primer forward 

dan reverse (Clark and Russel, 2005).  

Primer adalah urutan nukleotida untai tunggal yang diperlukan dalam reaksi 

polimerisasi dan mempunyai struktur yang komplemen dengan DNA template, 

serta memiliki panjang yang berkisar antara 20 sampai 30 basa. Primer berfungsi 

untuk mengawali proses replikasi DNA target (template).  Contoh primer yang 

digunakan pada PCR untuk mendeteksi keberadaan gen 35S promotor, NOS 3’ 

terminator, CTP4 EPSPS, dan CP4 EPSPS pada kedelai transgenik dapat dilihat 

pada Tabel 6. 

Tabel 6.  Primer yang digunakan untuk Mendeteksi Gen 35S Promotor, NOS 

Terminator, CTP4 EPSPS, dan CP4 EPSPS pada Kedelai 

Jenis Primer Urutan DNA Panjang 

DNA 

35S promoter 

35S1 

35S2 

 
GCTCCTACAAATGCCATCA 

GATAGTGGGATTGTGCGTCA 

 
195 bp 

nos-terminator 

HA-nos 118-f 

HA-nos 118-r 

 
GCATGACGTTATTTATGAGATGGG 

GACACCGCGCGCGATAATTTATCC 

 
118 bp 

CP4 EPSPS 

GMO9 
GMO5 

 
CATGAAGGACCGGTGGGAGAT 
CCACTGACGTAAGGGATGACG 

 
447 bp 

CTP4 EPSPS 

GMO8  
GMO7 

 
TGGGGTTTATGGAAATTGGAA 
ATCCCACTATCCTTCGCAAGA 

 
169 bp 

Sumber : Anonymous (2009) 

Teknik PCR menggunakan prinsip adanya sifat complementasi DNA 

dengan pasangannya melalui tiga tahapan suhu yaitu denaturasi (pemisahan 



rantai), annealing (penempelan primer), dan Pemanjangan rantai yang terbentuk 

oleh DNA polimerase (ekstensi) (Ed Rybicki, 2001). Menurut Vierstraete (1999) 

Teknik PCR lebih lanjut melibatkan beberapa tahapan, yaitu : 

1. Tahapan Denaturasi DNA Templete (92 - 97 OC) 

Denaturasi merupakan proses pemisahan utas ganda DNA (dsDNA) 

menjadi dua utas tunggal DNA (ssDNA) yang menjadi cetakan (template). 

Template digunakan sebagai tempat penempelan primer dan tempat kerja DNA 

polimerase, dengan pemanasan singkat pada suhu 92 - 97 OC selama beberapa 

detik. 

2. Tahapan Annealing (penempelan) Primer (50 - 75 OC) 

Proses penempelan primer (annealing) merupakan tahap penggabungan 

primer oligonukleotida dengan DNA template pada daerah DNA yang spesifik. 

Suhu penempelan primer tergantung pada melting temperature (Tm) 

oligonukleotida yang digunakan sebagai primer. Suhu penempelan primer yang 

digunakan sekitar 3-5°C di bawah Tm tersebut. Pada tahap ini, primer 

oligonukleotida melekat pada masing-masing utas tunggal DNA dengan arah yang 

berlawanan, satu primer melekat pada ujung utas DNA sense, sedangkan primer 

yang lain melekat pada ujung utas DNA antisense. 

3. Tahapan Polimerisasi (Ekstension) Rantai DNA (72 OC) 

Tahap selanjutnya dari proses PCR adalah polimerisasi rantai DNA 

(extension) dengan bantuan enzim DNA polimerase, suhu optimum proses 

polimerisasi bila digunakan enzim Taq DNA polimerase adalah 72°C. Pada tahap 

ini enzim Taq DNA polimerase mengkatalis reaksi penambahan mononukleotida 

pada primer yang sesuai dengan utas DNA komplemen yang berada di 



sebelahnya. Suhu pada setiap tahap diatur sedemikian rupa sehingga dihasilkan 

amplifikasi sekuens target DNA yang efisien. Tahapan dalam PCR dapat dilihat 

pada Gambar 8. 

Menurut Hardi (2009) selain ketiga proses tersebut biasanya PCR didahului 

dan diakhiri oleh tahapan berikut : 

1. Pre-denaturasi 

Dilakukan selama 1-9 menit diawal reaksi untuk memastikan kesempurnaan 

denaturasi dan mengaktivasi DNA polimerase (jenis hot-start tertentu akan aktif 

bila dipanaskan terlebih dahulu).  

2. Final Elongasi 

Dilakukan pada suhu optimum enzim (70-72 OC selama 5-15 menit untuk 

memastikan bahwa setiap utas tunggal yang tersisa sudah diperpanjang secara 

sempurna. Proses ini dilakukan setelah siklus PCR berakhir.  

 

Gambar 8. Tahapan Proses PCR 

Denaturasi  

Annealing   

Extension  



Tahapan dalam PCR yang paling menentukan adalah penempelan primer 

(annealing). Sepasang primer oligonukleotida (primer reverse dan primer foward) 

yang akan dipolimerisasi masing-masing harus menempel pada sekuens target, 

tepatnya pada kedua ujung fragmen yang akan diamplifikasi. Untuk itu urutan 

basanya harus komplementer atau setidak-tidaknya memiliki homologi cukup 

tinggi dengan urutan basa kedua daerah ujung fragmen yang akan diamplifikasi.  

Produk PCR dapat divisualisasikan dalam elektroforesis gel agarosa dan 

ukurannya dapat diestimasi dengan menggunakan DNA standar sebagai 

pembanding (Maier, et al., 2000).  

2.7.2. Elektroforesis DNA 

Elektroforesis adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengukur laju 

perpindahan atau pergerakan partikel-partikel bermuatan dalam suatu medan 

listrik.  Prinsip kerja dari elektroforesis berdasarkan pergerakan partikel-partikel 

bermuatan negatif (anion), dalam hal tersebut DNA, yang bergerak menuju kutub 

positif (kation), sedangkan partikel-partikel bermuatan positif (kation) akan 

bergerak menuju kutub negatif (anion).  Elektroforesis digunakan untuk 

mengamati hasil amplifikasi dari DNA.  Hasil elektroforesis yang terlihat adalah 

terbentuknya band/pita yang merupakan fragmen DNA hasil amplifikasi dan 

menunjukkan potongan-potongan jumlah pasangan basanya (Klug, 1994).  

Teknik elektroforesis menggunakan medium yang terbuat dari gel.  

Perpindahan partikel pada medium gel tersebut dipengaruhi oleh faktor- faktor 

seperti ukuran partikel, komposisi dan konsentrasi gel, densitas mua tan, kuat 

medan listrik dan sebagainya.  Semakin kecil partikel tesebut, maka pergerakan 

atau migrasinya akan semakin cepat, karena matriks gel mengandung jaringan 



kompleks berupa pori-pori sehingga partikel-partikel tersebut dapat bergerak 

melalui matriks (Brown, 1992). Jenis gel yang biasa digunakan adalah agarosa 

dan polyacrylamide.  Agarosa digunakan untuk memisahkan molekul DNA, 

sedangkan polyacrylamide digunakan untuk memisahkan molekul protein.  

Elektroforesis gel agarosa merupakan metode yang sederhana dan sangat 

efektif untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan memurnikan 0,5 - 25 Kb 

fragmen DNA (Ausubel, et a.l, 1987). Konsentrasi agarosa yang digunakan dalam 

elektroforesis akan menentukan besarnya kecilnya pori-pori gel yang terbentuk. 

Konsentrasi agarosa yang rendah akan memberikan resolusi yang baik untuk 

fragmen DNA berukuran besar (5 – 10 kb), sedangkan konsentrasi agarosa yang 

tinggi akan memberikan resolusi yang baik untuk fragmen DNA yang lebih kecil 

(0.21 – 1 kb). Semakin tinggi konsentrasi agarosa maka semakin kecil pori-pori 

gel yang terbentuk dan memperlambat kecepatan migrasi sampel di dalam gel. 

Oleh karena itu konsentrasi agarosa yang lebih tinggi digunakan untuk 

memisahkan molekul yang berukuran lebih kecil. Konsentrasi agarosa yang sesuai 

dengan ukuran DNA yang dipakai dalam elektroforesis dapat dilihat pada Tabel 7.  

Tabel 7. Persentase Penggunaan Agarosa Berdasarkan Ukuran DNA 

Persentase agarosa Ukuran DNA 

0,3 % 5 kb – 60 kb 
0,6 % 1 kb – 20 kb 

0,7 % 800 bp – 10 kb 

0,9 % 500 bp – 7 kb 
1,2 % 400 bp – 6 kb 

1,5 % 200 bp – 3 kb 
2,0 % 100 bp – 1,2 kb 

Sumber : Ausubel et al (1987) 

Menurut Robyt (2000) selain konsentrasi agarosa, migrasi elektroforesis 

DNA juga dipengaruhi oleh ukuran molekul, arus listrik yang dipakai, dan  



konformasi DNA. Semakin besar voltase listrik akan semakin cepat pula 

perjalanan molekul DNA. Fragmen DNA yang mempunyai berat molekul yang 

lebih kecil akan berjalan lebih cepat dari pada molekul DNA dengan berat 

molekul yang lebih besar.  

Ukuran panjang fragmen DNA biasanya ditulis dengan satuan pasangan 

basa atau base pairs (bp). Lokasi DNA dalam gel dapat diidentifikasi secara 

langsung menggunakan pewarna berfluorescen dengan konsentrasi rendah seperti 

intercalating agent Ethidium bromide (EtBr), yang tampak berpendar dibawah 

lampu transluminator UV sebagai peta asam nukleat berwarna merah orange 

(Patel, 1998). Visulisasi DNA selanjutnya dilakukan di bawah paparan sinar 

ultraviolet setelah terlebih dahulu gel dalam pembuatannya ditambahkan larutan 

Etidium bromide. Cara lain untuk melihat visualisasi DNA adalah dengan 

merendam gel agarosa dalam larutan Etidium bromide sebelum dipaparkan di atas 

sinar UV. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



III. METODOLOGI 

3.1. Tempat dan waktu 

Penelitian survei dilaksanakan di enam belas pengrajin tempe di kota 

Malang. Penelitian analisa dilaksanakan di Laboratorium Purifikasi dan Biologi 

Molekuler, Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya. Keseluruhan penelitian 

dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Agustus 2011.  

3.2. Alat dan bahan 

3.2.1. Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah glassware, blender 

(merk Miyako), autoclaf (My Life), timbangan analitik (Adventure Ohaus), pH 

meter (Schott), mikrosentrifuge (Thermo Sorvall), mikropipet (Eppendorf), DNA 

elektroforesis, tray pencetak gel, UV Transilluminator (Biometra), freezer 

(Sharp), waterbath (Nuo Hai), dan PCR Gradient (Techne).  

3.2.2. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu bahan 

baku dan bahan kimia. Bahan baku yang digunakan adalah biji kedelai diperoleh 

dari PRIMKOPTI Bangkit Usaha dan tempe diperoleh dari beberapa pengrajin 

tempe yang tersebar di kota Malang, sedangkan bahan kimia yang digunakan 

adalah kedelai, CTAB, Beta mercapto, NaCl, Tris base, HCl, NaOH, EDTA, 

Chloroform, Phenol, Isoamyl alkohol, etanol absolut, etanol 70%, primer, DNA 

taq polymerase, marker, dNTP, PCR buffer, asam asetat glacial, TAE, Ethidium 

bromide, agarose, loading dye, aquades, mikrotube, dan tip. 



Jenis primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah gen promotor dari 

CaMV p35S-cf3 (forward) (CCACGTCTTCAAAGCAAGTGG) dan CaMV p35S-cr4 

(reverse) (TCCTCTCCAAATGAAATGAACTTC) dengan panjang amplifikasi fragmen 

DNA 123 bp,serta gen terminator dari HA-nos-118f (forward) 

(GCATGACGTTATTTATGAGATGGG) dan HA-nos-118r (reverse) 

(GACACCGCGCGCGATAATTTATCC)  dengan panjang panjang amplifikasi fragmen 

DNA 118 bp. 

3.3. Metode penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif 

merupakan penelitian non hipotesis, sehingga penelitiannya tidak perlu 

merumuskan hipotesis. Dalam penelitian ini, data yang terkumpul bersifat 

kualitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata yang dipisahkan menurut kategori 

untuk memperoleh kesimpulan (Suharsini, 1996).  

3.4. Pelaksanaan penelitian 

Pelaksanaan penelitian dibagi menjadi tiga tahap, yaitu : 

1. Survei 

Tujuan dilakukannya survei untuk memperoleh informasi mengenai jenis-

jenis kedelai impor beserta negara asalnya yang digunakan oleh pengrajin tempe 

di kota Malang. Selain itu untuk mengetahui data banyaknya pengrajin tempe di 

kota Malang sebagai penentu titik pengambilan sampel analisa.  Survei dilakukan 

di daerah Sanan yang menjadi sentra produksi tempe  di Kota Malang.  Data-data 

pengrajin tempe diperoleh dari PRIMKOPTI Bangkit Usaha.  

 

 



2. Pengambilan sampel 

Data banyaknya pengrajin tempe yang diperoleh dari PRIMKOPTI Bangkit 

Usaha sebanyak 315 pengrajin dan tersebar di kota Malang.  Pengambilan sampel 

dilakukan dengan menggunakan “Teknik Random Sampling”.  Banyaknya titik 

pengambilan sampel adalah 5% dari jumlah populasi yang ada sehingga diperoleh 

titik pengambilan sampel sebanyak 16 pengrajin tempe.  

3. Analisa sampel 

Analisa yang dilakukan terhadap kedelai impor dan hasil olahannya yaitu 

tempe meliputi ekstraksi dan purifikasi DNA menggunakan metode CTAB 

(Jankiewiez, et al, 1998) yang sudah dimodifikasi, analisa PCR (polymerase chain 

reaction), dan analisa DNA dengan gel elektroforesis.   

3.5. Analisa data 

Setelah semua data hasil pengamatan terkumpul, maka selanjutnya 

dilakukan interpretasi data. Dari semua sampel yang diteliti kemudian 

dibandingkan dengan kontrol positif yaitu kedelai Roundup Ready D4523081 

yang diperoleh dari Amerika. 

 

 

 

 

 



 

3.6. Diagram alir pelaksanaan penelitian 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Gambar 9. Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

1. Ekstraksi dan purifikasi DNA 
2. PCR (polymerase chain reaction) 

3. Analisa DNA dengan gel elektroforesis 

Hasil  

Perbandingan dengan kontrol positif 
Kedelai Roundup Ready D4523081 

 

Positif GMO  Negatif GMO  

Pengambilan Sampel 

Survei 

16 Sampel Tempe 4 Jenis merk  kedelai impor : 
1. Super bean (USA) 

2. Jempol merah (USA) 
3. Jempol biru (USA) 

4. BW (USA) 
 



IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Survei Titik Pengambilan Sampel 

Wilayah pengambilan sampel penelitian dilakukan di kota Malang, karena 

kota Malang merupakan salah satu sentra produksi tempe terbesar di Jawa Timur.    

Survei dilakukan di daerah Sanan yang menjadi sentra produksi tempe  di Kota 

Malang.  Data-data pengrajin tempe diperoleh dari PRIMKOPTI Bangkit Usaha. 

Dari hasil survei diperoleh informasi mengenai jenis-jenis merk kedelai impor 

yang beredar di pasaran dan banyak digunakan oleh pengrajin tempe.  

Merk kedelai yang beredar, yaitu Jempol Merah, Jempol Biru, Super Bean, 

dan BW. Keempat merk kedelai impor tersebut berasal dari Amerika Serikat 

(USA). Selain kedelai yang berasal dari Amerika Serikat, juga ada kedelai yang 

berasal dari negara importir lainnya, yaitu Brazil. Namun pada penelitian ini 

sampel kedelai yang berasal dari Brazil tidak tersedia, sehingga semua sampel 

kedelai berasal dari Amerika. Menurut data PRIMKOPTI Bangkit Usaha terdapat 

315 pengrajin tempe yang tersebar di kota Malang.  Banyaknya titik pengambilan 

sampel adalah 5% dari jumlah populasi yang ada sehingga diperoleh titik 

pengambilan sampel sebanyak 16 pengrajin tempe. Wilayah titik pengambilan 

sampel tersebut meliputi kecamatan Lowokwaru, Blimbing, dan Klojen.  

4.2. Deteksi Gen Transgenik Pada Kedelai Impor dan Tempe 

Deteksi gen transgenik yang terdapat dalam sampel kedelai impor dan 

tempe dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu : 

1. Ekstraksi dan purifikasi DNA sampel 

2. Perbanyakan DNA melalui proses PCR 

3. Analisa DNA hasil PCR menggunakan elektroforesis gel agarosa  



4.2.1. Hasil Ekstraksi dan Purifikasi DNA Kedelai Impor dan Tempe  

Untuk mendeteksi gen transgenik pada kedelai impor dan tempe, maka 

tahap pertama yang harus dilakukan adalah ekstraksi dan purifikasi DNA dari 

kedelai dan tempe tersebut.  Pada dasarnya Ekstraksi DNA adalah serangkaian 

proses untuk memisahkan DNA dari komponen-komponen sel lainnya.  Proses 

tersebut meliputi tiga tahapan utama, yaitu pelisisan sel, penghilangan bahan 

padat seperti selulosa, protein,  dan RNA, dan pemanenan DNA.  Hasil Ekstraksi 

DNA ini kemudian dapat diperiksa secara kualitatif dan kuantitatif (Robyt, 2000).  

Metode Ekstraksi DNA yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

ekstraksi DNA yang dikembangkan oleh Jankiewilz, et al., (1999) berbasis CTAB 

(Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide) dengan modifikasi penambahan 0,2%            

ß-Mercaptoethanol (BME) (Lampiran 1). CTAB merupakan detergen yang 

berguna untuk melisiskan membran sel dan membran fosfolipid bilayer. Salah 

satu keunggulan dari metode ini adalah dapat digunakan untuk berbagai jenis 

jaringan tanaman, seperti daun, akar, biji, embrio, endosperma dan pollen 

(Chawla, 2003).  Keberadaan polisakarida dan senyawa metabolit sekunder dalam 

sel tanaman sering menyulitkan dalam ekstraksi DNA dan merusak kualitas DNA. 

Penambahan senyawa pereduksi seperti β-mercaptoethanol (BME) dapat 

mencegah oksidasi senyawa fenolik sehingga  menghambat aktifitas radikal bebas 

yang dihasilkan oleh oksidasi fenol terhadap asam nukleat (DNA) (Wilkins, 

1996).  

Uji kuantitatif pada hasil Ekstraksi DNA sampel (kedelai dan tempe) 

dilakukan menggunakan metode Spektrofotometri UV-Vis (Ultraviolet Visible) 

untuk mengetahui tingkat kemurnian dan konsentrasi DNA. Absorbansi sampel 



dilakukan pada panjang gelombang (λ) 260 nm dan 280 nm. Menurut Sambrook,  

et al., (1989) untai ganda DNA dapat menyerap cahaya UV pada 260 nm, sedang 

kontaminan protein atau phenol dapat menyerap cahaya pada 280 nm. Dengan 

adanya perbedaan penyerapan cahaya UV ini, kemurnian DNA dapat diukur 

dengan menghitung nilai absorbansi 260 nm dibagi dengan nilai absorbansi 280 

nm (Å260/Å280), dan nilai kemurnian DNA berkisar antara 1,8 – 2,0. Hasil uji 

kuantitatif hasil Ekstraksi DNA sampel kedelai dan tempe menggunakan  

spektrofotometer dapat dilihat pada Tabel 8 dan Tabel 9.  

Tabel 8. Hasil Pengukuran Konsentrasi dan Kemurnian DNA Sampel 

Kedelai  

Kode 

Sampel 

Type 

Sampel 

Absorbansi 

260 

Absorbansi 

280 

260/280 

(Kemurnian) 

Konsentrasi 

(ng/ul) 

RR (A) dsDNA 1,50 1,20 1,25 75,3 
H (B) dsDNA  1,98 1,62 1,22 99,2 

1 (C) dsDNA 1,45 1,02 1,47 72,34 
2 (D) dsDNA 1,29 0,84 1,53 64,9 

3 (E) dsDNA 1,69 1,32 1,27 84,7 
4 (F) dsDNA 1,31 0,95 1,37 65,8 

 

Tabel 9. Hasil Pengukuran Konsentrasi dan Kemurnian DNA Sampel Tempe  

Kode 

Sampel 

Type 

Sampel 

Absorbansi 

260 

Absorbansi 

280 

260/280 

(Kemurnian) 

Konsentrasi 

(ng/ul) 

915 (G) dsDNA 2,01 1,64 1,21 100,4 
316 (H) dsDNA 1,14 0,88 1,29 57,1 

314 (I) dsDNA 1,25 0,81 1,5 63 
228 (J) dsDNA 1,12 0,84 1,32 56,2 

705 (K) dsDNA 1,15 0,86 1,33 57,6 

732 (L) dsDNA 1,32 1,15 1,15 66,4 
420 (M) dsDNA 1,19 0,88 1,34 59,5 

603 (N) dsDNA 1,46 1,21 1,24 73,12 
626 (O) dsDNA 1,39 1,31 1,06 69,45 

133 (P) dsDNA 1,10 0,96 1,15 54,87 
106 (Q) dsDNA 1,20 0,95 1,26 60,4 

431 (R) dsDNA 1,15 0,81 1,42 57,7 
691 (S) dsDNA 1,53 1,40 1,09 76,6 

507 (T) dsDNA 1,35 1,08 1,25 67,9 
421 (U) dsDNA 1,92 1,68 1,14 96,4 

917 (V) dsDNA 0,90 0,67 1,34 45,2 



Kemurnian DNA sampel kedelai yang diperoleh dalam penelitian ini 

berkisar antara 1,22 – 1,53 dan konsentrasi DNA yang diperoleh berkisar antara 

64,9 – 99,2 ng/ul. Sedangkan untuk kemurnian DNA sampel tempe yang 

diperoleh berkisar antara 1,06 – 1,5 dan konsentrasi DNA yang diperoleh berkisar 

antara 45,2 – 100,4 ng/ul. Kontaminasi hasil Ekstraksi DNA kedua macam sampel 

dapat dilihat berdasarkan nilai kemurniannya. Menurut Turner (2000), DNA 

dikatakan murni jika rasio absorbansi pada panjang gelombang (λ) 260 nm dengan 

280 nm berada antara 1,8 – 2,0.  Nilai kemurnian DNA diatas 2,0 menunjukkan 

adanya kontaminasi RNA, sedangkan nilai kemurnian DNA di bawah 1,8 

menunjukkan adanya kontaminasi protein.  

Uji kuantitatif yang dilakukan pada kedua macam sampel (kedela i dan 

tempe) diatas menunjukkan bahwa seluruh hasil ekstraksi dan purifikasi DNA 

sampel mempunyai nilai kemurnian di bawah 1,8.  Hal tersebut menunjukkan 

adanya kontaminasi protein pada isolat DNA sampel.  Kontaminasi protein pada 

isolat DNA sampel diduga disebabkan oleh kurang maksimalnya proses inkubasi 

awal sampel menggunakan lysis buffer (larutan CTAB dan BME) dan presipitasi 

DNA menggunakan larutan PCI (Phenol, Chloroform, Isoamyl Alkohol).  Selain 

itu tidak adanya penambahan enzim proteinase-K pada saat inkubasi yang 

berfungsi untuk mengurangi kontaminasi protein.  Nilai kemurnian DNA dibawah 

1,8 dapat digunakan hanya untuk mendeteksi ada tidaknya suatu DNA asing 

dalam tanaman, tetapi untuk analisa molekuler lebih lanjut seperti rekombinasi 

DNA diperlukan DNA dengan tingkat kemurnian tinggi (> 1,8).  

Larutan lysis buffer yang digunakan pada tahap inkubasi memiliki kadar 

ionik tinggi karena mengandung NaCl sebesar 5 M. Menurut Van Heusden (2000) 



larutan yang memiliki kadar ionik tinggi jika bercampur dengan larutan CTAB 

dapat menyebabkan CTAB membentuk suatu komplek dengan protein dan 

polisakarida, tetapi tidak mengendapkan asam nukleat. Sedangkan menurut 

Ausubel, et al., (1987), penambahan larutan Phenol-Chloroform berfungsi untuk 

memisahkan DNA dari membran sel yang mempunyai berat molekul yang lebih 

besar. Larutan tersebut dapat melisiskan sel dan mendenaturasi protein-protein sel 

seperti endonuklease.  Lisisnya membran sel dapat memudahkan DNA terpisah 

dari CTAB, protein, dan senyawa-senyawa polisakarida. Menurut Robyt (2000) 

untuk mengurangi kontaminasi protein pada hasil isolasi DNA dapat dilakukan 

dengan menambahkan enzim proteinase-K. Enzim proteinase-K dapat memecah 

protein histon menjadi unit-unit yang berukuran lebih kecil sehingga mudah 

dipisahkan dari isolat DNA melalui ekstraksi Phenol-Chloroform. 

4.2.2. Hasil Amplifikasi DNA Kedelai Impor dan Tempe oleh Primer NOS 

Terminator dan Primer CaMV 35S Promotor 

Primer merupakan urutan nukleotida untai tunggal yang diperlukan dalam 

reaksi polimerisasi dan mempunyai struktur yang komplemen dengan DNA 

template, serta memiliki panjang yang berkisar antara 20 sampai 30 basa. Primer 

berfungsi untuk mengawali proses replikasi DNA template pada saat PCR.  

Primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu CaMV 35S promotor dan NOS 

terminator.  CaMV 35S promotor dan NOS terminator merupakan gen yang 

paling banyak digunakan pada tanaman transgenik komersial. Gen promoter 

berfungsi untuk memulai proses transkripsi, sedangkan gen terminator berfungsi 

untuk mengakhiri proses transkripsi.  Cara paling sederhana untuk mengetahui 



suatu tanaman tergolong GMO atau bukan, yaitu melalui deteksi kedua jenis gen 

tersebut. 

Hasil ekstraksi dan purifikasi DNA sampel (kedelai impor dan tempe) 

diperbanyak melalui proses PCR. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk 

mengamplifikasi DNA target dan meminimalkan amplifikasi DNA non target.  

Oleh karena itu dibutuhkan primer yang spesifik dengan DNA template hasil 

ekstraksi dan purifikasi agar diperoleh DNA baru sesuai dengan panjang 

amplifikasi yang diinginkan. DNA hasil amplifikasi PCR kemudian divisualisasi 

menggunakan elektroforesis gel agarosa 2%. 

1. Hasil Amplifikasi DNA Sampel oleh Primer NOS Terminator 

Amplifikasi hasil ekstraksi dan purifikasi DNA sampel dilakukan 

menggunakan pasangan primer HA-nos-118 (forward) dan HA-nos-118 (reverse) 

dengan DNA target NOS-terminator (tnos).  Hasil amplifikasi dikonfirmasi 

menggunakan elektroforesis gel agarosa 2% (Lampiran 1).  Hasil elektroforesis 

gel agarosa sampel dapat dilihat pada Gambar 10 dan 11.  

                          

Gambar 10. Hasil Amplifikasi DNA sampel A-K menggunakan Primer  

HA-nos-118f dan HA-nos-118r 
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Gambar 11. Hasil Amplifikasi DNA sampel L-V menggunakan Primer  

HA-nos-118f dan HA-nos-118r  

Keterangan = 

 

 

 

Hasil elektroforesis pada Gambar 10 menunjukkan adanya amplifikasi pita 

DNA sampel dengan dua ukuran pita.  Hasil perhitungan ukuran DNA sampel 

(Lampiran 3) menunjukkan bahwa pita DNA sampel D, E, Dan F berukuran 118 

bp, sedangkan pita DNA sampel A, B, C, G, H, I, dan J berukuran 90 bp. Gambar 

11 menunjukkan adanya keseragaman ukuran pita DNA, yaitu 87 bp. Pada sampel 
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K (Gambar 10) dan V (Gambar 11) menunjukkan bahwa tidak terbentuk 

amplifikasi pita DNA. 

Perhitungan ukuran DNA pada hasil elektroforesis dapat diketahui bahwa 

pasangan primer HA-nos-118 (forward) dan HA-nos-118 (reverse) dapat 

mengamplifikasi secara spesifik gen tnos hanya pada sampel kedelai impor, yaitu 

merk jempol biru (D), BW (E), dan Superbean (F).  Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Cardarelli, et al., (2005) terhadap makanan yang mengandung 

GMO di Brazil, diketahui bahwa primer HA-nos-118 (forward) dan HA-nos-118 

(reverse) memiliki area amplifikasi sebesar 118 bp.  Pasangan primer tersebut 

diadopsi dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi ada tidaknya gen tnos pada 

kedelai impor dan hasil olahannya yaitu tempe di kota Malang. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa ketiga merk kedelai impor tersebut merupakan pos itif 

GMO, karena primer yang digunakan dapat mengamplifikasi secara spesifik gen 

tnos yang ada pada kedelai.   

Kontrol positif yang digunakan dalam penelitian ini merupakan salah satu 

dari berbagai macam jenis kedelai transgenik yang diperdagangkan, yaitu kedelai 

Roundup ready. Gen yang diintroduksikan kedalam kedelai Roundup ready selain 

CP4 EPSPS, salah satunya adalah gen NOS-terminator (tnos) (Windels, 2001).  

Hasil amplifikasi pada Gambar 10 oleh pasangan primer HA-nos-118 (forward) 

dan HA-nos-118 (reverse) tidak dapat mengamplifikasi secara spesifik gen tnos 

yang ada pada kedelai Roundup ready.  Namun pita DNA kedelai Roundup ready 

berada dibawah ukuran amplifikasi, yaitu berukuran 90 bp. Hal tersebut diduga 

disebabkan oleh rendahnya spesifisitas primer yang digunakan, sehingga 



menyebabkan terjadinya mispriming (penempelan primer di tempat lain yang 

tidak diinginkan) dan menghasilkan pita DNA dengan ukuran yang bervariasi.   

Penyebab lain diduga disebabkan adanya fragmentasi DNA.  Fragmentasi 

DNA pada kedelai Roundup ready terjadi akibat proses grinding yang dilakukan 

dalam tahap ekstraksi dan purifikasi DNA.  Menurut Moreano, et al., (2005) 

fragmentasi DNA dapat disebabkan oleh proses grinding, milling, tekanan 

mekanik, dan hidrolisis enzimatik. Sedangkan menurut Van Duijn, et al., (2002) 

adanya fragmentasi dan degradasi DNA akan menghasilkan pita DNA yang 

berada dibawah ukuran amplifikasi.  

Amplifikasi DNA yang berasal dari pangan olahan dipengaruhi oleh adanya 

jumlah DNA yang terdapat pada sampel. Interpretasi hasil ekstraksi DNA sulit 

dilakukan jika gen tersebut rusak atau tidak teramplifikasi dalam jumlah yang 

sama dengan jumlah awal.  Menurut Terry, et al., (2002) kesesuaian hasil 

ekstraksi DNA sebagai template untuk deteksi berbasis PCR tergantung pada 

konsentrasi, kemurnian, dan integritas masing-masing kandungan sampel dan 

teknik ekstraksi. Kegagalan amplifikasi pada saat PCR dapat disebabkan oleh 

adanya degradasi DNA sampel, jumlah DNA target (template) yang tidak 

mencukupi, dan DNA terkontaminasi oleh inhibitor (Holden, et al., 2003).   

Pasangan primer HA-nos-118 (forward) dan HA-nos-118 (reverse) tidak 

dapat mengamplifikasi secara spesifik gen tnos yang ada pada 11 sampel tempe. 

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, didapatkan informasi bahwa tempe 

yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini dibuat dari campuran kedelai 

impor yang terbukti positif GMO, yaitu merk jempol biru, BW, dan Superbean.  

Namun amplifikasi DNA pada saat PCR tidak menunjukkan adanya gen tnos pada 



tempe. Hal ini diduga disebabkan oleh rusaknya DNA hasil ekstraksi dan 

purifikasi akibat proses pengolahan tempe yang kompleks.  

Tempe merupakan produk yang melalui berbagai tahapan dalam 

pengolahan, meliputi perendaman, perebusan, dan fermentasi. Tahap perendaman 

dalam pembuatan tempe dilakukan mulai dari 30 menit hingga 20 jam, baik 

menggunakan air dingin maupun air panas. Begitu juga halnya dengan tahap 

perebusan, perebusan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tekstur biji 

kedelai yang lunak, sehingga memerlukan waktu yang lama, yaitu berkisar antara 

1 – 3 jam.  

Menurut Bauer, et al., (2003) proses pengolahan makanan yang kompleks 

memerlukan sejumlah langkah yang kasar dan bersifat negatif, sehingga dapat 

mempengaruhi deteksi GMO. Proses pengolahan tersebut seperti memasak, 

pemanasan (kering ataupun menggunakan air), tekanan tinggi, perlakuan pH, 

gesekan fisik, ekstrusi pada suhu tinggi dan pengaturan torsi tinggi. Setiap 

langkah yang dilalui dalam pengolahan makanan berkontribusi terhadap 

lingkungan yang unik di mana DNA dari protein akan rusak dan terdenaturasi. 

Dengan demikian hasil dari ekstrak DNA akan lebih sulit ditemukan, karena DNA 

lebih banyak terdegradasi dan sulit untuk dianalisa lebih lanjut. Sedangkan 

menurut Yoshimura, et al., (2005) Jumlah salinan gen dalam proses amplifikasi 

akan berkurang dengan adanya kerusakan fisik dan fragmentasi yang terjadi pada 

DNA sampel akibat suhu tinggi dan tekanan saat proses pengolahan. Hal tersebut 

dapat diatasi dengan meningkatkan jumlah dari template DNA yang digunakan 

dalam PCR. 

 



2. Hasil Amplifikasi DNA Sampel oleh Primer CaMV 35S Promotor 

Amplifikasi hasil ekstraksi dan purifikasi DNA sampel dilakukan 

menggunakan pasangan primer p35S-cf3 (forward) dan p35S-cr4 (reverse) 

dengan DNA target CaMV 35S promotor (p35S).  Hasil amplifikasi dikonfirmasi 

menggunakan elektroforesis gel agarosa 2% (Lampiran 1).  Hasil elektroforesis 

gel agarosa sampel dapat dilihat pada Gambar 12 dan 13.  

                      

Gambar 12. Hasil Amplifikasi DNA sampel A-K menggunakan Primer  

p35S-cf3 dan p35S-cr4 

Keterangan = 

 

 

 

 

M = Marker 100 bp ladder  F = Super Bean 
A = Kedelai Roundap ready (kontrol positif) G = Tempe 915 

B = Hutcher (kontrol negatif) H = Tempe 316 
C = Jempol Merah  I = Tempe 314 
D = Jempol Biru  J = Tempe 228 
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Gambar 13. Hasil Amplifikasi DNA sampel L-V menggunakan Primer  

p35S-cf3 dan p35S-cr4 

Keterangan = 

 

 

 

           Primer p35S-cf3 (forward) dan p35S-cr4 (reverse) yang digunakan dalam 

penelitian ini diadopsi dari penelitian Cardarelli, et al., (2005) terhadap makanan 

yang mengandung GMO di Brazil. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa 

primer p35S-cf3 (forward) dan p35S-cr4 (reverse) memiliki area amplifikasi 

sebesar 123 bp. Berdasarkan hasil elektroforesis pada Gambar 12 dan 13, 

pasangan primer p35S-cf3 (forward) dan p35S-cr4 (reverse) dapat 

mengamplifikasi secara spesifik gen p35S CaMV yang ada pada hampir semua 

sampel kedelai dan tempe, kecuali pada sampel kedelai B dan sampel tempe G.  

Sedangkan pada sampel K menunjukkan bahwa tidak terbentuk amplifikasi pita 

DNA.  
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Kontrol positif yang digunakan dalam penelitian ini (sampel A) memiliki  

pita DNA sebesar 123 bp (Gambar 12).  Hal ini menunjukkan bahwa proses PCR 

telah berjalan dengan baik, karena pasangan primer p35S-cf3 (forward) dan p35S-

cr4 (reverse) dapat mengamplifikasi adanya gen CaMV 35S promotor yang ada 

pada sampel A (kedelai Roundup Ready). Selain itu kontrol positif juga dapat 

digunakan sebagai indikator keberhasilan ekstraksi dan purifikasi DNA, sehingga 

jika pita DNA sampel tidak muncul sedangkan kontrol positif muncul, maka dapat 

diperkirakan telah terjadi kesalahan dalam tahap ekstraksi dan purifikasi DNA.  

Gambar 12 memperlihatkan bahwa pada kontrol negatif (sampel B) tidak 

muncul pita DNA sebesar 123 bp, melainkan terdapat pita DNA sebesar 84 bp. 

Kontrol negatif yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kedelai dari jenis 

non GMO (kedelai konvensional), sehingga pada waktu PCR diharapkan DNA 

kedelai tersebut tidak teramplifikasi oleh primer yang digunakan.  Munculnya pita 

DNA sebesar 84 bp diduga disebabkan oleh penggunaan primer yang tidak 

spesifik, sehingga beberapa susunan basa pada primer dapat mengamplifikasi 

DNA yang ada pada kontrol negatif.  

Hasil elektroforesis pada sampel H, I, dan J (Gambar 12) menunjukkan 

adanya amplifikasi pita DNA sampel dengan dua ukuran pita, yaitu 123 bp dan 84 

bp. Keberadaan pita DNA dibawah daerah amplifikasi pada sampel H, I, dan J, 

yaitu sebesar 84 bp diduga disebabkan oleh adanya degradasi DNA sampel tempe 

selama pengolahan. Menurut Van Duijn, et al., (2002) DNA sampel yang 

mengalami degradasi dan teramplifikasi tidak sempurna pada saat PCR, maka 

akan menghasilkan pita DNA yang berada dibawah ukuran amplifikasi.  



Gambar 13 memperlihatkan bahwa tidak terbentuknya pita DNA dari 

marker yang digunakan.  Hal tersebut diduga disebabkan oleh konsentrasi marker 

yang digunakan terlalu sedikit, sehingga tidak dapat tervisualisasi dibawah sinar 

UV.  Menurut Pierroton (2008) pada saat DNA dielektroforesis dan tidak keluar 

dengan baik, ada beberapa kemungkinan penyebabnya, diantaranya adalah : 

1. Tidak terdapat DNA pada sampel yang dimasukkan. 

2. DNA tidak dalam bentuk terlarut (ketika DNA dipresipitasi, banyak terdapat 

kontaminasi yang tidak disuspensikan kembali menjadi larutan).  

3. DNA tidak keluar sama sekali karena sampel terkontaminasi protein atau 

polisakarida dan komponen fenolik. 

Penggolongan kedelai dan tempe dalam GMO atau non GMO, dapat 

dilakukan dengan melihat ukuran pita DNA yang teramplifikasi oleh primer yang 

digunakan. Jika sampel teramplifikasi pada ukuran pita yang sesuai dengan 

amplikon primer, maka dapat dikatakan sampel tersebut mengandung gen 

transgenik (positif GMO). Dari hasil amplifikasi yang telah dilakukan terhadap 

sampel kedelai dan tempe oleh pasangan primer tnos (HA-nos-118 (forward) dan 

HA-nos-118 (reverse)) dan pasangan primer CaMV 35S promotor (p35S-cf3 dan 

p35S-cr4) menunjukkan berbagai macam ukuran pita DNA. Kesimpulan hasil 

elektroforesis terhadap sampel kedelai dan tempe yang diamplifikasi oleh kedua 

macam primer dapat dilihat pada Tabel 10.  

 

 

 



Tabel 10. Kesimpulan Hasil Elektroforesis 

Kode Sampel 
Primer NOS 

terminator 

Primer CaMV 

35S promotor 
+/- GMO 

Kontrol positif (A) - + GMO 

Kontrol negatif (B) - - Non GMO 

Kedelai C - + GMO 

Kedelai D + + GMO 

Kedelai E + + GMO 

Kedelai F + + GMO 

Tempe G - - Non GMO 

Tempe H - + GMO 

Tempe I - + GMO 

Tempe J - + GMO 

Tempe K - -  Non GMO 

Tempe L - + GMO 

Tempe M - + GMO 

Tempe N - + GMO 

Tempe O - + GMO 

Tempe P - + GMO 

Tempe Q - + GMO 

Tempe R - + GMO 

Tempe S - + GMO 

Tempe T - + GMO 

Tempe U - + GMO 

Tempe V - + GMO 

 

Berdasarkan keterangan Tabel 10 dapat diketahui bahwa hasil amplifikasi 

oleh pasangan primer NOS terminator (tnos) tidak berjalan dengan baik, sehingga 

sebagian besar sampel tempe tidak teramplifikasi.  Namun ketika sampel yang 

sama diamplifikasi menggunakan primer CaMV 35S promotor, gen p35S yang 

terdapat pada sampel teramplifikasi spesifik oleh primer tersebut.  Keberadaan 

gen tnos pada suatu tanaman yang tidak teramplifikasi oleh primer spesifik,  tidak 

sepenuhnya menandakan bahwa tanaman tersebut tidak tergolong GMO. Banyak 

faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan amplifikasi gen yang dilakukan, 

seperti spesifisitas primer yang digunakan, keberhasilan ekstraksi dan purifikasi 

DNA, DNA template yang tidak mencukupi, kemurnian dan konsentrasi DNA, 



ada tidaknya kontaminasi pada DNA, dan kesesuaian kondisi saat PCR 

(amplifikasi) dengan primer yang digunakan.  

Suatu tanaman apabila memiliki gen 35S promotor dan NOS terminator 

dapat dipastikan bahwa tanaman tersebut merupakan GMO. Metode ini 

merupakan cara yang paling efesien untuk menentukan suatu tanaman tergolong 

GMO atau bukan, karena promotor dan terminator ini paling banyak digunakan 

pada tanaman transgenik komersial. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika gen 

promotor atau terminator yang digunakan berasal dari jenis yang berbeda atau 

kombinasi dari jenis yang berbeda. 

 

 

 

                      

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Kesimpulan 

Hasil elektroforesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan 

primer tnos (HA-nos-118 (forward) dan HA-nos-118 (reverse) tidak dapat 

mengamplifikasi secara spesifik pada 11 sampel tempe. Namun ketika sampel 

yang sama diamplifikasi menggunakan pasangan primer CaMV p35S-cf3 

(forward) dan p35S-cr4 (reverse), maka gen tersebut dapat teramplifikasi secara 

spesifik. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sampel tempe yang diduga 

tergolong GMF adalah sampel H, I, J, dan sampel tempe L sampai U. Sedangkan 

sampel kedelai yang diduga dinyatakan positif GMO, yaitu kedelai dari merk 

Jempol Biru (D), superbean (E), dan BW (F).  

Keberadaan gen NOS terminator pada suatu tanaman yang tidak 

teramplifikasi oleh primer spesifik,  tidak sepenuhnya menandakan bahwa 

tanaman tersebut tidak tergolongan pada GMO. Banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan amplifikasi gen yang dilakukan, seperti spesifisitas 

primer yang digunakan, keberhasilan ekstraksi dan purifikasi DNA, DNA 

template yang tidak mencukupi, kemurnian dan konsentrasi DNA, ada tidaknya 

kontaminasi pada DNA, dan kesesuaian kondisi saat PCR (amplifikasi) dengan 

primer yang digunakan. 

5.2. Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemakaian proteinase-K 

pada tahap ekstraksi dan purifikasi DNA, sehingga didapatkan isolat DNA dengan 

kemurnian dan konsentrasi tinggi. Variasi konsentrasi dan spesifisitas primer yang 

digunakan sehingga didapatkan konsentrasi dan spesifisitas primer yang sesuai 



dengan kondisi PCR. Optimalisasi kondisi PCR yang digunakan, sehingga 

ditemukan kondisi PCR yang sesuai dengan karakter primer yang digunakan.  

Perlu adanya law enforcement (pelaksanaan hukum) mengenai pelabelan 

produk rekayasa genetika yang baik dalam rangka pemenuhan hak konsumen untuk 

mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan bertanggung jawab. Pemerintah dan 

pelaku usaha harus memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada semua pihak 

yang terlibat produk rekayasa genetika, mengenai risiko dan keuntungannya sehingga 

masyarakat dapat melakukan pilihan yang cerdas atas produk-produk rekayasa 

genetika yang beredar di pasaran.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Prosedur Analisa 

1. Prosedur  Ekstraksi dan Purifikasi DNA 

1) Menimbang sampel yang sudah diblender sebanyak 3 gram, ditambahkan 

aquades sebanyak 150 mL dan dimasukkan kedalam 4 mikrotube steril.  

2) Menambahkan 1000 µL larutan buffer lysis kedalam masing-masing 

mikrotube. 

3) Menginkubasi sampel pada suhu 65ºC selama 30 menit.  

4)  Mensentrifuge sampel pada 10000 rpm selama 10 menit.  

5) Mengambil supernatan dari keempat mikrotube diambil dan masing-

masing dipindahkan ke dalam mikrotube steril yang lain.  

6) Menambahkan 500 µL larutan PCI kedalam masing-masing mikrotube, 

kemudian mikrotube dibolak-balik sebentar (prosedur penambahan larutan 

PCI dilakukan dua kali).  

7) Mensentrifuge sampel pada 10000 rpm selama 10 menit.  

8) Mengambil supernatan dari keempat mikrotube diambil sebanyak 200 µL 

dan masing-masing dipindahkan ke dalam mikrotube steril yang lain.  

9) Menambahkan 400 µL larutan etanol absolut dingin (2x volume larutan)  

ke dalam masing-masing mikrotube. 

10) Menginkubasi sampel didalam freezer selama 30 menit.  

11) Mensentrifuge sampel pada 10000 rpm selama 10 menit. 

12) Membuang supernatan, kemudian pellet pada masing-masing mikrotube 

diresuspensi dengan larutan 200 µL etanol 70%, kemudian mikrotube 

dibolak-balik sebentar. 



13) Mensentrifuge sampel pada 10000 rpm selama 10 menit.  

14) Membuang supernatan, kemudian pellet pada msing-masing mikrotube 

dikeringkan menggunakan evaporator.  

15) Menambahkan 25 µL ddH2O pada masing-masing mikrotube, kemudian 

DNA dari keempat mikrotube dijadikan satu.  

16) Menyimpan DNA di dalam freezer (- 4 ºC) hingga digunakan. 

2. Prosedur PCR (Polymerase Chain Reaction) 

1) Membuat campuran PCR dalam 22 mikrotube PCR dengan komposisi : 

 Master mix PCR : 10 µL 

 Isolat DNA  : 5 µL 

 Primer reverse : 1 µL 

 Primer foward : 1 µL 

 ddH2O : 3 µL 

2) Memasukkan sampel ke dalam mesin PCR dan melakukan running dengan 

kondisi PCR : 

Tahapan PCR Suhu Waktu 

Initial Denaturasi  95 ºC 5 menit 

Denaturasi 95 ºC 30 detik 

Annealing  60 ºC 30 detik 

Extention 72 ºC 30 detik 

Final Extention 72 ºC 10 menit 

Final Hold 15 ºC - 

Cycle  40x 

 

3) Menyimpan hasil PCR dalam freezer (- 4 ºC) sebelum dilakukannya proses 

elektroforesis. 

 



3. Prosedur Elektroforesis Gel 

1) Menimbang 2,4 gram bubuk agarosa dan melarutkannya dalam 120 mL 

TAE 1x. 

2) Memanaskan larutan menggunakan microwave sampai seluruh bubuk larut                        

(1 menit 30 detik). 

3) Menunggu larutan hingga suam-suam kuku (50 - 60°C), kemudian 

menambahkan 6 µL EtBr dan mengaduk larutan hingga homogen.  

4) Menuangkan larutan gel agarosa ke dalam cetakan yang telah disiapkan 

sebelumnya dan menunggu larutan berubah menjadi gel yang padat. 

5) Melepaskan sisir dari cetakan dengan hati-hati. 

6) Memasukkan gel padat ke dalam chamber elektroforesis.  

7) Menambahkan larutan running buffer TAE 1x (± 600 mL) ke dalam 

chamber hingga gel terendam. 

8) Menyiapkan 5 cm kertas parafilm di dekat chamber elektrofores is, 

kemudian mencampurkan (3 µL larutan marker (100 bp ladder marker), 

1,6 µL loading dye 6x dan 5,4 µL ddH2O) dan melakukan resuspensi agar 

larutan homogen. 

9) Memasukkan marker dan 10 µL DNA hasil PCR dalam masing-masing 

sumur yang terdapat pada gel agarosa. 

10) Menutup peralatan elektroforesis dan menghubungkan sumber arus ke 

chamber elektroforesis (pastikan DNA akan bergerak ke kutup 

positif/kabel berwarna merah).  

11) Menyalakan sumber arus dengan voltase sebesar 135V/cm dan waktu 

running elektroforesis selama 45 menit. 



12) Mematikan arus listrik setelah elektroforesis selesai.  

13) Mengambil gel agarosa yang telah dielektroforesis dan mengamati migrasi 

DNA pada lampu UV transiluminator.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2. Pembuatan Reagen Analisa 

1. Reagen Ekstraksi dan Purifikasi DNA 

a) Larutan Buffer Lysis 

Jenis Reagen Formulasi untuk 50 ml 

CTAB 2% 1 gram 

ß-Mercaptoethanol 0,2% 100 µl 

Tris-Cl pH 8,0 100 mM 1 M 5 ml 

EDTA 0,25 M 20 mM 4 ml 

NaCl 5 M 1,4 mM 14 ml 

Aquadest  

 

Cara membuatnya adalah : 

1. Menimbang masing-masing reagen sesuai berat atau volume yang sudah 

ditentukan. 

2. Melarutkan reagen CTAB 2% dalam 30 ml aquades pada beaker glass 50 ml.  

3. Menambahkan larutan cair lainnya, yaitu EDTA 0,25 M 20 mM, NaCl 5 M 1,4 

mM, ß-Mercaptoethanol 0,2%, dan Tris-Cl pH 8,0 ke dalam beaker glass dan 

mengaduknya hingga homogen. 

4. Memindahkan larutan tersebut ke dalam labu ukur 50 ml dan menambahkan 

aquades hingga volume 50 ml. 

5. Memindahkan larutan kedalam botol steril dan buffer lysis siap untuk 

digunakan. 

b) Larutan PCI (Phenol Chloroform Isoamyl Alkohol)  

Jenis Reagen Formulasi untuk 50 ml (25:24:1) 

Phenol  25 mg 

Chloroform  24 ml 

Isoamyl Alkohol 1 ml 

Tris-Cl pH 8,8 1 M  

 

 



Cara membuatnya adalah : 

1. Menimbang masing-masing reagen sesuai berat atau volume yang sudah 

ditentukan. 

2. Memasukkan reagen tersebut (phenol, chloroform, dan isoamyl alkohol) 

kedalam beaker glass 50 ml dan mencampukannya hingga homogen.  

3. Menambahkan larutan Tris-Cl pH 8,8 1 M sampai diperoleh larutan PCI 

dengan pH 8,8 menggunakan pH meter.  

4. Memindahkan larutan ke dalam botol steril dan larutan PCI siap untuk 

digunakan. 

2. Reagen PCR 

Jenis Reagen Formulasi 

Master Mix PCR 10 µl 

Primer f (10 mM) 1 µl 

Primer r (10 mM) 1 µl 

Isolat DNA 5 µl 

ddH2O 3 µl 

Total 20 µl 

 

Cara mengencerkan Primer stok untuk 30 ml adalah : 

1. Mengukur 3 µl larutan primer stok 100 mM dan memasukkannya ke dalam 

mikrotube steril. 

2. Menambahkan 27 µl aquades dan melakukan resuspensi terhadap larutan agar 

larutan homogen. 

3. Larutan primer 10 mM siap digunakan. 

 

 

 



3. Reagen Elektroforesis gel Agarosa 

a) Larutan Buffer TAE 50x 

Jenis Reagen Formulasi untuk 30 ml 

EDTA 0,5 M pH 8,0 3 ml 

Tris Base 7,26 gram 

Asam Asetat glacial 1,713 ml 

Aquades  

 

Cara membuatnya adalah : 

1. Menimbang masing-masing reagen sesuai berat atau volume yang sudah 

ditentukan. 

2. Memasukkan reagen ke dalam beaker glass dan menambahkan 10 ml aquades 

serta mengaduknya hingga homogen. 

3. Memindahkan larutan ke dalam glass ukur 50 ml dan menambahkan aquades 

hingga volume 30 ml. 

4. Memindahkan larutan ke dalam botol steril dan melakukan sterilisasi 

menggunakan autoklaf  selama 10 menit.  

b) Larutan Buffer TAE 1x 

Jenis Reagen Formulasi untuk 1000 ml 

TAE 50x 20 ml 

Aquades 980 ml 

 

Cara membuatnya adalah : 

1. Mengukur TAE sesuai dengan volume yang sudah ditentukan. 

2. Memasukkanya dalam labu ukur 1000 ml dan menambahkan 980 ml aquades 

(hingga volume 1000 ml). 

3. Memindahkan larutan kedalam botol dan melakukan sterilisasi menggunakan 

autoklaf selama 10 menit.  



Lampiran 3. Perhitungan Ukuran DNA 

1. Perhitungan Ukuran DNA Hasil Amplifikasi Primer  

HA-nos-118f dan HA-nos-118r  

1.1. Penentuan Kurva Standar 

Band 

Jarak Band dari 

Well (cm) / 

Sumbu X 

Base Pair (bp) 
Log bp / sumbu 

Y 

1 1,8 1500 3,17609 

2 2,3 1000 3 

3 2,4 900 2,95424 

4 2,6 800 2,90308 

5 2,8 700 2,84509 

6 3 600 2,77815 

7 3,2 500 2,69897 

8 3,5 400 2,60205 

9 3,8 300 2,47712 

10 4,5 200 2,30102 

11 4,8 100 2 

 

 

Sehingga didapatkan persamaan linear nya yaitu :  

log bp = A + BX 
log bp = 3,8796 + (-0,3751 x Jarak Band dari Well)  
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1.2. Perhitungan Ukuran DNA 

1) Sampel D, E, dan F 

Jarak band dari well = 4,81 cm 

 log bp = 3,8796 + (-0,3751 x Jarak Band dari Well)  

 log bp = 3,8796 + (-0,3751 x 4,81) 
 log bp = 2,07536 

 
 bp = 102,07536 
  = 118 bp 

2) Sampel A, B, C, G, H, I, dan J 

 Jarak band dari well = 5,13 cm 

 log bp = 3,8796 + (-0,3751 x Jarak Band dari Well)  

 log bp = 3,8796 + (-0,3751 x 5,13) 
 log bp = 1,95533 
 

 bp = 101,95533 
  = 90 bp 

3) Sampel L sampai U 

 Jarak band dari well = 5,17 cm 

 log bp = 3,8796 + (-0,3751 x Jarak Band dari Well)  
 log bp = 3,8796 + (-0,3751 x 5,17) 

 log bp = 1,94033 
 

 bp = 101,94033 
 = 87 bp 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



2. Perhitungan Ukuran DNA Hasil Amplifikasi Primer  

p35S-cf3 dan p35S-cr4 

2.1. Penentuan Kurva Standar 

Band 

Jarak Band dari 

Well (cm) / 

Sumbu X 

Base Pair (bp) 
Log bp / sumbu 

Y 

1 1,8 1500 3,17609 

2 2,3 1000 3 

3 2,4 900 2,95424 

4 2,6 800 2,90308 

5 2,8 700 2,84509 

6 3 600 2,77815 

7 3,2 500 2,69897 

8 3,5 400 2,60205 

9 3,8 300 2,47712 

10 4,5 200 2,30102 

11 4,8 100 2 

 

 

Sehingga didapatkan persamaan linear nya yaitu :  

log bp = A + BX 
log bp = 3,8796 + (-0,3751 x Jarak Band dari Well)  
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2.2. Perhitungan Ukuran DNA 

1) Sampel A, C, D, E, F, H, I, dan J 

Jarak band dari well = 4,77 cm 

 log bp = 3,8796 + (-0,3751 x Jarak Band dari Well)  

 log bp = 3,8796 + (-0,3751 x 4,77) 
 log bp = 2,09037 

 
 bp = 102,09037 
  = 123 bp 

2) Sampel B, H, I, dan J 

 Jarak band dari well = 5,2 cm 

 log bp = 3,8796 + (-0,3751 x Jarak Band dari Well)  

 log bp = 3,8796 + (-0,3751 x 5,2) 
 log bp = 1,92908 
 

 bp = 101,92908 
  = 84 bp 

3) Sampel G 

(a) Jarak band dari well = 3,81 cm 

 log bp = 3,8796 + (-0,3751 x Jarak Band dari Well)  
 log bp = 3,8796 + (-0,3751 x 3,81) 

 log bp = 2,45046 
 

 bp = 102,45046 

  = 282 bp 

(b) Jarak band dari well = 4,1 cm 

 log bp = 3,8796 + (-0,3751 x Jarak Band dari Well)  
 log bp = 3,8796 + (-0,3751 x 4,1) 

 log bp = 2,33418 
 

 bp = 102,33418 
  = 215 bp 

4) Sampel L sampai V 

 Jarak band dari well = 4,77 cm 

 log bp = 3,8796 + (-0,3751 x Jarak Band dari Well)  
 log bp = 3,8796 + (-0,3751 x 4,77) 

 log bp = 2,09037 
 

 bp = 102,09037 

 = 123 bp 

 


