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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Tanaman Eukaliptus (Eucalyptus pellita F. Muel) 

Eukaliptus adalah pohon yang berasal dari Australia. Tingginya ada yang 

hanya beberapa meter saja dan ada pula yang tingginya bisa mencapai 100 meter, 

Eukaliptus adalah pohon keras terbesar di dunia. Tanaman Eukaliptus dapat hidup 

dimana saja tanpa ada banyak syarat tumbuh (Arifin, 2011). 

Daerah penyebaran alaminya berada di sebelah Timur garis Wallace, mulai 

dari 7°’ LU sampai 43°39’ LS meliputi Australia, New Britania, Papua dan 

Tazmania. Beberapa spesies juga ditemukan di Kepulauan Indonesia yaitu Irian 

Jaya, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Timor-Timur. Genus Eukaliptus terdiri 

atas 500 spesies yang kebanyakan endemik Australia. Hanya ada dua spesies yang 

tersebar di wilayah Malesia yaitu Eucalyptus urrophylla dan Eucalyptus deglupta. 

Beberapa spesies menyebar di Australia bagian Utara menuju bagian Timur. 

Spesies ini banyak tersebar di daerah-daerah pantai New South Wales dan 

Australia bagian Barat Daya. Pada saat ini beberapa spesies ditanam di luar daerah 

penyebaran alami, misalnya di benua Asia, Afrika bagian Tropika dan Subtropika, 

Eropa bagian Selatan dan Amerika Tengah (Latifah, 2004). 

2.1.1. Syarat Tumbuh Tanaman Eukaliptus 

Jenis-jenis Eukaliptus banyak terdapat pada kondisi iklim bermusim kering  

dan daerah yang beriklim basah dari tipe hujan tropis. Jenis Eukaliptus tidak 

menuntut persyaratan yang tinggi terhadap tempat tumbuhnya. Tanaman 

Eukaliptus dapat tumbuh pada tanah yang dangkal, berbatu-batu, lembab, berawa-

rawa, secara periodik digenangi air, dengan variasi kesuburan tanah mulai dari 

tanah-tanah kering gersang sampai pada tanah yang baik dan subur (Departemen 

Kehutanan, 1994). 

 

1. Iklim 

 sepesies ini tumbuh baik pada zona iklim humid hangat, dengan suhu 

maksimum di bulan kering mencapi 24°-34°C, dan suhu rata-rata di bulan basah 

4°C-19°C. Rata-rata curah hujan 1000-4000 mm/tahun (Sipayung, 2012). 
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2. Tanah  

Jenis Eucalyptus tidak menuntut persyaratan yang tinggi terhadap tempat 

tumbuhnya. Eucalyptus dapat tumbuh pada tanah yang dangkal, berbatu-batu, 

lembab, berawa-rawa, secara periodik digenangi air, dengan variasi kesuburan 

tanah mulai dari tanah-tanah kurus gersang sampai pada tanah yang baik dan 

subur. Jenis Eucalyptus dapat tumbuh di daerah beriklim A sampai C dan dapat 

dikembangkan mulai dari dataran rendah sampai daerah pegunungan yang 

tingginya per tahun yang sesuai bagi pertumbuhannya antara 0 - 1 bulan dan suhu 

rata-rata per tahun 20° 32°C (Departemen Kehutanan, 1994). 

2.1.2. Taksonomi Tanaman Eukaliptus 

Taksonomi tanaman Eukaliptus meliputi Divisi : Magnoliophyta, Kelas : 

Magnolipsida, Family : Myrtaceace, Ordo : Myrtales, Spesies : Eucalyptus pelita, 

Genus : Eucalyptus (Arifin, 2011). 

2.1.3. Morfologi Tanaman Eukaliptus 

Tanaman Eukaliptus memiliki percabangan yang membentuk sudut ke atas, 

jarang-jarang dan daunnya tidak begitu lebat. Jenis Eukaliptus termasuk jenis 

yang sepanjang tahun tetap hijau dan tetap membutuhkan cahaya matahari. 

Tanaman dapat bertunas kembali setelah dipangkas atau dipotong batangnya. 

Batang Eukaliptus tahan terhadap hama rayap. Intensitas penyebaran akarnya 

sama banyak kearah samping. Ciri khas lainnya adalah sebagian atau seluruh 

kulitnya mengelupas dengan bentuk kulit bermacam-macam mulai dari kasar dan 

berserabut, halus bersisik, tebal bergaris-garis atau berlekuk-lekuk. Warna kulit 

batang mulai dari putih kelabu, abu-abu muda, hijau kelabu sampai cokelat, 

merah, sawo matang sampai coklat (Arifin, 2011). 

Jenis Eukaliptus dapat berupa semak atau perdu sampai mencapai 

ketinggian 100 meter umumnya berbatang bulat, lurus, tidak berbanir dan sedikit 

bercabang. Sistem perakarannya yang masih muda cepat sekali memanjang 

menembus ke dalam tanah (Departemen Kehutanan, 1994). Eukaliptus merupakan 

jenis tanaman yang tidak membutuhkan persyaratan yang tinggi terhadap jumlah 

dan tempat tumbuh. Kayunya mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi untuk 
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dipakai sebagai kayu gergaji konstruksi Finar plywood, furniture, dan bahan 

pembuatan pulp dan kertas (Arifin, 2011). 

Keterangan Botani : 

1. Daun  : Berbentuk lanset bulat telur dengan ujung daun runcing 

2. Batang : Berbentuk bulat, lurus berbaris dan sedikit bercabang 

3. Akar  : Perakarannya sama banyak ke arah samping 

4. Bunga  : Bentuk bunganya ada rambut-rambut dan warnanya putih 

5. Biji   : Berbentuk Oval, Kecil, bila sudah tua berwarna coklat. 

2.2. Induksi Mutasi 

Mutasi didefinisikan sebagai perubahan sekuen nukleotida dari sebuah gen 

yang diwariskan kepada keturunan selanjutnya (Moat dan Foster 1988). 

Organisme yang mengalami mutasi disebut mutan, sedangkan agen yang 

menyebabkan mutasi disebut mutagen. Mutasi dibagi menjadi beberapa tipe 

berdasarkan proses terjadi mutasi dan tipe perubahan basa. Berdasarkan proses 

terjadinya, mutasi dibagi menjadi mutasi spontan dan mutasi induksi (Snustad dan 

Simmons 2003). Mutasi spontan merupakan mutasi yang terjadi secara spontan, 

sedangkan mutasi induksi merupakan mutasi yang terjadi setelah introduksi agen 

mutagenik pada organisme (Klug dan Cummings 1994).  

Berdasarkan tipe perubahan basa, mutasi dibagi menjadi mutasi gen dan 

mutasi titik. Mutasi gen merupakan mutasi yang terjadi pada satu gen pengkode 

asam amino. Mutasi titik adalah mutasi yang terjadi pada sebuah basa, dapat 

berupa transisi, transversi, delesi, atau insersi basa. Transisi dan transversi dapat 

menyebabkan terjadinya perubahan spesifik pada kodon sehingga terjadi 

perubahan ekspresi asam amino (missense mutation) atau perubahan triplet kodon 

menjadi stop codon (nonsense mutation). Insersi atau delesi dari satu atau lebih 

basa dapat menyebabkan terjadinya perubahan kerangka basa (frameshift 

mutation) sehingga mengubah susunan asam amino yang disintesisnya (Moat dan 

Foster 1988; Klug dan Cummings 1994).  

2.2.1. Penyebab mutasi  

Mutasi secara spontan dapat muncul pada populasi sel karena adanya 

fenomena alami yang mengakibatkan terjadi perubahan metabolisme dalam 
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tingkat rendah atau pengaruh senyawa dari lingkungan (Snustad dan Simmons 

2003). Mutasi juga dapat terjadi karena induksi suatu mutagen sehingga 

mengakibatkan perubahan susunan pada basa DNA (Klug dan Cummings 1994).  

2.2.2. Ethyl Methane Sulfonate (EMS)  

Ethyl Methane Sulfonate (EMS) adalah salah satu mutagen kimia yang 

memiliki rumus kimia C4H10SO3. Mutagen tersebut termasuk golongan agen 

alkilasi yang mengikatkan gugus etilnya pada basa DNA guanin (G) di posisi 7-N 

dan 6-O sehingga terbentuk gugus O6-etilguanin. Etilasi tersebut menyebabkan 

kesalahan dalam pemasangan basa saat replikasi sehingga terjadi mutasi titik 

berupa transversi, transisi, atau mutasi frameshift. Ethyl Methane Sulfonate (EMS) 

menyebabkan mutasi secara acak pada rantai DNA (Snustad dan Simmons 2003). 

2.3. Mutasi Kimia pada Eksplan 

Ridhwan (2012) menyatakan metode kultur antera yang efisien pada sistem 

media dua lapis telah dikembangkan untuk memproduksi tanaman haploid ganda 

(HG) cabai (Capsicum annuum L.) kultivar lokal Indonesia. Untuk  percepatan 

dalam  menghasilkan  variasi  genetik  dan  perbaikan  sifat  dari  cabai,  metode  

kultur antera ini dikombinasikan dengan teknik mutagenesis dalam penelitian ini. 

Induksi mutasi dilakukan  melalui  perendaman antera  sebagai  sumber  eksplan 

pada  larutan  Ethyl Methane Sulfonate (EMS) konsentrasi 0.1 % dan 0.5 % 

selama 1, 3, dan 6 jam sebelum kultur.  Perlakuan EMS 0.1 % selama  6  jam  

tidak  hanya  dapat  menginduksi  mutasi,  tetapi  juga  meningkatkan respon 

embriogenesis, rata-rata embrio lengkap, dan rata-rata embrio berkecambah. 

Mutasi yang terjadi dapat dideteksi pada tanaman yang berasal dari kultur antera 

pada sifat morfologi daun dan batang, serta  isozim  peroksidase,  aspartat  

aminotransferase,  dan  esterase.   Metode  kultur  antera  yang dikombinasikan  

dengan  teknik  mutagenesis  ini  dapat  digunakan  untuk  mempercepat  proses 

pemuliaan tanaman cabai kultivar lokal Indonesia. 
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2.4. LD50  

Lethal Dose 50 (LD50) adalah dosis yang menyebabkan kematian 50 % dari 

populasi yang diradiasi. Umumnya mutasi yang diinginkan terletak pada kisaran 

LD50 atau lebih tepatnya pada dosis sedikit dibawah LD50 (Aisyah, 2006). 

Nilai LD50 diperoleh dengan cara menggunakan program curve-fit analysis, 

yaitu suatu program analisis statistik yang dapat digunakan untuk mencari model 

persamaan terbaik terhadap persentase kematian dari suatu populasi. Analisis 

statistik pada program ini merupakan penggabungan antara “data-driven analysis” 

dan “model-driven analysis” sehingga model persamaan matematika yang 

diperoleh dari pola kematian populasi genotipe-genotipe yang digunakan tidak 

harus sama antara genotipe yang satu dengan yang lainnya. Hanya model dengan 

koefisien korelasi (r) tertinggi yang akan digunakan (Aisyah, 2006).  Fang (2011) 

Frekuensi eksplan hidup tercatat pada minggu ke 4 dan frekuensi eksplan 

memproduksi tunas diamati di dua minggu yaitu minggu ke 4 dan minggu ke 8 

setelah aplikasi EMS. 

2.5. Keragaman Genetik 

Keragaman genetik dalam suatu populasi tanaman sangat penting, dengan 

maksud untuk mendapatkan karakter-karakter unggul. Makin tinggi keragaman 

genetik maka peluang untuk mendapatkan genotipe unggul semakin besar dan 

menunjukkan besarnya pengaruh genetik terhadap sifat yang diekspresikan 

(Knight, 1979). Keragaman tanaman ada yang bisa diwariskan yang disebut 

keragaman genetik, tetapi ada yang disebabkan oleh faktor lingkungan sehingga 

tidak dapat diwariskan. Variasi genetik merupakan hal yang sangat penting 

terhadap kelangsungan hidup populasi dan keberadaannya merupakan suatu 

karakteristik umum dari sebagian besar jenis tumbuhan (Karsinah 2002).  

Variasi genetik dalam sebuah populasi organisme terutama dihasilkan oleh 

tiga mekanisme yaitu mutasi, perpasangan alel secara bebas atau rekombinasi dan 

migrasi gen dari satu tempat ketempat lain (Suryanto, 2003). Keragaman genetik 

sangat penting untuk mengetahui besarnya variasi genetik yang berada didalam 

dan antar populasi sebaran alaminya (Indrioko, 1996). Keragaman genetik 

bermanfaat untuk mengetahui asal-usul jenis tanaman tertentu, menentukan 

strategi pemuliaan tanaman, dan menentukan strategi konservasi genetik. 
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2.6. DNA (Deoxyribunecleid Acid)  

Muladno (2002) DNA tersusun oleh tiga komponen, yaitu molekul gula 

pentosa (deoxyribose), gugus fosfat dan basa nitrogen. Gula pentosa dan gugus 

fosfat bersifat identik sedangkan basa nitrogen mempunyai susunan dan bentuk 

yang berbeda dalam satu nukleotida dengan nukleotida lain. Noor (2008), terdapat 

empat macam basa nitrogen yaitu Adenin, Guanin, Timin dan Sitosin. Basa adenin 

dan guanin digolongkan sebagai basa purin, sedangkan basa timin dan sitosin 

sebagai basa pirimidin. Struktur molekul DNA terdiri atas dua rangkaian 

nukleotida yang tersusun secara linier. Kedua rangkaian yang saling berikatan 

terbentuk seperti tali berpilin sehingga molekul DNA dikatakan double helix 

(heliks ganda). Deoxyribonucleic Acid (DNA) merupakan material genetik yang 

diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Gen disusun oleh suatu substansi 

yang disebut dengan DNA (Deoxyribonucleic Acid). DNA bersama-sama protein 

dan molekul Ribonucleic Acid (RNA) terdapat dalam inti sel. Ketiganya saling 

terkait membentuk kromosom yang merupakan komponen penting semua 

makhluk hidup (Muladno, 2002).  

Thenawijaya (1982) menyatakan, DNA berfungsi untuk menyimpan 

informasi genetik secara lengkap yang diperlukan untuk mencirikan struktur 

semua protein dan RNA tiap-tiap spesies organisme dan menempatkan biosintesis 

sel dan komponen jaringan secara teratur, untuk menentukan aktivitas organisme 

sepanjang siklus hidupnya dan untuk menentukan kekhususan organisme tertentu.  

DNA berperan dengan cara mengendalikan proses pembentukan rantai protein. 

Protein merupakan salah satu senyawa penting dalam kehidupan organisasi. 

Protein terdapat diberbagai bentuk seperti enzim, protein pengangkut, protein 

cadangan antibody dan hormone (Thenawijaya, 1982). Yusuf (2001) menyatakan 

sel DNA berperan dengan cara mengendalikan proses pembentukan rantai protein. 

Dalam sel eukariot pembentukan protein berlangsung di dalam sitoplasma, 

sedangkan kromosom terdapat di dalam inti, yang dikelilingi membran inti. 

Antara DNA kromosom yang ada di dalam anti protein yang dibentuk di dalam 

sitoplasma diperlukan penghubung dan peranan ini dipenuhi  oleh molekul RNA. 

RNA dapat ditemukan baik di dalam inti maupun sitoplasma. Proses ini berlaku 

bagi semua organisme, mulai virus, prokariot, dan eukariot. 
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Informasi genetik yang ada dalam DNA akan ditranskipkan menjadi RNA 

messenger (mRNA) yang ada di dalam inti sel dibantu oleh enzim transkiptase, 

selanjutnya mRNA akan keluar dari inti sel menuju ke sitoplasma untuk 

membawa informasi dari DNA tersebut ke ribosom kemudian ditranlasikan 

sehingga membentuk protein. Protein yang terbentuk sangat dibutuhkan bagi 

metabolisme organisme untuk perkembangannya dan akan mempengaruhi 

karakter organisme tersebut (Griffith et al., 1996 dan Crowder 1997). 

DNA sebagai unit keturunan terkecil, terdapat di semua makhluk hidup 

mulai dari mikro organisme sampai organisme tingkat tinggi seperti manusia, 

hewan dan tanaman. Menurut Maclean (1987) tidak semua DNA memiliki fungsi 

genetik dan banyak dari DNA organisme tingkat tinggi yang memiliki DNA non 

genetik lebih banyak dari pada organisme tingkat rendah. DNA yang terdapat 

dalam sel berupa DNA mitokondria, DNA kloroplas atau DNA penyusun 

kromosom, sedangkan DNA yang terdapat dalam inti sel disebut DNA inti. DNA 

dapat diperoleh atau diekstrak dari berbagai macam organ seperti daging, darah, 

sperma, ginjal, jantung, hati dan limfa karena sel terdapat di semua organ tersebut 

(Muladno, 2002). 

2.7. PCR (Polymerase Chain Reaction) 

PCR (Polymerase Chain Reaction) merupakan teknik yang sangat berguna 

dalam membuat salinan DNA. PCR memungkinkan sejumlah kecil sekuens DNA 

tertentu disalin untuk diperbanyak sehingga dapat dianalisis atau dimodifikasi. 

Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Chamberlain dan telah berhasil 

digunakan dalam berbagai analisis DNA seperti delesi, mutasi, dan polimorfisme 

(Chamberlain et al., 1988). Finkeldey (2005) menyatakan bahwa PCR adalah 

suatu metode untuk menggandakan atau mengamplifikasi DNA yang diisolasi 

pada sebuah tabung reaksi kecil melalui replikasi berulang, menurut Bernard 

(1998) PCR merupakan suatu teknik untuk memperbanyak potongan DNA yang 

spesifik. Optimasi PCR diperlukan untuk menghasilkan karakter yang diinginkan. 

Suhu denaturasi yang rendah dapat menyebabkan belum terbukanya DNA utas 

ganda sehingga tidak memungkinkan terjadinya polimerisasi DNA baru. Proses 

penempelan primer pada utas DNA yang sudah terbuka memerlukan suhu 

optimum, sebab suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan amplifikasi tidak 
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terjadi atau sebaliknya suhu yang terlalu rendah menyebabkan primer menempel 

pada sisi lain genom yang bukan sisi homolognya, akibatnya dapat teramplifikasi 

banyak daerah yang tidak spesifik dalam genom. Suhu penempelan (annealing) 

ditentukan berdasarkan primer yang dipakai, dipengaruhi oleh panjang dan 

komposisi primer. Suhu annealing ini sebaiknya sekitar 50C dibawah suhu leleh 

(Rybicky, 1996). 

Muladno (2002) PCR merupakan suatu reaksi in-vitro untuk menggandakan 

jumlah molekul DNA pada target tertentu dengan cara mensintesis molekul DNA 

baru yang berkomplemen dengan molekul DNA target dengan bantuan enzim 

sebagai primer dalam suatu thermocycler. Panjang target DNA berkisar antara 

puluhan sampai ribuan nukleotida yang posisinya diapit sepasang primer. Primer 

yang berada sebelum daerah target disebut sebagai primer forward dan yang 

berada setelah target disebut primer reverse. Enzim yang digunakan sebagai 

pencetak rangkaian molekul DNA baru dikenal sebagai enzim polymerase. Agar 

dapat mencetak rangkaian tersebut dalam teknik PCR, dengan menggunakan 

dNTPs yang mencakup dATP (nukleotida berbasa adenin), dCTP (sitosin), dGTP 

(guanin) dan dTTP (timin). 

Menurut Lisdiyanti (1997) beberapa komponen penting dalam reaksi PCR 

yaitu DNA target, primer, enzim Taq DNA polymerase, deoxynucleoside 

triphosphat (dNTP) dan larutan penyangga (buffer). Pada PCR, polimerisasi DNA 

hanya dapat dimulai jika ada primer. Yuwono (2007), menyatakan primer 

berfungsi untuk mengawali proses polimerisasi untaian DNA. Molekul primer 

dapat berupa molekul DNA atau RNA, atau bahkan protein spesifik. Biasanya, 

pada PCR primer yang digunakan adalah molekul DNA. Amplifikasi DNA untuk 

menyeleksi 5 primer acak yang sesuai dilakukan dengan menggunakan 20 primer 

acak. volume reaksi PCR adalah 15 µl yang terdiri dari 7,5 µl Hot Star Taq Plus 

Master Mix (Qiagen), 1,8 µl primer (5 µM), 1,5 µl coral load 10x, 2,0 µl DNA 

template dan 2,2 µl H2O bebas R-Nase. Hasil dari seleksi 20 primer ini, 

selanjutnya akan dipilih 5 primer yang akan dilanjutkan untuk amplifikasi DNA 

tumbuhan pasak bumi. 

Amplifikasi DNA dilakukan dengan menggunkan PCR CFX 9600 (Bio-red). 

Pengaturan mesin PCR adalah sebagai berikut pre-denaturation 95°C selama 5  
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menit, diikuti 39 siklus yang terdiri denaturation pada suhu 94°C selama 1 menit, 

annealing pada suhu 37°C selama 1 menit, extention pada suhu 72°C selama 1 

menit, dan final extention pada suhu 72°C selama 8 menit. Hasil PCR kemudian 

dielektroporesis pada gel agarose dengan konsentrasi 1% (w/v). Masing-masing 

sampel (5 µl) dimasukkan ke dalam sumur agarose dan satu sumur terakhir 

dimasukkan DNA ladder yang berfungsi sebagai marker. Elektroforesis dilakukan 

selama ± 30 menit menggunakan buffer TAE 1× dengan voltase 100 V ± 30 menit. 

Setelah elektroforesis dilakukan, gel direndam dalam larutan pewarna (staining) 

etidium bromide (5 µl/500 ml air) selama ± 15 menit, lalu dibilas menggunkan air 

destilasi selama ± 25 menit. Setelah itu gel diletakkan di Gel doc (Bio-rad) untuk 

di dokumentasikan. Deteksi pola pita dilakukan dengan menggunakan softwere 

pel image versi 2.01. 

Denaturasi adalah proses pemisahan DNA untai ganda menjadi DNA untai 

tunggal pada suhu tinggi. Suhu denaturasi dibuat sedemikian rupa agar dapat 

mendenaturasi DNA template secara sempurna tanpa harus menghilangkan 

aktivitas enzim polymerase. Denaturasi pada siklus PCR memerlukan waktu 15 

sampai 60 detik (Innis dan Gelfand, 1996). Selanjutnya Lisdiyanti (1997) 

menyatakan tidak sempurnanya denaturasi dapat menyebabkan utas DNA 

terputus-putus dan tahap denaturasi yang terlalu lama mengakibatkan hilangnya 

aktivitas enzim polymerase. Waktu yang diperlukan enzim Taq polymerase adalah 

pada kisaran suhu 950C selama 3 menit. Annealing merupakan proses penempelan 

primer pada DNA target dimana besar suhu annealing tergantung pada panjang 

dan jumlah basa G dan C dalam primer dan konsentrasi garam dalam buffer 

(Newton dan Graham, 1994). Menurut Lisdiyanti (1997) suhu annealing sangat 

berguna untuk mencegah timbulnya pita elektroporesis yang tidak spesifik. 

Sedangkan menurut Wu et al., (1996) menyatakan hubungan empiris antara suhu 

optimum annealing dan panjang normal primer. Ekstension adalah proses 

perpanjangan primer sejumlah DNA target. Pada tahap ekstension (sintesis DNA) 

enzim polymerase bergabung bersama dengan nukleotida dan pemanjangan 

primer lengkap untuk mensintesis sebuah DNA utas ganda. Reaksi ini terus 

berubah dari siklus ke siklus mengikuti pola perubahan konsentrasi DNA (Hsu et 

al., 1996). 
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2.8. Penanda Molekuler 

Penanda genetik sering disebut dengan istilah, marker, marka, atau markah. 

Penanda merupakan penciri individu yang terdeteksi dengan alat tertentu yang 

menunjukkan genotipe suatu individu. Penanda genetik menggambarkan 

perbedaan genetik diantara individu dalam suatu organisme atau spesies. 

Bentuknya dapat berupa penampilan fenotipe/morfologi tertentu, kandungan 

senyawa (protein atau produk biokimia tertentu), berkas (band) pada suatu lembar 

hasil elektroforesis gel atau kromatogram, atau hasil pembacaan sekuensing 

(Afifah, 2012) 

Pemecah kendala dalam pemuliaan konvensional mulai mendapat titik 

terang dengan ditemukannya markah molekuler. Markah molekuler yang pertama 

kali dikenal adalah protein yang secara genetik dikenal sebagai isozim. Meskipun 

markah ini telah banyak digunakan dalam analisis genetik tanaman, namun dalam 

perkembangannya, markah isozim masih sangat terbatas jumlahnya. Selain itu, 

beberapa sistem enzim tertentu dipengaruhi oleh regulasi perkembangan jaringan, 

yaitu hanya mengekspresikan suatu sifat pada jaringan tertentu. Kedua faktor 

tersebut merupakan kendala utama penggunaan markah isozim dalam 

mengeksploitasi potensi genetik tanaman. Dengan semakin berkembangnya ilmu 

pengetahuan, maka pada awal tahun 1980-an ditemukan teknologi molekuler yang 

berbasis pada DNA. Markah molekuler tersebut dapat menutupi kekurangan dari 

markah isozim, karena jumlah yang tidak terbatas dan dapat melingkupi seluruh 

genom tanaman, tidak dipengaruhi oleh regulasi perkembangan jaringan, sehingga 

dapat dideteksi pada seluruh jaringan, dan memiliki kemampuan yang sangat 

tinggi dalam menangkap keragaman karakter antar individu (Smith dan Smith, 

1992). Pemilihan marka molekuler yang akan digunakan dalam analisis genetik 

perlu mempertimbangkan tujuan yang diinginkan, sumber dana yang dimiliki, 

fasilitas yang tersedia serta kelebihan dan kekurangan masing-masing tipe marka. 

Berikut berbagai jenis penanda molekuler yang banyak digunakan oleh para 

pemulia tanaman, seperti terlihat pada Tabel 2.1. 

1. RAPD (Random amplified polymorphic DNA). 

Teknologi polimorfisme amplifikasi fragmen DNA yang dalam 

pelaksanaannya membutuhkan bantuan PCR. Teknik PCR ini memanfaatkan dua 
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sifat utama DNA, yaitu komplementasi basa-basanya (A=T; G=C) dan anti 

paralelisme dari kedua rantai DNA-nya. Amplifikasi DNA dengan teknik ini 

secara teknis dapat memberikan keuntungan dibandingkan metode-metode 

lainnya. Untuk mendapatkan karakterisasi sampel, metode ini dapat dikatakan 

sederhana, cepat dan akurat. Marka RAPD dapat dilakukan dengan mengam  

plifikasi DNA secara random primer. Adanya polimorphic DNA dapat dideteksi 

di bawah cahaya ultraviolet setelah sebelumnya gel elektroforesis diberi Etidhium 

bromida sehingga dapat menimbulkan pendaran (Afifah, 2012). Penanda RAPD 

adalah salah satu dari banyak penggunaan teknik untuk menduga keragaman 

genetik pada populasi tanaman. Keuntungan dari melakukan teknik molekuler 

DNA ini adalah sederhana, cepat, rendah biaya, membutuhkan sedikit DNA 

target, tidak membutuhkan rangkaian informasi spesies target, bebas prosedur 

radioaktif, dan cepat memberikan informasi genetik tanaman ( Rosmaina dan 

Zulfahmi, 2013). 

 

2. RFLP (Restriction Fragment Lenght Polymorphisme). 

 Metode ini dapat digunakan untuk menganalisa secara molekuler 

keragaman genetik diantara individu dalam suatu populasi. Selain itu teknik ini 

mempunyai spesifitas sampai tingkat inter spesies dimana adanya mutasi pada 

daerah non coding DNA menyebabkan perbedaan tempat pemotongan oleh enzim 

tersebut dapat dipisahkan melalui elektroforesis gel agarosa. Perbedaan pola 

potongan DNA atau polimorfisme tersebut akan diwariskan kepada generasi 

berikutnya (Afifah, 2012). Variasi (Polimorfisme) dideteksi berdasarkan hibridasi 

diferensial DNA yang diklon untuk fragmen DNA dalam suatu sampel enzim 

restriksi yang memotong DNA. Markah-markah RFLP didefinisikan sebagai suatu 

kombinasi dari probe enzim spesifik. Kelebihan dari markah ini bersifat 

kodominan, sehingga sangat baik untuk komparatif pemetaan genom. Namun 

demikian, markah RFLP memiliki keterbatasan jika digunakan sebagai alat bantu 

seleksi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya (1) pada beberapa 

spesies tingkat polimorfisme DNA-nya sangat rendah, (2) menyita banyak tenaga 

dan waktu, (3) kuantitas dan kualitas DNA yang diperlukan sangat tinggi, (4) 

prosedur hibridisasinya rumit, sehingga menyulitkan otomatisasi, dan (5) 
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memerlukan pustaka probe untuk spesies-spesies tanaman yang belum pernah 

dieksplorasi sebelumnya (Prasanna, 2002). 

 

3. AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism). 

Markah AFLP merupakan jenis markah yang berdasarkan pada amplifikasi 

selektif dari potongan DNA hasil restriksi genomik total dengan enzim restriksi 

endonuklease. Hasil amplifikasi tersebut dipisahkan dengan elektroforesis, 

kemudian divisualisasi dengan menggunakan otoradiografi atau pewarnaan perak 

(silver staining). Keunggulan teknik AFLP antara lain; tidak memerlukan 

informasi sekuen dari genom dan perangkat (kit) oligonukleotida yang sama 

ketika dilakukan analisis dan dapat diaplikasikan pada semua spesies tanaman, 

hasil amplifikasinya stabil, tingkat pengulangan dan variabilitasnya sangat tinggi, 

memiliki efisiensi yang sangat tinggi dalam pemetaan lokus, karena sekali 

amplifikasi dapat meliputi beberapa lokus, dapat digunakan untuk menganalisis 

sidik jari semua DNA dengan mengabaikan kompleksitas dan asal usulnya, dapat 

bertindak sebagai jembatan antara peta genetik dan peta fisik pada kromosom, 

jumlah lokus yang diperoleh dari setiap reaksi lebih banyak, hal ini disebabkan 

karena penggunaan primer PCR yang lebih panjang sehingga memungkinkan 

dilakukannya reaksi pada suhu yang tinggi (Vos et al. (1995). 

Kelemahan dari teknik AFLP adalah cara aplikasinya relatif lebih rumit, 

sehingga memerlukan waktu lebih lama, keterampilan khusus, serta pengadaan 

alat dan bahan sangat mahal. Teknik ini sedikit rumit karena melibatkan enzim 

restriksi dan amplifikasi. Prosedur AFLP lebih banyak membutuhkan tenaga dan 

lebih mahal daripada analisis RAPD, Marka AFLP mirip dengan RAPD, tetapi 

primernya spesifik dan jumlah pitanya lebih banyak. Marka AFLP dikategorikan 

18-25 nukleotida (Afifah, 2012). 

 

4. SSR (Simple Sequence Repeats). 

SSR yang juga sering disebut dengan mikrosatelit merupakan alat bantu 

yang sangat akurat untuk membedakan genotipe, evaluasi kemurnian benih, 

pemetaan, dan seleksi genotip untuk karakter yang diinginkan. SSR tergolong 

sebagai penanda molekuler yang sangat efektif, yakni sekuen DNA yang bermotif 

pendek dan diulang dengan 2 sampai 5 unit basa nukleotida (dikenal sebagai 
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motif) yang tersebar dan meliputi seluruh genom. Motif ini misalnya urutan ATT 

(tri nukleotida) yang kemudian diulang 9-30 kali. Kelebihan marka ini yaitu 

bersifat kodominan sehingga tingkat heterozigositasnya tinggi yang berarti 

memiliki daya pembeda antar individu sangat tinggi serta dapat diketahui 

lokasinya pada DNA sehingga dapat mendeteksi keragaman alel pada level yang 

tinggi, mudah dan ekonomis dalam pengaplikasiannya karena menggunakan 

proses PCR (Prasetiyono dan Tasliah, 2004). Kelemahan teknik ini adalah marka 

SSR tidak tersedia pada semua spesies tanaman, sehingga untuk merancang 

primer yang baru dibutuhkan waktu yang lama dan biaya yang cukup mahal 

(Azrai, 2005). 

 

Tabel 2.1. Beberapa perbedaan diantara penanda RAPD, RFLP, AFLP, dan SSR. 

 RAPD RFLP AFLP SSR 

Tipe Dominan Kodominan Dominan Dominan 

Derajat 

polymorphisme 

Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi 

Reliability Rendah-sedang Sangat tinggi Sangat tinggi Tinggi 

Kemudahan 

pengujian 

Mudah Sulit Cukup sulit Mudah-cukup 

sulit 

Peralatan Sedang Mahal Mahal Mahal 

Biaya analisis Sedang Mahal Sedang Sedang-mahal 

(Sumber: Azrai, 2005) 

 


