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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

DNA (Deoxyribo nucleic acid) merupakan molekul yang mengandung

informasi genetik pada setiap organisme yang diturunkan dari tetua atau induk

kepada generasi berikutnya melalui proses reproduksi (Zein dan Prawiradilaga,

2013). Menurut Langga, dkk. (2012) kelebihan penanda DNA adalah dapat

digunakan untuk jumlah yang tidak terbatas dan bisa menggambarkan keragaman

karakter antar individu.

DNA pada ternak ada dua yaitu DNA di dalam plasma sel dan dalam inti

sel. DNA dalam plasma sel disebut DNA mitokondria (mtDNA) dan dalam inti sel

disebut DNA inti (Muladno, 2002). Pada DNA inti proporsi pewarisan sifat

kepada keturunannya sebesar 50% ibu dan 50% bapak, sedangkan DNA

mitokondria diturunkan secara maternal yaitu hanya melalui garis ibu (Zein dan

Prawiradilaga, 2013). DNA (asam nukleat) merupakan elemen penting pada

seluruh organisme yang berperan mengatur seluruh aktivitas hidup.

Pada prinsipnya, hampir semua tubuh mahkluk hidup dapat digunakan

sebagai sumber materi DNA yaitu daging, darah, sperma, ginjal, jantung, hati, dan

limfa (Muladno, 2002). DNA juga dapat diperoleh dari spesimen atau fosil yang

telah berumur ratusan tahun. Namun kuantitas atau jumlah DNA yang dihasilkan

setiap bagian tubuh tidak sama. Sumber materi DNA paling umum digunakan

adalah darah, karena darah mudah diisolasi dengan kualitas DNA cukup baik.

Menurut Sadad (2004), pemeriksaan sampel darah memiliki tingkat

keberhasilan yang tinggi dan teknik ekstraksi paling mudah. Notosoehardjo

(2000), juga menyatakan jaringan dengan banyak sel berinti mempunyai
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kandungan DNA yang lebih tinggi. Rahayu dkk. (2008) melaporkan hasil isolasi

DNA dari material darah total sapi PO menunjukkan hasil yang baik. Begitu juga

telah dilaporkan penggunaan darah untuk isolasi DNA pada ayam tolaki (Pagala

dan Ulupi, 2014) juga menunjukkan hasil yang baik.

Namun pengambilan sampel darah, terutama ternak ruminansia besar seperti

ternak kerbau lumpur sangat sulit dilakukan. Pada umumnya ternak kerbau di

peternakan rakyat dipelihara secara ekstensif, selain itu jarang ditemukan bahkan

tidak ada kandang jepit untuk pengambilan sampel darah dan atau kesulitan dalam

melakukan handling (penanganan) terhadap ternak kerbau. Pengambilan sampel

darah juga bisa menyebabkan stress karena memberikan rasa sakit terhadap

kerbau tersebut. Hal ini juga dinyatakan oleh Rasad (2007), sumber materi DNA

berupa darah segar dalam pengambilannya memberikan dampak stress pada

ternak tersebut dan stres dapat mengganggu produktivitas dari ternak.

Selain dari darah, DNA juga dapat diisolasi dari feses dan urin. Hasil

penelitian Savira (2012) menyatakan, feses dapat digunakan sebagai sumber

materi DNA untuk mengidentifikasi keberadaan populasi gajah dan mendeteksi

tingkat variasi genetik. Sari (2014) juga melaporkan isolasi DNA berhasil

dilakukan melalui bercak urin untuk mengidentifikasi jenis kelamin perempuan

atau laki-laki. Namun sejauh ini penggunaan feses dan urin sebagai sumber materi

DNA belum banyak dilaporkan terutama pada ternak kerbau lumpur.

Oleh karena itu perlu dicari alternatif sumber-sumber materi DNA lain dan

mudah didapat dan tidak perlu adanya penanganan khusus, seperti melalui feses

dan urin.
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1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui keberhasilan isolasi DNA kerbau lumpur melalui feses dan urin

2. Membandingkan hasil isolasi DNA asal darah, feses dan urin dengan darah

pada kerbau lumpur.

1.3 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan informasi kepada mahasiswa dan masyarakat luas mengenai

penggunaan darah, feses dan urin pada kerbau lumpur yang dipelihara secara

ekstensif.

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk penelitian lanjut

tentang penggunaan feses dan urin sebagai sumber materi DNA.

1.4 Hipotesis

1. Feses dan urin dapat digunakan sebagai alternatif sumber materi DNA selain

darah pada kerbau lumpur.

2. Kualitas DNA hasil isolasi dari urin dan feses lebih rendah dibandingkan

darah.


