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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerbau (Bubalus bubalis)

Kerbau lumpur (Bubalus bubalis) merupakan tipe kerbau kerja dan

pedaging yang perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan daging

masyarakat Indonesia (Komariah dkk., 2015). Ternak kerbau (Gambar 2.1.) pada

umumnya adalah ternak asli daerah panas dan lembab, khususnya di daerah

belahan utara tropika (Murti, 2002). Produktivitas ternak kerbau masih rendah,

dilihat  dari efisiensi reproduksinya yang ditinjau dari aspek dewasa kelamin,

birahi tenang, siklus birahi yang tidak beraturan, kawin musiman, anestrus

panjang, laju kebuntingan rendah, dan jarak kelahiran panjang (Komariah dkk.,

2015). Ternak kerbau bisa memanfaatkan pakan berkualitas rendah, mampu

mencerna serat kasar lebih baik dan mempunyai persentase karkas yang relatif

tinggi yaitu 40-70 % (Komariah dkk., 2014).

Populasi ternak kerbau nasional tidak menunjukkan perkembangan yang

menggembirakan, dengan kenaikan laju pertumbuhan populasi relatif kecil.

Penurunan populasi kerbau di sejumlah wilayah disebabkan karena tingkat

pemotongan yang lebih tinggi dibandingkan laju reproduksi induk kerbau yang

memiliki keterbatasan kinerja reproduksi dan produktivitas (Anggreani dkk.,

2011). Beberapa faktor penyebab rendahnya populasi kerbau di Indonesia pada

umumnya adalah keterbatasan bibit unggul, mutu pakan rendah, perkawinan

silang, dan kurangnya pengatahuan peternak dalam menangani produksi dan

reproduksi ternak (Komariah, 2014).

Menurut Murti (2002), kerbau Asia Tenggara adalah tipe kerbau rawa

yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
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a. Secara morfologis khas dan mirip dengan kerbau liar Arni (bubalis arne)

b. Kehidupan utamanya dekat dengan lumpur atau rawa

c. Utamanya digunakan sebagai kerbau kerja.

Pemeliharaan ternak kerbau di Indonesia sebaiknya diarahkan pada tujuan

ganda (dual purpose) yaitu memproduksi daging dan susu sebagai bahan dasar

perbaikan gizi maasyarakat (Muhammad, dkk., 2005).

Gambar 2.1. Kerbau lumpur
(Sumber. Dokumentasi peneliti, 2016)

2.2 DNA (Deoxyribo Nucleic Acid)

DNA adalah asam nukleat yang mengandung materi genetik dan berfungsi

untuk mengatur perkembangan biologis kehidupan secara seluler (Faatih, 2009).

Struktur molekul DNA inti terdiri atas dua rangkaian yang saling berkaitan seperti

tali berpilin, sehingga molekul DNA disebut sebagai double helix (heliks ganda)

(Muladno, 2002).

Berdasarkan asal lokasinya, DNA pada hewan ada 2 yaitu DNA inti

(nuclear DNA) yang berasal dari inti sel (Gambar 2.2) dan DNA mitokondria

(mitochondrial DNA) yang berasal dari mitokondria (Zein dan Prawiradilaga,

2013) seperti pada Gambar 2.3. DNA mitokondria digunakan untuk mempelajari

keragaman genetik hewan, memiliki ukuran yang relatif kecil yaitu  16 kb dan
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memiliki laju evolusi yang cepat terutama pada daerah pengendali (d-loop)

sehingga menimbulkan keragaman yang tinggi pada sekuen mtDNA intra spesies

(Tarwinangsih, 2011).

Gambar 2.2 DNA inti

Gambar 2.3 Bentuk DNA Mitokondria

2.3 Isolasi DNA (Deoxyribo Nucleic Acid)

Isolasi DNA adalah memisahkan DNA kromososm atau DNA genom dari

komponen-komponen sel lain (Utami dkk., 2013). Faatih (2009) menyatakan,

prinsp dasar dari isolasi DNA dari jaringan adalah dengan memecah dan

mengekstraksi jaringan sehingga akan terbentuk ekstrak sel yang terdiri atas sel-

sel jaringan dan DNA, kemudian ekstrak sel dipurifikasi sehingga dihasilkan pelet

sel yan mengandung DNA total.

Berbagai teknik isolasi dikembangkan dari prinsip tersebut, diantara yang

telah banyak digunakan yaitu isolasi organik (fenol-klorofom), isolasi chelex dan
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FTA paper, selain itu juga telah dikembangkan isolasi yang mudah, cepat dan

sederhana dan bisa langsung digunakan sesuai dengan petunjuk, yaitu isolasi kit

(Zein dan Prawiradilaga, 2013).

2.3.1 Isolasi Organik (Fenol-klorofom)

Prinsip kerja ekstraksi organik adalah pelarut organik akan mengikat,

menarik, dan mengendapkan protein sehingga fase air yang terpisah akan

mengandung DNA. Larutan di sentrifuge untuk mengendapkan protein sehingga

air yang mengandung DNA pada lapisan atas dapat diambil dan dianalisis (Zein

dan Prawiradilaga, 2013).

2.3.2 Ekstraksi chelex

Menurut Zein dan Prawiradilaga (2013) metode ini lebih cepat

dibandingkan dengan ekstraksi organik, karena ekstraksi chelex adalah sebuah

prosedur alternatif untuk penarikan DNA yang telah terkenal di kalangan ahli

forensik, dengan penggunaan dari suspensi resin kombinasi yang dapat

ditambahkan langsung pada sampel (darah, bercak darah, semen dan lain-lain.

2.3.3 Kertas FTA

Metode ini dikembangkan oleh Lee Burgoyne di Universitas Flinders di

Australia sebagai metode untuk penyimpanan DNA. FTA adalah suatu kertas

untuk penyerapan selulosa yang mengandung substansi kimia untuk melindungi

molekul DNA dari penurunan nuklease dan melindungi kertas dari pertumbuhan

bakteri. Hasilnya DNA pada kertas FTA stabil pada suhu ruang selama periode

beberapa tahun (Zein dan Prawiradilaga, 2013).
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2.4. Sumber Materi DNA

2.4.1. Darah

Darah merupakan jaringan cair yang terdiri atas dua bagian, bagian

intraseluler berfungsi sebagai media pengangkut oksigen serta zat-zat lain yang

diperlukan bagi kehidupan sel-sel tubuh, selain itu darah juga berfungsi sebagai

sarana pengangkut sisa hasil metabolisme yang tidak berguna lagi dari jaringan

tubuh (Gunawan, 2001). Menurut Suwadi (2002), peran utama darah adalah

sebagai media transportasi untuk membawa oksigen dari paru-paru ke sel-sel

jaringan tubuh, CO2 ke paru-paru, membawa bahan makanan dari usus ke sel-sel

tubuh, mengangkut zat-zat tak terpakai sebagai hasil metabolisme untuk

dikeluarkan dari tubuh, mentransfer enzim-enzim dan hormon, dan mengatur suhu

tubuh.

Darah terdiri dari atas plasma darah, globulus lemak, substansi kimia,

(karbohidrat, protein, dan hormon), dan gas (oksigen, nitrogen, dan

karbondioksida), dan plasma darah terdiri dari sel darah merah (eritrosit), sel

darah putih (leukosit), dan trombosit (Faatih, 2009). Volume darah pada tubuh

berkisar 6-8% dari berat tubuh, warna darah tergantung pada kandungan

oksigennya dan pH berkisar 7,3 – 7,5 (Suandi, 2001). Komponen darah yang yang

diisolasi yaitu sel darah putih, karena sel darah putih memiliki nukleus dimana

didalamnya terdapat DNA (Faatih, 2009).

2.4.2. Feses

Feses sebagai sisa atau buangan bisa dianalisis sebagai sumber DNA, karena

satu gram feses mengandung sejumlah besar DNA yang berasal dari sel-sel epitel

usus yang terlepas selama proses pencernaan berlangsung (Savira, 2012).
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Nayasilana, dkk. (2010) menyatakan, dalam sampel feses tersimpan sel-sel epitel

yang menyimpan informasi penting untuk menelusuri jalur keturunan,

kekerabatan, hubungan antar dan inter populasi ataupun pola perkawinan, dan bisa

di isolasi dari DNA inti maupun DNA mitokondria. Pengambilan sampel feses

sapi bali bisa mengidentifikasi keragaman genetik sapi bali (Wisesa, dkk. 2012).

Pengoleksian sampel feses pada ternak tidak banyak yang dilaporkan, hal

ini karena sulitnya pencarian dan penemuan DNA yang terkandung dalam feses

tersebut (Nayasilana, dkk. 2010), namun pada pengambilan sampel feses

Hylobates klossii (bilou / kera kecil) melalui PCR mtDNA didapatkan pita DNA

walupun konsentrasinya rendah dan dapat mengidentifikasi kekerabatan antar

spesies (Nayasilana, dkk. 2010).

2.4.3. Urin

Sumber materi DNA urin terdapat pada sel yang keluar pada saat

dieksresikan yaitu berupa sel darah merah, sel darah putih, sel epitel dan sel

silindris (Sadad, 2004). Sel darah putih pada urin antara lain neutrofil, eosinofil,

limfosit, monosit dan magrofag, sel netrofil adalah paling sering dijumpai pada

urin, yaitu 5-30 neutrofil / µL urin, sedangkan sel darah merah sekitar 3-12 µL /

urin (Sadad, 2004). Selain terdapat di urin, sel epitel di rongga mulut juga bisa

mengidentifikasi DNA dengan teknik PCR tanpa isolasi DNA dan merupakan

cara sederhana untuk mendapatkan sel (Noer dan Gustiananda, 1997).

Sampel urin sangat jarang digunakan untuk pemeriksaan DNA inti, karena

jumlah inti sel pada urin sangat sedikit, bervariasi antara 0-800 ng / 20 mL urin

segar (Sadad, 2004). Pengambilan sampel urin pada anjing menggunakan PCR
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dapat mendeteksi virus Leptospira patogenik menular di kota Semarang (Putro,

dkk. 2016).

2.5. Sistem Pemeliharaan Ternak Kerbau

Secara umum sistem pemeliharaan ternak dapat digolongkan menajadi 3

bagian, yaitu sistem pemeliharaan secara intensif, semi intensif dan ekstensif

(Sarworini, 2002). Sistem pemeliharaan secara intensif merupakan sistem

pemliharaan dimana ternak dikandangkan secara terus menerus. Pada sistem

pemliharaan secara intensif ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi

keberhasilan usaha ternak tersebut, diantaranya penggunaan bibit yang baik,

penggunaan pakan yang baik dan tatalaksana pemeliharaan yang baik (Sarworini,

2002).

Sistem pemeliharaan secara semi intensif yaitu dimana ternak dilepas atau

digembalakan  pada siang hari untuk mencari makan dan ternak dikandangkan

kembali pada sore hari (Sarworini, 2002). Pada sistem pemeliharaan secara semi

intensif dilihat dari segi biaya pakan lebih murah dibandingkan dengan sistem

pemeliharaan intensif karena ternak mencari pakan tambahan di siang harinya.

Selain itu pada sistem pemeliharaan secara semi intensif ini sebelum ternak

dilepas dipengembalaan, ternak terlebih dahulu diberi pakan penguat yang

berguna untuk menutupi kekurangan gizi yang diperoleh dari rumput alam.

Biasanya didalam pakan penguat dicampur air sebagai pembasah dan sedikit

garam sebagai sumber mineral.

Sistem pemeliharaan ekstensif dalah ternak yang dipelihara secara bebas,

merumput yang tumbuh secara alam atau tanaman yang tidak dipakai untuk

keperluan pertanian, pada sistem pemeliharaan ini aktivitas perkawinan,
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pembesaran, pertumbuhan dan penggemukan dilakukan di padang pengembalaan,

keuntungan dari sistem pemeliharaan ini adalah biaya produksi minin (Jannah,

2012).

Menurut Zurriyati dan Sisriyenni (2007), sistem pemeliharaan ekstensif

adalah ternak dilepas/digembalakan sepanajang hari di sekitar perkaranagan

rumah ataupun dilahan kebun dan pesawahan, tanpa adanya perkandangan khusus.

Ternak kerbau selain mudah untuk di pelihara juga sanggup untuk memanfaatkan

rumput berkualitas rendah, toleran terhadap parasit dan keberadaanya telah

menyatu sedemikian rupa dengan kehiudpan sosial dan budaya petani (Fitrawati,

2015). Produktifitas ternak kerbau ternak kerbau sangat tergantung pada

keterampilan dan pengatahuan peternak tentang tatalaksana ternak sangat perlu

ditingkatkan (Yulmaini, 2011).

Menurut Lita (2009), beberapa faktor penyebab rendahnya populasi kerbau

di Indonesia pada umumnya adalah keterbatasan bibit unggul, mutu pakan rendah,

perkawinan silang dalam kurangnya pengatahuan peternak dalam menangani

produksi dan reproduksi ternak tersebut.  Pertumbuhan populasi pada

pemeliharaan ekstensif sangat lamban dipengaruhi oleh rendahnya tingkat

kelahiran, tingginya angka kematian (Mullik dan Jelantik, 2009). Menurut Dudi

dkk. (2012), kerbau lokal yang dipelihara ekstensif pencatatan peformans kerbau

belum tersedia, oleh karena itu parameter genetik dan nilai pemuliaan ternak tidak

dapat diketahui.


