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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Domba merupakan salah satu ternak ruminansia kecil penghasil daging di

Indonesia. Domba telah beradaptasi dengan baik pada lingkungan tropis.

Adaptasi terhadap iklim tropis di beberapa wilayah Indonesia membentuk rumpun

domba lokal Indonesia yang dicirikan dengan ukuran tubuh relatif kecil,

pertumbuhan lambat, tahan terhadap parasit, bersifat prolifik dan kawin sepanjang

tahun.

Domba juga ditemukan di Sumatera Barat salah satunya di Kota Padang.

Populasi ternak domba di Sumatera Barat menunjukkan angka yang tidak stabil.

Hal ini terlihat dari populasi domba pada tahun 2007 - 2011 secara berturut-turut

adalah sebesar 5.874 ekor;  5.335 ekor; 4.567 ekor; 5.737 ekor dan 6.017 ekor

(Direktorat Jenderal Peternakan, 2012). Pemeliharaan domba di kota Padang pada

umumnya dilakukan secara ekstensif dan bersifat turun temurun, sehingga

pertumbuhan domba relatif lebih lambat dan produktivitas masih rendah.

Produktivitas ternak domba yang rendah diduga karena mutu genetik rendah,

terjadi inbreeding dan berkurangnya jumlah ternak yang bermutu baik akibat

dijual.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu genetik

ternak domba lokal adalah melalui eksplorasi keragaman gen-gen potensial yang

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan selanjutnya dihubungkan dengan sifat-

sifat yang berhubungan dengan pertumbuhan, sehingga dapat dijadikan sebagai

marka genetik atau penanda genetik. Marka genetik ini nantinya digunakan

sebagai dasar dalam melakukan seleksi yang dikenal dengan istilah MAS (Marker



2

Asisted Selection). Salah satu gen mayor pertumbuhan adalah gen Growth

Hormone (GH).

Gen GH merupakan penyandi hormon pertumbuhan yang dihasilkan oleh

somatotropin dalam kelenjar hipofisa bagian depan dan memiliki beberapa

aktivitas fisiologis. Gen GH berpengaruh terhadap produksi ternak seperti

produksi susu, kualitas karkas, respon imun (Ge et al., 2003), sifat-sifat

pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, laktasi dan perkembangan kelenjar susu

(Burton et al., 1994). Gen GH pada semua mamalia terdiri dari lima ekson dan

empat intron (Golos et al., 1993). Ekson merupakan daerah pengkode rantai asam

amino yang merupakan prekusor dalam pembentukan protein sedangkan intron

merupakan bagian yang bukan pengkode urutan asam amino. Bastos et al (2001)

menemukan keragaman gen Growth Hormone pada domba lokal portugal

“Churra da Terra Quente” dengan menggunakan metode SSCP (Single Strand

Conformational Polymorphism). Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan

penelitian dengan judul “Identifikasi Keragaman Gen Growth Hormone pada

Ekson 5 Domba Ekor Tipis Sumatera ”.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keragaman gen Growth

Hormone ekson 5 pada domba ekor tipis Sumatera.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah keragaman Growth

Hormone penanda genetik pada domba ekor tipis Sumatera dapat digunakan

sebagai Marker Assisted Selection (MAS) untuk perbaikan produktivitas domba.



3

1.4 Hipotesis

Ditemukannya keragaman genetik gen Growth Hormone ekson 5 domba

ekor tipis Sumatera.


