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III. MATERI DAN METODE

3.1 Waktu dan Tempat

Pengambilan sampel darah domba dilakukan di Kecamatan Koto Tengah

Kota Padang Sumatera Barat pada bulan Oktober 2012. Amplifikasi gen Growth

Hormone menggunakan PCR dilakukan di Laboratorium Pemuliaan dan Genetika

Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau dari Januari 2014 sampai

dengan Maret 2015. Identifikasi keragaman gen Growth Hormone dilakukan

dengan menggunakan automated DNA sequencer dengan mengirimkan sampel

ke First base laboratory pada Maret sampai dengan April 2015.

3.2. Bahan dan Alat

Bahan penelitian yang digunakan yaitu 50 sampel DNA DET Sumatera

koleksi Laboratorium Pemuliaan dan Genetika Fakultas Pertanian dan Peternakan

UIN SUSKA RIAU. Bahan-bahan visualisasi dan karakterisasi DNA hasil isolasi

adalah larutan agarose 1,5% (0,53 gram agarose + 35 ml 1 x buffer TAE,

ethidium bromide, loading dye dan marker (100 bp). Bahan-bahan yang

dibutuhkan untuk PCR yaitu amplifikasi DNA terdiri dari kit dream taq green

master mix dari thermo scientific #K1081, DNA cetakan, primer forward dan

reverse.

Primer yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Bastos et

al.(2001) yaitu primer forward 5'-GAA ACC TCC TTC CTC GCC C-3' dan

primer revers 5'-CCA GGG TCT AGG AAG GCA CA-3'. Primer ini mengapit

ekson 5 sebagian intron 4 dan bagian poly A signal gen GH dengan panjang

amplikon 365 bp (Gambar 3.1).
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Gambar 3.1. Posisi penempelan primer forward dan primer reverse gen Growth
Hormone ditandai warna kuning.  Primer mengapit sekuens gen
Growth Hormone pada posisi basa 1634-1998 GenBank nomor
akses X12546

3.3. Prosedur Penelitian

Tahapan penelitian meliputi:

DNA

Uji Kualitatif DNA
(Gel Agarose 1,5%)

PCR

Visualisasi Hasil PCR
(Gel Agarose 1,5%)

Analisis Data

Sekuensing

Pengiriman Sampel Hasil PCR
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3.3.1. Pengambilan Sampel Darah

Sampel darah 2 ml diambil melalui vena jugularis menggunakan spuit 5

ml, dimasukkan pada tabung vacutainer dan ditambahkan alkohol absolut 96%

sebanyak 2 ml.

3.3.2. Uji kualitatif DNA

DNA yang digunakan merupakan koleksi laboratorium Pemuliaan dan

Genetika Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN SUSKA RIAU yang diekstraksi

menggunakan metode Sambrook et al (1989). Uji kualitatif dilakukan

menggunakan elektroforesis dalam gel agarosa 1.5%. Agarose ditimbang dengan

timbangan analitik sebanyak 0,53 gr dan ditambahkan dengan 35 ml TAE 1x

kemudian dipanaskan diatas hotplate, setelah larutan bening ditambahkan dengan

EtBr sebanyak 2,5 μL. Setelah larutan homogen kemudian larutan gel dimasukkan

ke dalam cetakan kemudian dipasang sisir (comb) ditunggu selama 15-20 menit

hingga membentuk gel. Setelah larutan gel mengeras angkat sisir dari cetakan

selanjutnya dimasukkan ke dalam tangki elektroforesis (Gambar 3.2). Sebanyak 3

μL marker 100 bp dicampur dengan 1 μL loading dye dimasukkan pada sumur

yang pertama, Kemudian 3 μL DNA dicampur dengan 1 μL loading dye

dimasukkan pada  sumur ke- 2, 3, 4,..........15.  Alat elektroforesis dinyalakan pada

tegangan 100 volt selama 40 menit. Gel kemudian dipindahkan ke UV-

transiluminator untuk diamati hasilnya. Dokumentasi hasil menggunakan

GelDocumentation (Gambar 3.3) untuk menyatakan ada tidaknya DNA melalui

pola pita yang terbentuk. Jika terbentuk pita dinyatakan terdapat DNA dan jika

tidak terbentuk DNA berarti tidak terdapat DNA pada sampel yang digunakan.
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Gambar 3.2. Tangki Elektroforesis

Gambar 3.3. GelDoc-imaging

3.3.3.Polymerase Chain Reaction (PCR)

Amplifikasi gen Growth Hormone secara in vitro menggunakan teknik PCR

dengan mesin thermocycler (Gambar 3.4). Amplifikasi menggunakan pereaksi

PCR dengan tolal 25 μl terdiri dari dream taq green PCR master mix dari thermo

scientific 12,5 μl, primer forward dan reverse masing-masing 0,1 μl, DNA 3 μl

dan water nuclease free 9,3 μl dimasukkan kedalam mikro tube berukuran 0,2 L.

Campuran tersebut kemudian diinkubasi dalam mesin thermocycler dengan

kondisi sebagai berikut: tahap pradenaturasi pada suhu 95 oC selama 5 menit,

tahap kedua yang terdiri dari 35 siklus yang masing-masing siklus terdiri dari
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denaturasi (pemisahan untaian ganda) pada suhu 94 oC selama 45 detik,

penempelan (annealing) 62 oC selama 45 detik, ekstensi awal molekul DNA 72 oC

selama 30 detik, dan tahap terakhir adalah ekstensi akhir 72 oC selama 5 menit.

.

Gambar 3.4. Thermal cycler

3.3.4.Visualisasi hasil PCR menggunakan elektroforesis

Visualisasi hasil PCR menggunakan elektroforesis pada gel agarose 1,5%.

Agarose ditimbang dengan timbangan analitik sebanyak 0,53 gr dan ditambahkan

dengan 35 ml TAE 1x kemudian dipanaskan diatas hotplate, setelah larutan

bening ditambahkan dengan EtBr sebanyak 2,5 μL. Setelah larutan homogen

kemudian larutan gel dimasukkan ke dalam cetakan kemudian dipasang sisir

(comb) ditunggu selama 15-20 menit hingga membentuk gel. Setelah larutan gel

mengeras angkat sisir dari cetakan selanjutnya dimasukkan ke dalam tangki

elektroforesis (Gambar 3.2). Sebanyak 3 μL marker 100 bp dicampur dengan 1 μL

loading dye dimasukkan pada sumur yang pertama, Kemudian 3 μL hasil PCR

dicampur dengan 1 μL loading dye dimasukkan pada  sumur ke- 2, 3, 4,..........15.

Alat elektroforesis dinyalakan pada tegangan 100 volt selama 40 menit. Gel
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kemudian dipindahkan ke UV-transiluminator untuk diamati hasilnya.

Dokumentasi hasil menggunakan GelDocumentation (Gambar 3.3) untuk

menyatakan ada tidaknya pola pita yang terbentuk. Jika terbentuk pita dinyatakan

hasil PCR berhasil dilakukan dan jika tidak terbentuk pita berarti tidak terdapat

pita pada hasil PCR yang telah dilakukan.

3.3.5.Pengiriman PCR product ke First Base Laboratory

PCR product dimasukkan ke dalam well plate 96 dan masing-masing well

diberi kode sesuai nomor sampel, well ditutup menggunakan 8 strip cap (Gambar

3.5) dan  dikirim melalui PT. Genetika Science Jakarta.

Gambar 3.5. Well plate 96

3.3.6.Analisis sekuensing

Hasil yang didapat dari sekuensing ini berupa peak-peak yang berbentuk

garis yang melengkung  terdiri dari 4 warna yang akan menentukan basa

nukleotida. Warna hitam menandakan basa Guanina (G), warna hijau

menunjukkan basa Adenina (A), warna biru menunjukkan basa Sitosina (C) dan

warna merah menunjukkan basa Timina (T).
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3.3.7.Analisis data

Hasil sekuens segmen gen pertumbuhan DET Sumatera dianalisis

menggunakan program Bioedit dan MEGA (Molecular Evolutionary Genetics

Analysis) Versi 6.0 untuk mengetahui titik mutasi yang terjadi atau SNP (Single

Nucleotida Polymerphism). Selanjutnya sekuens yang berbeda, diBLAST (Basic

Local Aligment Search Tool) dengan sekuens gen bank nomor akses X12546

(lampiran 1) dan DQ 461661.1 (lampiran 2).


