
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia dikenal kaya akan sumber daya genetik ternak lokal, tetapi

keberadaannya belum digali secara optimal. Salah satu potensi sumber daya

genetik ternak lokal Indonesia adalah ayam lokal yang diketahui mempunyai

variasi genetik cukup tinggi. Permasalahan yang dialami oleh usaha peternakan

ayam kampung di Indonesia adalah produksi dan reproduksi yang rendah

sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan protein hewani di dalam negeri.

Produksi dan reproduksi merupakan hasil interaksi antara faktor genetik dan

lingkungan (Wulandari, 2009).

Peningkatan mutu genetik ayam kampung dapat dilakukan dengan seleksi

dan persilangan. Seleksi dapat dilakukan berdasarkan catatan produksi individu,

silsilah, kekerabatan dan keturunan. Cara ini membutuhkan waktu yang lama dan

catatan akurat, oleh karena itu diperlukan teknologi melekuler untuk membantu

mempercepat proses seleksi dan peningkatan mutu genetik ayam kampung

tersebut. Salah satunya melalui aplikasi teknologi Deoxyribonucleic Acid (DNA).

Deoxyribonucleic Acid (DNA) merupakan materi genetik yang diturunkan

dari generasi kegenerasi berikutnya (Russel, 1990). DNA bersama-sama molekul

protein terdapat dalam inti sel. Keduanya saling terkait membentuk kromosom

yang merupakan komponen terpenting pada semua makhluk hidup (Muladno,

2002). DNA menjadi pusat berbagai penelitian bioteknologi, misalnya rekayasa

DNA. Teknik untuk mengidentifikasi keragaman genetik pada struktur DNA antar

individu  dilakukan untuk mengidentifikasi ciri-ciri genetik yang dihubungkan

dengan gen yang mengkodekan sifat yang bernilai ekonomis pada suatu ternak

(Montgomery dan Sise 1990).

DNA dapat diisolasi dari berbagai bagian tubuh ternak, misalnya jaringan

otot, tulang, kulit dan darah. Darah merupakan sumber DNA yang sering

digunakan karena kemudahan dalam koleksi sampel. Kualitas dan kuantitas DNA

yang baik dari sampel darah penting dilakukan untuk keperluan penelitian

selanjutnya. Kesulitan yang sering dijumpai di lapangan adalah darah yang

diambil biasanya cepat menggumpal dan membusuk jika dibiarkan dalam waktu



yang lama. Salah satu cara untuk menghindari penggumpalan darah adalah

dengan mencampur darah dengan anti koagulan yaitu EDTA (Ethylene Diamine

Tetra Acetate).

Selain EDTA, untuk menambah umur atau daya simpan darah, maka

biasanya darah juga dicampur dengan alkohol. Herniah (2001) menyatakan EDTA

dapat mencegah koagulasi dengan cara mengikat kalsium yang digunakan darah

dalam proses pembekuan darah. Dipotasium EDTA (K EDTA) merupakan

antikoagulan pilihan karena lebih mudah larut dibandingkan dengan natrium

EDTA (Na EDTA). Kosentrasi yang digunakan adalah 1.5 mg/ml darah. Sampel

dengan antikoagulan ini dapat disimpan selama 4 hari pada suhu

4℃ sampai 25 ℃. Selain EDTA, alkohol juga dapat digunakan sebagai bahan

pengawet darah. Alkohol yang sering digunakan sebagai pengawet darah adalah

alkohol 96%  (Sulandari dan Zein, 2009).

Penambahan alkohol dan EDTA dikhawatirkan mempengaruhi kualitas

dan kuantitas DNA yang didapat. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan

penelitian untuk mengetahui pengaruh penambahan EDTA dan pencampuran

alkohol pada darah terhadap kualitas dan kuantitas DNA. Kualitas dan kuantitas

DNA yang baik dari sampel darah akan sangat menentukan keberhasilan

penelitian selanjutnya.

1.2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kualitas dan kuantitas

DNA ayam kampung yang diekstrak dari darah dengan metode preparasi yang

berbeda yaitu dari darah yang disimpan dalam EDTA dan darah yang disimpan

dalam alkohol.

1.3. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Mengetahui kualitas DNA ayam kampung yang diekstraksi dari darah yang

disimpan dalam EDTA dan darah yang disimpan dalam alkohol.

2. Referensi untuk pengembangan penelitian yang berhubungan dengan DNA.



1.4. Hipotesis

Preparasi sampel DNA ayam menggunakan EDTA akan menghasilkan

kualitas dan kuantitas DNA yang berbeda dengan preparasi menggunakan

alkohol.


