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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sapi adalah  hewan ternak terpenting sebagai sumber daging, susu, tenaga 

kerja dan kebutuhan lainnya. Sapi menghasilkan sekitar 50% (45-55%) kebutuhan 

daging di dunia, 85% kebutuhan kulit dan 95% kebutuhan susu. (Pane, 1993).  

Menurut Data Statistik Peternakan, tahun 2009 dilaporkan bahwa, populasi 

sapi perah pada tahun 2008 sebesar 408 ribu ekor, dan tingkat kosumsi susu 

sebesar 9,53 kg per kapita per tahun. Keterbatasan populasi dan produktivitas sapi 

perah mengakibatkan produksi susu dalam negeri hanya mampu mensuplai sekitar 

23 % dari kebutuhan susu nasional,  sedangkan kekurangan sebesar 77 persen 

masih harus di impor dari luar negeri  (DITJENAK, 2009; BBPTU, 2009). Upaya 

meningkatkan potensi genetik ternak lokal melalui persilangan dengan 

menggunakan pejantan unggul impor jika tidak dikontrol dengan baik akan 

menguras sumberdaya ternak yang tidak dapat direkonstruksi lagi (Setiadi, 1997). 

Di satu sisi potensi genetis sapi perah merupakan salah satu kendala non teknis 

dalam upaya peningkatan produktitas sapi perah.(Sumantri, et al.  2002) 

Menurut Sudono (1999), peternakan sapi perah telah dimulai sejak abad 

ke-19, yaitu dengan mengimpor sapi-sapi perah bangsa Ayrshire, Jersey, dan 

Milking Shorthorn dari Australia.  Pada permulaan abad ke-20 dilanjutkan dengan 

mengimpor sapi-sapi Fries-Holland (FH) dari Belanda. Saat ini jenis sapi perah 

yang ada di Indonesia kebanyakan adalah sapi dari jenis Bos taurus (sapi yang 

berasal dari daerah sub tropis), yaitu sapi Fries Holland atau Friesien Holstein. 
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Sapi jenis ini mempunyai kemampuan menghasilkan susu sebanyak 4500 sampai 

5500 liter per masa laktasi di daerah asalnya (Budi, 2006).  

Susu merupakan produk utama yang dihasilkan peternak sapi perah. 

Kuantitas dan kualitas susu yang dihasilkan berpengaruh terhadap penghasilan 

yang diperoleh setiap peternak. Oleh karena itu selain adanya dukungan faktor 

lingkungan (pakan, tatalaksana, pencegahan penyakit dan lain lain) yang 

berkualitas, maka untuk memperoleh kualitas dan kuantitas hasil susu yang 

optimum harus didukung oleh kualitas genetik sapi perah yang dibudidayakan. 

Faktor genetik sangat penting, karena bersifat mewaris, artinya keunggulan yang 

diekspresikan oleh suatu individu dapat diwariskan pada keturunannya. Sehingga  

faktor genetik merupakan kemampuan individu ternak, sedangkan faktor 

lingkungan merupakan kesempatan untuk memunculkan keunggulan ternak 

tersebut (Bourdon 2002 ; Dudi 2006). 

Keberadaan sapi perah merupakan sumberdaya genetik dan aset yang 

perlu dipertahankan dan dilestarikan. Hal ini karena kondisi geografis, ekologi 

dan kesuburan lahan di beberapa wilayah Indonesia memiliki karakteristik yang 

cocok untuk  pengembangan peternakan sapi perah (agribisnis persusuan). 

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan identifikasi genetik sapi perah     

yang terdapat dibeberapa sentra produksi susu serta model hubungan 

kekerabatannya sebagai dasar pengembangan sapi perah  di Indonesia sehingga 

diperoleh informasi dasar tentang karakteristik genetik sapi perah spesifik di 

indonesia. Dalam penelitian  ini untuk mengetahui  variasi genetik dan  hubungan 

kekerabatan antar spesies dalam  populasi sapi perah  adalah digunakan gen 

reseptor Interleukin-8. 
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 Interleukin-8 merupakan hormon golongan kemokin berupa polipeptida 

dengan massa sekitar 8-10 kDa yang digunakan untuk proses dasar, pengikatan 

heparin, peradangan dan perbaikan jaringan (Kurzrock 2000 ; Bast 2000). 

Kemokin merupakan kelompok peptide kecil dari sitokin dengan aktivitas 

kemotaktik, yang merupakan mediator multifungsi yang dapat memicu inflamasi 

kemotaktik sel menuju tempat infeksi dan cedera dengan cara mengikat 

permukaan reseptor sel G-protein-coupled (Zhonghua 2008). Ciri khas 

Interleukin-8 terdapat pada dua residu sistein dekat N-terminus yang disekat oleh 

sebuah asam amino. Tidak seperti sitokin umumnya, Interleukin-8 bukan 

merupakan glikoprotein. Interleukin-8 diproduksi oleh berbagai macam sel, 

termasuk monosit, neutrophil, sel T, fibroblast, sel endothelial  dan sel epitelial, 

setelah terpapar antigen atau stimulan radang (ischemia dan trauma). Dua bentuk 

Interleukin-8 (77 CXC dan 72 CXC) merupakan sekresi neutrophil pada saat 

teraktivasi (Kurzrock 2000 ; Bast 2000). 

Menurut Richard (1999), Interleukin-8 merupakan produk gen dalam 

merespon stimulus peradangan dan memainkan peran dalam pengerahan dan  

pengaktifan  netrofil dan  limfosit. Produk gen yang berupa hormon 

(bioregulator) akan mempengaruhi proses pengaturan metabolism dan 

penampakan morfologi ternak. Variasi genetik (polimorfisme) pada lokus-lokus 

gen, khususnya yang mengkodekan hormon merupakan hal yang sangat penting, 

karena variasi tersebut menentukan karakter genetik dari suatu populasi yang 

dapat membantu dalam peningkatan mutu genetik dari populasi tersebut (Mitra, 

et al. 1995;Purwoko 2003). 
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Perkembangan bioteknologi yang sangat pesat mempunyai peluang untuk 

diterapkan dalam membantu secara teknis peningkatan populasi ternak, 

perbaikan mutu ternak dan menjamin kesehatan ternak. Secara umum 

penggunaan teknik molekuler untuk tujuan identifikasi suatu organisme 

mempunyai keunggulan seperti lebih akurat atau paling akurat, lebih cepat, dan 

untuk mikroba dapat mencakup keseluruhan mikroba termasuk yang  dapat 

bertahan hidup tetapi belum  dibudidayakan. Untuk menunjang pengetahuan 

klasik (taksonomi klasik) tentang keanekaragaman hayati sudah semestinya 

digunakan  pendekatan yang baru dalam  rangka mempelajari keanekaragaman 

makhluk hidup melalui pengetahuan biologi molekuler ini. Selanjutnya 

pengetahuan ini dapat digunakan untuk tujuan konservasi dan menjaga serta 

memanfatkan berbagai kekayaan hayati  milik bangsa. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian 

tentang “ Analisis Variasi Gen Reseptor Interleukin-8  untuk Penentuan 

Kekerabatan Sapi Perah Peranakan Fries Holland” dengan tujuan dapat 

memberikan informasi keanekaragaman genetik serta tingkat kekerabatan pada 

Sapi PFH berdasarkan variasi gen reseptor Interleukin-8. 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana  variasi pola pita gen reseptor Interleukin-8 Sapi PFH di BBPTU 

Baturaden, Jawa Tengah dan  KUD “Dadi Jaya” Purwodadi, di Pasuruan, 

Jawa Timur? 

2. Bagaimana hubungan kekerabatan antara Sapi PFH di BBPTU Baturaden, 

Jawa Tengah dan  KUD “Dadi Jaya” Purwodadi, di Pasuruan, Jawa Timur 

berdasarkan variasi pola pita gen reseptor Interleukin-8? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui variasi pola pita gen reseptor Interleukin-8 pada Sapi PFH di 

BBPTU Baturaden, Jawa Tengah dan  KUD “Dadi Jaya” Purwodadi, di 

Pasuruan, Jawa Timur  

2. Mengetahui  hubungan kekerabatan antara Sapi PFH di BBPTU Baturaden, 

Jawa Tengah dan  KUD “Dadi Jaya” Purwodadi, di Pasuruan, Jawa Timur 

berdasarkan variasi pola pita gen reseptor Interleukin-8. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diketahui sistematika dan taksonomi 

Sapi PFH yang berada  di BBPTU Sapi Perah Baturaden, Jawa Tengah dan  

KUD “Dadi Jaya” Purwodadi, di Pasuruan, Jawa Timur berdasarkan variasi gen 

reseptor interleukin-8. Selanjutnya  sebagai sumber informasi bagi para peneliti 

bahwa gen reseptor  Interleukin-8 mempunyai fungsi pada proses peradangan, 

system imun dan ketahanan terhadap penyakit, pemulia dan pemerintah dalam 

menentukan arah dan kebijakan pada program pelestarian dan pengembangan 

plasma nutfah sapi di Indonesia.  

1.5 Batasan Penelitian 

Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran terhadap penelitian ini, 

maka peneliti memberi batasan penelitian sebagai berikut: 

1. Penelitian difokuskan pada variasi urutan pola pita DNA pada gen reseptor 

Interleukin-8 pada sapi PFH BBPTU Sapi Perah Baturaden, Jawa Tengah 

sebanyak 16 ekor dan sapi PFH di KUD “Dadi Jaya” Purwodadi, di Pasuruan, 

Jawa Timur sebanyak 9 ekor. Sampel darah  tiap ekor  yang digunakan 
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sebanyak 10 ml disimpan dalam tabung yang mengandung EDTA (konsentrasi 

4 mM) sebagai anti koagulan. 

2. Sumber DNA genom diperoleh dari  Sel darah total sapi PFH  dengan individu 

yang acak (random) pada sapi PFH yang dipelihara di BBPTU Sapi Perah 

Baturaden, Jawa Tengah dan  KUD “Dadi Jaya” Purwodadi, di Pasuruan, Jawa 

Timur. 

3. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium  Molekuler Pusat Pengembangan 

Bioteknologi, Universitas Muhammadiyah Malang.  

1.6 Definisi Istilah 

Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran terhadap penelitian ini, 

maka peneliti memberi definisi istilah sebagai berikut: 

1. Gen adalah suatu sekuens basa spesifik yang menyandikan instruksi 

mensintesis suatu protein. (Malik,2005) 

2. Interleukin-8 adalah salah satu protein jenis hormon golongan kemokin berupa 

polipeptida dengan massa sekitar 8-10 kDa yang digunakan untuk proses dasar, 

pengikatan heparin, peradangan dan perbaikan jaringan (Kurzrock 2000 ; Bast 

2000). 

3. Gen Reseptor Interleukin-8 adalah kemampuan pengikatan kimia dari protein 

kecil sehingga dapat merekrut neutrofil ke daerah peradangan melalui interaksi 

dengan sedikitnya 2 tipe reseptor CXC1 dan CXC2 yang mana mengaktifkan 

G-Protein. (Henry,1997) 

4. Variasi Genetik adalah variasi yang disebabkan oleh mutasi, aliran gen dan 

rekombinasi (Suranto et al. 2000). 
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5. Hubungan kekerabatan adalah salah satu metode yang paling sering digunakan 

dalam sistematika untuk memahami keanekaragaman makhluk hidup (Topik, 

2008) 

6. Sapi Peranakan Fries Holland adalah sapi yang berasal dari perkawinan silang 

antara sapi peranakan Onggole dengan sapi Friesian Holstein dan 

dikembangkan di daerah Grati, Jawa Tengah. (Pane,1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


