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III. METODE PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Bioteknologi, Pusat Penelitian 

Perkebunan Gula Indonesia (PPPGI), Pasuruan Jawa Timur. Penelitian 

dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Oktober 2016. 

3.2. Bahan dan Alat 

Bahan penelitian menggunakan sampel DNA diisolasi dari 15 klon harapan 

hasil persilangan antara tebu dan kerabat liar beserta tetua betina dan tetua 

jantannya. Selain itu juga digunakan 4 varietas komersial sebagai out group. Klon 

yang digunakan dalam penelitian ditampilkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Klon yang digunakan dalam penelitian 
No Tetua  Klon dari F1 
1. BL X IJ76-378 BS 04-01 

2. PS 862 X IJ76-374 KB 14-16 
KB 14-25 

3. PS 862 X IJ76-370 
KB 15-8 
KB 15-16 
KB 15-17 

4. PS 862 X IJ76-375 

KB 08-15 
KB 08-37 
KB 08-38 
KB 08-2 
KB 08-3 
BS 21-21 
BS 21-22 
BS 21-04 

5. PS 862 X IJ76-396 KB 18-27 
No Varietas Komersial sebagai Out group 
1. PSJT 941 
2. PS 864 
3. KK 
4. PS 881 

Selain itu menggunakan bahan-bahan kimia meliputi CTAB, Nitrogen cair, 

Tris HCL pH 8, Bromophenol Blue, NaCl, Ethidium Bromide, Alkohol, 
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Kloroform, Aquades, Isoamil alcohol, MgCl2, Isopropanol, Buffer 10 x, 

Etanol, dNTP mix, NaOAc, Primer SSR atau Mikrosatelit yaitu SMC1047HA , 

mSSCIR5 dan MCSA053C10, Taq DNA Polymerase, Trisma base, Template 

DNA, Glacial Acetic Acid, Nuclease free water, Agarose, Tissu, EDTA, Gliserol, 

dNTP mix, NH4AOc, TAE (Tris Asetate EDTA). 

 Alat yang digunakan dalam penelitian adalah mortar dan pestle, vortek, 

spatula, perangkat stirer, gunting, perangkat elektroforesis, plastik pembungkusan, 

mikrowave, mikrotube steril, UV transluminator, timer, mesin PCR, Perangkat 

inkubator, mikropipet, mesin pendingin, mesin sentrifuse, perangkat 

spektrofotometri dan sarung tangan. 

3.3. Pelaksanaan Penelitian 

3.3.1. Isolasi  DNA 

Metode isolasi DNA menggunakan metode yang telah dilakukan oleh Ariyani  

(2010) yaitu mengikuti prosedur Saghai-Maroof, Soliman, Jorgensen and Allard 

(1984) dengan menggunakan modifikasi didalamnya yang sebelumnya telah 

dilakukan oleh Handayani (2008). Modifikasi yang dilakukan adalah dengan 

mengurangi satu siklus untuk presipitasi, yaitu DNA dipresipitasi tanpa didiamkan 

semalam pada suhu ruang dan hanya didiamkan selama 60 menit dalam suhu        

-20oC. Isolasi DNA dilakukan sebagai berikut: 

1. Sampel sebanyak 0,3 g dibekukan dalam nitrogen cair. Kemudian dihancurkan 

menggunakan mortal dengan penambahan nitrogen cair sampai menjadi bubuk 

halus. 
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2. Serbuk yang diperoleh dimasukkan ke dalam mikrotube yang telah diberi 

buffer ekstraksi CTAB sebanyak 1 ml (1% CTAB; 0,5 M EDTA pH 8; 5 M 

NaCl; 1 M Tris HCl pH 7,5) 

3. Campuran diinkubasi dengan waterbath pada suhu 65o C selama 60 menit 

diikuti dengan pengocokan tiap 15 menit sekali. 

4. Setelah inkubasi selesai, tube diambil dari waterbath dan didiamkan selama 5 

menit hingga tube dingin. Kemudian dilakukan pemurnian DNA dengan 

menambahkan 0,25 ml buffer purifikasi chloroform : isoamil alkohol (24:1) 

kedalam campuran. Kemudian mikrotube dibolak-balik selama 5 menit , 

dilanjutkan dengan sentrifugasi 7500 rpm selama 15 menit dengan suhu 40C. 

5. Fase cair yang diperoleh dipisahkan dan dimasukkan ke dalam mikrotube baru, 

kemudian ditambah dengan 0,5 ml isopropanol dingin. Campuran dikocok 

perlahan-lahan sampai terlihat benang-benang putih. DNA pellet yang 

didapatkan dipisahkan dengan sentrifugasi 7500 rpm selama 6 menit dengan 

suhu 40C. 

6. DNA pellet yang diperoleh dilarutkan dengan 0,25 ml akuabides dan 0,25 ml 

EtOH kemudian dilanjutkan dengan sentrifugasi 7500 rpm selama 6 menit 

dengan suhu 40C. 

7. Endapan DNA pellet kemudian dicuci dengan 1 ml Wash 1 (etanol 75%; 2 M 

NaOAc) selama 20 menit. Setelah itu DNA pellet dicuci dengan 1 ml Wash 2 

(etanol 76%; 1 M NH4AOc) dan direndam selama 20 menit. 
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8. DNA pellet yang diperoleh dikeringkan dengan cara membalikkan mikrotube 

di atas kertas tissue selama 5-10 menit kemudian dilarutkan dalam 0,25 ml 

buffer TE (10 Mm EDTA pH 8; 1 Mm Tris HCl pH 8). 

9. DNA pellet disimpan pada suhu -20oC dan siap digunakan. 

3.3.2. Analisis Kemurnian dan Konsentrasi Isolat DNA 

Analisis dilakukan dengan menggunakan alat Spektrofotometer UV-VIS type 

U-1800 merk Hitachi. Prosedur analisis adalah sebagai berikut:  

1. Kuvet quart diisi dH2O sebanyak 3000 µl sebagai larutan blanko 

2. Untuk mengakurasi alat, larutan blanko yang digunakan sebagai kontrol harus 

menunjukkan nilai konsentrasi DNA nol pada panjang gelombang 260 nm. 

3. Larutan blanko diganti dengan larutan DNA sampel, yaitu dengan cara 

larutan DNA sebanyak 5 µl dimasukkan dalam kuvet yang berisi 1495 µl 

larutan blanko, kemudian dihomogenkan. Melalui alat spektrofotometri, nilai 

absorbansi (A) pada panjang gelombang 260 dan 280 dapat dilihat. 

Kemurnian larutan DNA dapat diukur dari nilai perbandingan antara 

absorbansi pada panjang gelombang 260 nm (A260) dengan nilai absorbansi pada 

panjang gelombang 280 nm (A280). Menurut Sambrook dan Russell (1989), DNA 

yang kemurniannya baik memiliki nilai perbandingan A260/A280 sebesar 1.8-2.0. 
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Sedangkan konsentrasi DNA dapat dihitung sebagai berikut: 

Konsentrasi DNA : λ 260 x Faktor Pengencer x 50 µg/ml 

Keterangan : 

λ 260 : nilai absorbansi pada panjang gelombang 260 nm 

Faktor pengencer     : nilai perbandingan DNA yang digunakan dengan     

volume akhir larutan 

50 : Konstanta 260 nm suatu larutan yang nilai absorbansi 1 

sebanding dengan 50 µg/ ml DNA untai ganda/ml 

3.3.3. Visualisasi DNA Dengan Elektroforesis Gel Agarose 

Prosedur analisis adalah sebagai berikut: 

1. Dibuat gel agarose dengan mencampurkan agarose 0,8% sebanyak 0,8 gram 

dengan 100 ml TAE 1X (Trisma base dan Glacial Acetid Acid 10X) ke dalam 

botol elemeyer. 

2. Campuran kemudian dihomogenkan dalam microwave sampai mencair penuh. 

Setelah itu didinginkan ± 10 menit kemudian gel dituang dalam plate yang 

telah dipasang sisir kemudian gel dibiarkan mengeras ± 45 menit. 

3. Setelah mengeras, gel diletakkan pada perangkat elektroforesis dan direndam 

dalam buffer TAE 1x, larutan DNA dan loading dye dicampur dan dimasukkan 

pada sumur yang telah direndam larutan buffer TAE 1x. Untuk mengetahui 

kualitas hasil isolasi, 5 µl larutan DNA dicampur dengan 3 µl loading dye. 

4. Setelah seluruh campuran DNA dan loading dye dimasukkan dalam sumur, 

perangkat elektroforesis dihubungkan dengan sumber tegangan 60 volt. 
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Adapun waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui kualitas hasil DNA selama 

± 1,5 jam. 

5. Setelah proses elektroforesis selesai dilakukan, hasil elektroforesis direndam 

dalam larutan Ethidium Bromide selama ± 15 menit, kemudian dibilas dengan 

air beberapa kali. 

6. Untuk visualisasi hasil, gel yang telah direndam dalam Ethidium Bromide 

disinari UV Transiluminator dan didokumentasikan dengan Gel doc. 

3.3.4. Analisis DNA menggunakan PCR-SSR 

Amplifikasi DNA dilakukan dengan menggunakan mesin thermocycler merk 

Bio Rad. Setiap tabung PCR (PCR tube) berisi 25 µl total volume, yang terdiri 

dari larutan reaksi PCR (Tabel 2). Pembuatan komponen reaksi PCR dilakukan 

dalam wadah berisi es untuk menjaga keefektifan kerja beberapa zat yang 

digunakan seperti dNTPs dan Taq. Kemudian tabung berisi komponen reaksi PCR 

tersebut disimpan pada alat thermocycler yang 15 menit sebelum digunakan telah 

dinyalakan untuk memanaskan mesin. 

Tabel 2. Komponen reaksi PCR 

No. Komponen Konsentrasi 
awal 

Konsentrasi 
akhir 

Volume (µl)  
1xR 

1. Buffer PCR 5x 1x 5 
2. MgCl2 25 mM 1,5 mM 1,5 
3. dNTP mix 10 mM 0,2 Mm/25 µl 0,5 
4. Taq DNA polymerase 5 u 1,25 u/ 25 µl 0,25 
5. Template DNA 0,2 µg/ µl 0,7 µg/ µl 3,5 
6. Forward primer 25 µM 1µM 1 
7. Reverse primer 25µM 1 µM 1 
8. Nuclease Free Water - - 12,25 

Volume Total 25 µl 

Primer yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah tiga macam primer. 

Primer ini diperoleh dari Consortium Mikrosatelit Tebu Internasional 
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(International Sugarcane Microsatelit Consortium). Primer dipilih berdasarkan 

penelitian Pan (2006). Dalam penelitiannya, Pan (2006) telah menguji sebanyak 

67 pasang primer mikrosatelit dan didapat informasi tingkat polimorfisme (PIC) 

sebesar 0,56-0,8. Primer yang digunakan pada penelitian ini adalah primer yang 

memiliki tingkat polimorfisme yang tinggi seperti yang telah dilaporkan oleh 

Widyasari (2008). 

Tabel 3. Tiga macam primer mikrosatelit yang digunakan dalam penelitian     

(Pan, 2006). 

No. Primer SSR sequence 

1. mSSCIR5-F (GGC)9 mSSCIR5-R 

2. SMC1047HA-F (GA)26 SMC1047HA-R 

3. MCSA053C10-F (CAG)5 MCSA053C10-R 

 Hasil dari amplifikasi kemudian dipisahkan melalui gel agarose 1,5% 

dalam buffer TAE 0,5X selama sekitar 1 jam pada tegangan 60 V. Masing-masing 

sumur diisi dengan produk hasil PCR sebanyak 10 µl. Berat molekul pita DNA 

hasil amplifikasi diduga dengan menggunakan DNA standart 100 bp dan 1 Kb 

DNA ladder. Kemudian gel direndam dalam Ethidium Bromide 0,5 µg/ml selama 

30 menit di ruang gelap, selanjutnya dicuci dengan dH2O steril. Setelah itu produk 

amplifikasi didokumentasikan dengan Gel Doc XR merk Biorad. Dokumen 

tersebut digunakan untuk menganalisa pola sidik jari DNA 26 klon tebu. 
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3.4. Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati meliputi: 

a. Analisis kuantitatif DNA 

Dilakukan dengan menggunakan alat Spektrofotometer. Tujuan dari analisis 

ini adalah untuk mengestimasi konsentrasi dan kemurnian DNA sampel. 

b.  Analisis Kualitatif DNA  

Dilakukan dengan menggunakan alat elektroforesis. Tujuan dari 

elektroforesis adalah untuk mengetahui kualitas hasil isolasi DNA secara 

kualitatif. 

c.  Analisis DNA menggunakan PCR-SSR 

Amplifikasi DNA dilakukan dengan reaksi PCR dengan primer mikrosatelit 

yaitu mSSCIR5, SMC1047HA, dan MCSA053C10. 

d. Analisis persentase alel polimorfis dan penentuan pita polimorf 

Persentase alel polimorfis dihitung untuk melihat berapa persen alel 

polimorfisme yang terbentuk di setiap primer yang digunakan. Menurut 

Carsono et al. (2014) untuk menghitung persentase pita polimorfis, 

digunakan rumus sebagai berikut: 

% Polimorfis = ୳୫୪ୟ୦ ୟ୪ୣ୪ ୮୭୪୧୫୭୰ϐ୧ୱ 
୭୲ୟ୪ ୟ୪ୣ୪

  

Penentuan pita polimorf dengan melihat pita DNA pada suatu ukuran 

tertentu dan tidak ditemukan pada sampel DNA lain. Penentuan pita 

monomorfik dengan melihat pita yang timbul pada semua sampel DNA. 

Sedangkan penentuan pita unik yaitu dengan melihat pita pada ukuran 



22 
 

 
 

tertentu yang muncul hanya pada salah satu sampel DNA dan tidak 

ditemukan di sampel DNA lainnya. 

e. Penentuan ukuran pita DNA 

Hasil PCR dielektroforesis dan pita yang tampak merupakan fragmen DNA 

mikrosatelit yang teramplifikasi. Panjang fragmen DNA teramplifikasi 

ditentukan berdasarkan jarak migrasinya setelah data ditransformasi ke 

persamaan regresi linier hubungan antara jarak migrasi pita dengan log 

ukuran DNA marker. Kemudian setelah mendapatkan nilai persamaan 

linier maka data dari jarak migrasi masing-masing pita dimasukkan ke 

dalam rumus persamaan kemudian hasilnya akan di anti Log sehingga 

mendapatkan nilai ukuran masing-masing pita. 

3.5 Analisis Data 

Data keragaman hasil elektroforesis berdasarkan penampilan pola pita DNA 

dianalisis menggunakan analisis gerombol (cluster analysis) dengan teknik 

berhierarki yang ada dalam program Numerical Taxonomy and Multivariate 

Analysis System versi 2.02 (NTSYS) yang ditampilkan dalam bentuk dendogram. 

Rancangan dendogram dibuat untuk masing-masing primer dan juga dibuat 

dendogram gabungan dari ketiga primer. 

.
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