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III. METODE PENELITIAN 

3. 1 Tempat dan Waktu  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai bulan September 2018. 

Perbanyakan sampel dilakukan di Laboratorium Agroteknologi Universitas 

Muhammadiyah Malang, sedangkan Isolasi DNA sampel, PCR, elektroforesis dan 

analisis data dilakukan di laboratorium Genetika dan Molekular Jurusan Biologi 

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. 

3. 2 Bahan dan Alat 

Bahan penelitian adalah dua jenis bagian yaitu akar dan tanah pada dataran 

rendah dari Blitar. Selain itu, bahan-bahan kimia yang digunakan antara lain: PCR 

master mix, agarose, Tris-Boric EDTA (TBE), loading Dye, ddH2O, Ethidium 

Bromide (EtBr), Marker, Beta mercaptoetanol, PBS, Buffer ekstrasi, kentang, 

aquades, alkohol 70%, tissue, Primer ITA1 (5’-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-

3’) dan ITS4 (5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’), anti bakteri.  

Alat-alat yang digunakan diantaranya adalah gunting, pinset, cawan petri, 

tube eppendorf 0,5 mL dan 1,5 mL, rak tube, waterbath, mikropipet (5-10 μl, 2-20 

μl, 20-200 μl, 100-1000 μl), blue tip, yellow tip, white tip, vortex, sentrifuge 

HIRAEUS Pico17, spatula, neraca analitic, gelas ukur, erlenmeyer, microwave, 

cetakan agar, perangkat elektroforesis BIO-RAD, Molecular Imager® Agar Doc 

XR System BIO-RAD, AE-200 Nano Nucleic Acid Analyzer, dan MyCycler 

Thermal Cycler BIO-RAD, plastik, spidol, kertas label, alumuniumfoil, 

erlemeyer, autoclave, lampu spirtus, jarum preparat. 
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3. 3 Diagram alur penelitian  

 

 

3. 4 Rancangan penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif kualitatif. Objek 

Penelitian ini adalah Fusarium oxysporum pada dataran rendah Blitar.  

 

Media PDA 

Media WA 

Media PDA 

Persiapan Sampel  

Pembuatan Media 

 

Perbanyakan pada PDA 

Single spora  

Pindahkan ke PDB 

Ekstraksi DNA  

Uji pada Nanodrop  

PCR-elektroforesi   
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3. 5 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilakukan untuk mengetahui karakterisasi molekuler Fusarium 

oxysporum pada akar dan tanah dataran rendah Blitar. Pelaksanaan penelitian 

terdiri dari beberapa kegiatan antara lain pembuatan media, mempersiapan 

sampel, ekstraksi DNA, PCR-elekroforesis, sekuensing DNA. 

3.6    Pembuatan media  

a. Media Potato Dextrose Agar (PDA) 

1. Mengupas kentang dan memotong bentuk dadu kecil-kecil (1x1 cm) 

2. Menimbang 20 g dextrose, 20 g agar, dan 200 g potongan kentang untuk 1 

liter PDA 

3. Merebus 800 ml aquades hingga mendidih dan memasukkan kentang 

kedalam aquades tersebut serta mendiamkannya selama 10 menit dengan api 

kecil 

4. Menyaring aquades rebusan kentang tersebut kemudian menambahkan 

dengan 20 g agar, dan ditambahkan aquades sampai  1000 ml. 

5. Merebus kembali larutan tersebut sambil diaduk hingga mendidih dan 

mendambahkan 20 g dextrose.  

6. Menuangkan larutan media ke dalam elemeyer untuk di steril dalam 

autoclave dengan suhu 121°C selama 15 menit. 

b. Media water agar (WA) 

1. Menimbang agar 

2. Merebus aquades dalam panci  hingga mendidih   

3. Mengecilkan api pada kompor 
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4. Memasukkan agar kedalam aquades rebusan sambil diaduk sampai larutan 

mendidih 

5. Mematikan kompor kemudian memindahkan larutan ke dalam elemeyer dan 

siap untuk disteril dalam autoclave dengan suhu 121°C selama 15 menit. 

c. Media Potato Dextrose Broth (PDB) 

1. Mengupas kentang dan memotong bentuk dadu kecil-kecil (1x1 cm) 

2. Menimbang 20 g dextrose dan 200 g potongan kentang untuk 1 liter PDB  

3. Merebus 800 aquades hingga mendidih dan memasukkan kentang kedalam 

aquades tersebut serta mendiamkannya selama 10 menit dengan api kecil. 

4. Menyaring aquades rebusan kentang tersebut dan ditambahkan aquades 

hingga 100 ml 

5. Merebus kembali larutan sambil mengaduknya hingga mendidihdan 

tambahkan 20 g  dextrose 

6. Menuangkan media ke dalam elemeyer kemudian di streril pada autoclave 

dengan suhu 121°C selama 15 menit. 

3.7 Persiapan Sampel 

a. Perbanyakan pada PDA 

1. Biakan fungi Fusarium oxysporum pada PDA yang telah tersedia 

dipersiapkan untuk diperbanyak ke PDA yang baru.  

2. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 

3. Memindahkan spora dari miselium menngunakan jarum prebarat kemudian di 

tanamn pada media PDA yang baru. 

4. Sterilkan di dekat api spirtus  
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5. Membungkus bagian samping cawan petri dengan kertas wrap kemudian 

memberi label. 

6. Menunggu hingga tumbuh sekitar 7 HSI 

7. Setelah pada media PDA sudah tumbuh dan siap untuk di lakukan sigle spora. 

b. Single spora 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.  

2. Memindahkan spora dari miselium dengan menggunakan forcaps dalam 

aquades steril untuk mendapatkan suspense 

3. Memindahkan suspense spora ke media Water Agar steril 

4. Mengamati spora hingga terjadi germinasi setiap 12 atau724 jam kemudian 

memindahkan spora yang bergerminasi tersebut7ke media PDA untuk 

persediaan. Biakan single spore7murni siap digunakan untuk proses 

selanjutnya setelah 7 HSI. 

5. Germinasi tersebut dapat pula dipindahkan ke media PDB bila dibutuhkan 

sampel basah. Shaker selama 3 hingga 7 hari hingga jumlah miselium di 

dapat sesuai dengan jumlah yang cukup dan siap digunakan.  

c. Pindahkan pada PDB 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.  

2. Memindahkan spora dari miselium menggunakan jarum preparat kemudian di 

tanaman pada media PDB. 

3. Sterilkan di dekat api spirtus.  

4. Membungkus bagian samping botol dengan kertas wrap kemudian memberi 

label. 

5. Menunggu hingga tumbuh sekitar 7 HSI 
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3.8  Ekstraksi DNA 

Metode ektraksi manual DNA Fusarium sp. dilakukan dengan mengacu 

pada penelitian Mishra (2014). Langkah kerja ekstraksi DNA berdasarkan metode 

tersebut adalah sebagai berikut :  

1. 200 mg miselium Fungi dipindahkan ke dalam tabung microcentrifuge 

eppendrof 1/5 mL steril dengan bantuan scalpel Menambahkan buffer 

ekstraksi (0.1 M Tris-HCl, Ph 8, 10 mM EDTA pH 8, 2.5 M NaCl, 3.5 % 

CATB, 150 mL dari 20 mg/mL proteinase K) dan glass beads 0.5-1 mm 

sebanyak 15 buah. Vortex dengan kecepatan tinggi selama 5 menit agar 

homogen. 

2. Memindahkan sampel ke water bath dengan suhu 56o C selama 30 menit 

3. Sentrifuge sampel 10.000 rpm selama 10 menit dalam suhu ruang 

4. Supernatant diambil dan dipindahkan ke dalam tube baru, kemudian 

ditambahkan dengan phenol-cloroform-isoamylalcohol (25;24;1) dengan 

volume yang seimbang terhadap jumlah supernatant yang di dapat. 

5. Mencampuran disentrifuge kembali 10.000 rpm selama 10 menit dalam suhu 

ruang. Kemudian supernatant diambil dan dipindahkan kembali ke tube baru 

dan ditambahkan dengan chloroform-iso-amyl-alkohol (24;1) dengan volume 

yang seimbang terhadap jumlah supernatant yang diperoleh 

6. Mencampuran di sentrifuge kembali dengan kecepatan dan waktu yang sama 

seperti langkah sebelumnya, kemudian supernatant di ambil dan ditambahkan 

dengan isopropanol 

7. Inkubasi campuran tersebut dengan suhu – 20o C selama 1 – 2 jam 
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8. Sampel kemudian di sentrifuge selama 15 menit dengan kecepatan 13.000 

rpm untuk memperoleh pellet DNA. 

9. Supernatant di pindahkan / dibuang, kemudian DNA pellet di cuci dengan 

800 uL ethanol 70%. 

10. DNA pellet dikering anginkan kemudian dilarutkan kedalam 200 uL TE 

buffer 

11. Koleksi DNA siap untuk penggunaan selanjutnya 

3.9   Uji Pada Nanodrop  

Langkah awal yang dilakuan untuk melakukan pengujian ekstraksi DNA,  

menyalakan tombol power pada alat nanodrop kemudian membersihkan area 

cuvet nanodrop (AE-200 Nano Nucleic Acid Analyzer) dengan tisu.  

Memasukkan 1 ul buffer pelarut  kemudian klik Blank, aarea cuvet dibersihan 

kembali dengan menggunakan tissue.  Memaasukkan 1 ul sampel hasil isolasi, 

kemudian klik Measure, maka hasil akan muncul pada layar nanodrop. Ulangi 

hingga sampel telah di uji semua 

3.10    PCR-elektroforesis  

DNA yang didapat kemudian diperbanyak dengan Polymerase chain 

reaction. Secara spesifik, metode yang digunakan adalah nested PCR dengan dua 

kali running PCR dimana masing masing mengunakan 2 pasang primer berbeda. 

Primer pada running PCR adalah ITS 1 dan ITS 4 sebagai primer yang digunakan 

untuk jamur. Campuran larutan PCR nya adalah 1-2 ul primer, 5 ul sampel DNA, 

dan 6 ul PCR mix. Kondisi PCR dijalankan dalam 3 menit 95o celcius, 30 siklus 

(40 siklus untuk running kedua) selama 30 detik sebesar 94o celcius, suhu 

annealing 50o celcius selama 30 detik (untuk running kedua 67o celcius)   dan 72o 
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celcius selama 1 menit   kemudian diakhiri dengan 72o derajat celcius untuk 3 

menit. 

Hasil PCR kemudian di elektroforesis selama 25 menit.  

1. Menambahkan PCR mix masing-masing sampel 6 μl 

2. Mencampurkannya kedalam tube PCR 

3. Menambahkan primers ITS1 1 μl dan ITS4 1 μl pada masing-masing sampel 

4. Memasukan primer kedalam tube PCR 

5. Menambahkan sampel hasil ekstraksi 5 μl kemudian di PCR 

6. Mengatur siklus PCR dan running PCR 

7. Membuat gel agarose dengan mencampurkan 0,8% agarose (0,24 gram) 

dengan 24 ml TBE 1x (dari Tris base dan boric acid 10x) di dalam tabung 

erlenmeyer. Agarose dilarutkan dengan cara dipanaskan pada microwave 

selama ±2 menit hingga larutan benar-benar larut dan bening kemudian 

tambahkan ETBR 2 µl dan dituang ke dalam cetakan gel yang telah dipasang 

sisir (comb). Gel dibiarkan mengeras selama ±30 menit. Setelah itu sisir 

dilepas dari cetakan dan gel dipindahkan ke dalam tangki elektroforesis.  

8. Larutan DNA sampel 3 μl dicampurkan dengan loading dye 1 μl dan air 2 μl 

di atas kertas parafilm kemudian memasukan campuran tersebut dan marker 

ke dalam sumur gel agarose 

9. Mengatur posisi gel agarose di dalam elektroforesis 

10. Setelah campuran DNA loading dye dan air dimasukkan ke dalam sumur, 

perangkat elektroforesis kemudian dihubungkan pada sumber listrik. 

11. Men-set pengaturan elektroforesis dengan 100 volt dan waktu 25 menit  

kemudian dirunning 
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12. Elektroforesis selesai. Gel agarose di angkat Gel agarose di bawa ke dalam 

gel doc disinari dengan alat UV-Transilluminator dan gel difoto dengan gel 

documentator untuk melihat visualisasi hasil 

13. Gel doc siap di running dan hasil siap di lihat di computer. 

3.11    Analisis Data 

3.11.1 Pengukuran Konsentrasi DNA Dan Kemurniannya 

Pengukuran kosentrasi DNA dan kemurnian dilakukan dengan 

menggunakan nanodrop sprktrophotometer ND-1000. Templat DNA diambil 1 μl  

dibaca pada panjang gelombang 260 dan 280 nm. Kemurnian DNA didapat dari 

perbandingan absorbansi 260/280. Standart kemurnian DNA memsuki range 1,8-

2,0. 

3.11.2 Analisis DNA dengan PCR 

Uji kualitatif DNA hasil ekstraksi dilakukan dengan menggunakan 

elektroforesis agar agarose 0,8%. Agarose sebanyak 0,24 g ditimbang dengan 

menggunakan timbangan analitik kemudian dimasukkan kedalam agaras beaker 

dan ditambahkan 24 mL Tris-Boric EDTA (TBE). Larutan agar dipanaskan 

menggunakan mikrowave dan diaduk menggunakan stirrer hingga larutan menjadi 

bening kemudian ditunggu hingga suhu larutan sekitar 35C. Ethidium Bromide 

(EtBr) 100% ditambahkan sebanyak 2 μL pada larutan agar dan dihomogenkan. 

Larutan agar dicetak dalam cetakan agar (pastikan bersih dan pada posisi rata) dan 

dipasang sisir cetakan wells kemudian ditunggu selama 15 menit hingga agar 

mengeras. Agar dimasukkan dalam tangki elektroforesis dan ditambahkan TBE ½ 

X hingga agar terendam. Sebanyak 2 μL marker Thermo scientific GeneRuler 100 

bp dihomogenkan dengan 1 μl loading dye kemudian dimasukkan kedalam 
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sumuran agar. Sampel DNA hasil ekstraksi masing-masing diambil 5 μl lalu 

dimasukkan kedalam sumuran agar. Running elektroforesis dilakukan dengan 

tegangan 100 V selama 25 menit. Visualisasi hasil elektroforesis dilakukan 

dengan menggunakan Molecular Imager® Agar Doc XR System BIO-RAD dan 

ditampilkan pada komputer.  

1.11.3 Analisis filogenik  

Hasil sekuensing berdasarkan primer ITS 1 dan ITS 4 setiap isolat 

disejajarkan kemudian diedit menggunakan piranti lunak ChromasPro 1.5 

(Technelysium Pty Ltd.) dengan mengacu pada kromatogramnya dan diubah 

menjadi bentuk fasta. Data dalam bentuk fasta dilakukan dianalisis lebih lanjut 

dengan mencari kesamaannya menggunakan program Basic Local Alignment 

Search Tool (BLAST). 

BLAST untuk menentukan spesies yang memiliki homologi terdekat. 

Daerah yang ambigu pada sikuen yang telah sejajar ditiadakan dari analisis.  Gap 

dianggap sebagai data yang hilang (Groenewald  et al. 2005). Analisis Filogenetik 

NJ (Neighbour Joining) menggunakan program Mega 5.05. Filogram dikonstruksi 

melalui metode distance. Untuk mengetahui tingkat kepercayaan setiap 

percabangan dilakukan bootstrap 1000 kali. 

 


