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ABSTRAK 
 

Hikmah, Rohati Uswahdani. 2013. Keanekaragaman Molekuler Durian  

Berdasarkan Fragmen Internal Transcribed Spacers (ITS) DNA Ribosomal 

Melalui Analisis PCR-RFLP. Skripsi, Jurusan Biologi FMIPA Universitas 

Negeri Semarang. Dr. Ir. Amin Retnoningsih, M.Si dan Noor Aini Habibah, 

S.Si, M.Si 

 

Buah durian merupakan salah satu jenis buah-buahan tropis yang 

mempunyai nilai ekonomis tinggi. Indonesia merupakan salah satu negara 

penghasil buah durian yang memiliki keanekaragaman. Salah satu daerah 

penghasil durian di Indonesia yaitu di Kecamatan Gunungpati, Semarang, Jawa 

Tengah. Buah durian memiliki bermacam-macam kultivar dengan ciri morfologi 

yang sulit dibedakan. Kepastian identitas kultivar durian menjadi sangat penting 

untuk menghindari kekeliruan khususnya dalam budidaya dengan tujuan 

komersial. Market atau pasar membutuhkan identitas kultivar durian yang jelas. 

Kepastian identitas juga sangat penting sebagai informasi mendasar dalam 

peningkatan efisiensi dan pengembangan pemuliaan durian. Identifikasi 

molekuler dipandang lebih akurat dibandingkan karakter morfologi. PCR-RFLP 

merupakan salah satu metode untuk menganalisis DNA menggunakan perbedaan 

panjang fragmen hasil pemotongan dengan enzim restriksi endonuklease. 

Perbedaan panjang fragmen ini dapat dilihat menggunakan elektroforesis gel 

agaros, sehingga dapat ditentukan sidik jari dari masing kultivar durian yang 

didasarkan pada masing-masing markernya. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 11 aksesi durian yang 

diambil secara acak di Kecamatan Gunungpati, Semarang. Sampel tersebut 

diisolasi DNA kemudian diamplifikasi menggunakan PCR. Hasil amplifikasi 

kemudian dipotong menggunakan enam enzim restriksi Bsp1431, AluI, Eco471, 

BsuRI, Ade1 dan Mph11301. Fragmen hasil pemotongan kemudian dianalisis 

sidik jari menggunakan gel agaros. 

Hasil penelitian 11 aksesi durian yang diteliti menunjukkan bahwa enzim 

Bsp1431 memiliki dua situs spesifik yaitu memotong pada ukuran 550bp dan 

120bp. Enzim BsuR1 memiliki situs pemotongan yang spesifik pada ukuran 

600bp. Sedangkan enzim Eco471 memiliki situs pemotongan yang spesifik pada 

ukuran 450bp. 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu didapatkan sidik jari yaitu oleh 

pemotongan menggunakan enzim Bsp1431 BsuR1 dan Eco471. 

 

Kata kunci: keanekaragaman molekuler durian, ITS DNA ribosomal, 

PCR-RFLP,  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Buah durian merupakan salah satu jenis buah-buahan tropis yang 

mempunyai nilai ekonomis tinggi. Indonesia merupakan salah satu negara 

penghasil buah durian yang memiliki keanekaragaman. Salah satu daerah 

penghasil durian di Indonesia yaitu Kecamatan Gunungpati, Semarang, Jawa 

Tengah.  

Buah durian memiliki bermacam-macam kultivar dengan ciri morfologi 

yang sulit dibedakan. Kepastian identitas kultivar durian menjadi sangat penting 

untuk menghindari kekeliruan khususnya dalam budidaya dengan tujuan 

komersial. Market atau pasar membutuhkan identitas kultivar durian yang jelas. 

Kepastian identitas juga sangat penting sebagai informasi mendasar dalam 

peningkatan efisiensi dan pengembangan pemuliaan durian.  

. Salah satu cara mempelajari keanekaragaman genetika adalah 

berdasarkan karakter morfologi. Pada penelitian Novayandi (2004) menyebutkan 

bahwa ada ketidaksesuaian karakter morfologi dengan penanda molekuler 

(isozim) pada analisis genetik tanaman durian. Hal ini menunjukkan bahwa 

mempelajari keanekaragaman genetika menggunakan penanda morfologi 

hasilnya kurang tepat karena sangat dipengaruhi oleh lingkungan, dan interaksi 

antara genetik dan lingkungan (Pandin 2010, Sobir et al. 2005). Karakter 

molekuler dengan teknik PCR merupakan cara yang tepat untuk menentukan 

identitas suatu organisme. 

Identifikasi molekuler dipandang lebih akurat dibandingkan karakter 

morfologi (Guzwo-Krzeminska et al. 2001, Vicente et al. 2005). Salah satu 

karakter molekuler yang dapat digunakan sebagai karakter pengenal adalah 

daerah Internal Transcribed Spacer (ITS) DNA ribosom. Pemilihan DNA 

ribosom untuk tujuan identifikasi suatu organisme didasarkan pada: (1) sifat 

homolog pada berbagai organisme yang berbeda, (2) terdapat banyak di dalam 

sel, (3) sekuennya cukup panjang sehingga memungkinkan dilakukannya uji 

statistik untuk melihat perbedaannya satu sama lain.  
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Variasi DNA ribosom dapat diamati melalui pemotongan oleh enzim 

endonuklease tertentu (restriction enzyme). Enzim ini akan memotong situs 

tertentu yang dikenali. Proses ini menyebabkan terbentuknya fragmen-fragmen 

DNA yang berbeda ukurannya dari satu organisme ke organisme lain. 

Polimorfisme ini selanjutnya digunakan sebagai penciri (sidik jari suatu 

organisme). Pemanfaatan penanda DNA dapat dibagi menjadi 2 tipe yaitu : 

berdasarkan hibridisasi DNA-DNA yang dipotong dengan enzim restriksi, 

seperti AFLP dan RFLP, serta amplifikasi DNA seperti RAPD dan Simple 

Sequence Repeat (SSR) (Yunus 2004). Dalam hal ini penggunaan teknik PCR-

RFLP secara mengesankan berhasil mengungkap keanekaragaman genetika 

berbagai organisme (Vekemans et al. 1998, Krokene et al. 2004, Bertea et al. 

2006) 

Metode PCR-RFLP mengamplifikasi DNA pada daerah ITS DNA 

Ribosomal dengan enzim restriksi pada situs pemotongannya yang kemudian 

dianalisis menggunakan elektroforesis. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari 20 jenis Durio yang ditemukan di Indonesia, 18 jenis di antaranya 

terdapat di Kalimantan, tujuh jenis di Sumatera, satu jenis terdapat di Jawa, Bali, 

Sulawesi, serta Maluku. Salah satu dari sembilan jenis kerabat Durio yang dapat 

dimakan (edible fruit) yaitu Durio zibethinus.  D.zibethinus merupakan buah 

favorit di Indonesia khususnya di kawasan Indonesia bagian barat (Uji 2005). Di 

Jawa, banyak kultivar yang sangat sulit dibedakan menurut morfologinya. 

Penggunaan teknologi molekuler, dapat membedakan kultivar durian, salah 

satunya yaitu dengan teknik PCR-RFLP. 

PCR-RFLP merupakan salah satu metode untuk menganalisis DNA 

menggunakan perbedaan panjang fragmen hasil pemotongan dengan enzim 

restriksi endonuklease. Perbedaan panjang fragmen ini dapat dilihat 

menggunakan elektroforesis gel agaros, sehingga dapat ditentukan sidik jari dari 

masing kultivar durian yang didasarkan pada masing-masing markernya.  

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui keanekaragaman kultivar durian pada ITS DNA 
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Ribosomal dengan menggunakan metode PCR-RFLP berdasarkan sidik jari 

DNA durian yang diperoleh setelah menganalisis variasi fragmen Internal 

Transcribed Spacer (ITS) DNA ribosomal. 

 

C. Penegasan Istilah 

1. Keanekaragaman genetik  

Keanekaragaman genetik adalah perbedaan di dalam jenis (Abercrombie et 

al 1991). Kajian penelitian ini adalah perbedaan ukuran fragmen ITS DNA 

ribosomal yang  dipotong dengan enzim restriksi. 

2. Internal Transcribed Spacer (ITS) DNA Ribosomal  

Internal Transcribed Spacer (ITS) DNA Ribosomal adalah bagian DNA 

yang mengkode sub unit RNA pada 18S, 58S dan 26S, terorganisasi dalam 

kelompok multigen yang terbentuk karena ulangan 250 sampai lebih dari 

20.000 unit gen per genom (Roger dan Bendich 1987).  

3. PCR-RFLP  

Polimerase Chain Reaction- Restriction Fragment Length Polymorphism 

(PCR-RFLP) merupakan suatu metode analisis keanekaragaman genetika 

dengan cara memotong fragmen DNA menggunakan enzim restriksi 

endonuklease. Amplifikasi DNA dengan cara memotong DNA 

menggunakan enzim restriksi endonuklease. Pada penelitian ini akan 

digunakan penanda ITS DNA Ribosomal dengan 2 primer yaitu : ITS L 

„TCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTG‟ dan ITS 4 

„TCCTCCGCTTATTGATATGC‟.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui keanekaragaman kultivar durian 

Kecamatan Gunungpati pada ITS DNA Ribosomal dengan menggunakan 

metode PCR-RFLP berdasarkan sidik jari DNA durian yang diperoleh setelah 

menganalisis variasi fragmen Internal Transcribed Spacer (ITS) DNA 

ribosomal. 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

keanekaragaman dan sidik jari sehingga dapat digunakan untuk memastikan 

kebenaran kultivar jenis durian (true to type). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Tanaman durian ( Durio sp ) 

Indonesia merupakan salah satu dari delapan pusat keanekaragaman 

genetika tanaman di dunia khususnya untuk buah-buahan tropis seperti durian, 

bacang (mangga) dan rambutan (Sastrapradja dan Rifai 1989). 

Tanaman durian yang dapat dimakan (edible fruit) ada sembilan jenis yaitu 

Durio dulcis (lahong), D. excelsus (apun), D. grandiflorus (sukang), D. 

graveolens (tuwala), D. kutejensis (lai), D. lowianus (teruntung), D. oxleyanus 

(kerantungan), D. testudinarum (sekura) dan D. zibethinus (durian) (Uji 2005). 

Salah satu dari empat jenis diantaranya yang telah dibudidayakan adalah Durio 

zibethinus.  

Tanaman durian termasuk famili Bombaceae sebangsa pohon kapuk-

kapukan.  

Klasifikasi tanaman durian adalah sebagai berikut. 

Kingdom: Plantae  

Divisi: Magnoliophyta  

Kelas: Magnoliopsida  

Ordo: Malvales  

Famili: Bombacaceae  

Genus: Durio 

Spesies: Durio zibethinus Murr (Van Steenis 1992) 

Durio zibethinus (durian) di Indonesia memiliki kultivar yang 

beranekaragam, tercatat 38 kultivar dan enam diantaranya, yaitu varietas Petruk, 

Vera, Bubur, Kopek/Kempis, Kendi dan Kerikil terdapat di Jawa Tengah.  

Keenam jenis durian tersebut memiliki aroma harum dan tajam. Rasa buah 

manis dan warna daging buahnya putih, hingga kuning keemasan. Durian 

petruk, vera, bubur, dan kopek memiliki daging buah yang tebal dan berbiji 

kecil. Tekstur daging buahnya berbeda-beda. Durian petruk memiliki tekstur 

berserat halus, durian bubur bertekstur lembek seperti bubur, begitu juga dengan 

durian kerikil, sedangkan durian vera dan durian kendi bertekstur kering. 

http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Bombacaceae
http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Durio
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Durian memiliki bermacam manfaat selain dikonsumsi sebagai buah segar 

dan makanan olahan. Manfaat lainnya, yaitu tanaman pohonnya sebagai 

pencegah erosi di lahan-lahan yang miring, batang pohon durian sering 

dimanfaatkan untuk bahan bangunan atau perabotan rumah tangga karena 

kayunya cenderung lurus seperti kayu sengon, bijinya memiliki kandungan pati 

cukup tinggi dan berpotensi sebagai alternatif pengganti makanan (dapat dibuat 

bubur yang dicampur daging buahnya), kulit dipakai sebagai bahan abu gosok 

yang bagus (Bappenas 2000). 

Analisis keanekaragaman durian secara molekuler telah banyak dilakukan 

antara lain menggunakan marka mikrosatelit, RAPD dan menggunakan metode 

PCR-RFLP. Analisis keanekaragaman genetik durian berdasarkan penanda 

RAPD dengan amplifikasi menggunakan 6 primer polimorfik OPA-01, OPA-02, 

OPA-07, OPA-16, OPA-18, dan OPA-19 telah menghasilkan pola pita yang 

menunjukkan keragaman antar varietas, yaitu pada lima varietas durian 

cenderung memisah, durian sukun, sunan, monthong dan petruk merupakan satu 

kelompok yang memisah dari durian kani (Ruwaida 2009). 

Keanekaragaman genetik pada 10 varietas durian oleh Nafsi (2007) 

menggunakan penanda mikrosatelit lokus DZgccg01, lokus DZcag01, dan lokus 

DZg01 menghasilkan analisis kekerabatan menjadi dua kelompok besar yaitu 

kelompok A terdiri atas durian aden, hepe, petruk, sunan, sitokong, matahari, dan 

monthong, serta kelompok B terdiri dari durian ajimah, D24 dan chanee. 

 

B. Polymerase Chain Reaction Restriction Fragment Lenght Polimorfism 

(PCR- RFLP) 

Banyak metode yang dapat digunakan untuk melakukan analisis DNA, 

salah satunya yaitu amplifikasi dengan Polimerase Chain Reaction- Restriction 

Fragment Length Polymorphism (PCR-RFLP). Teknik ini adalah salah satu 

teknik penandaan DNA yang didasarkan pada perbedaan sisi pemotongan (situs 

restriksi). Enzim restriksi endonuklease yang dapat mendigesti DNA akan 

memotong DNA pada sisi-sisi restriksi tertentu menjadi fragmen-fragmen yang 

kemudian dengan analisis elektroforesis gel  dapat ditentukan analisis yang 

diinginkan sesuai dengan markernya masing-masing. 
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Metode PCR-RFLP yang memanfaatkan amplifikasi dengan primer 

spesifik atau universal yang diikuti dengan pemotongan menggunakan enzim 

restriksi endonuklease dan dilanjutkan dengan analisis menggunakan 

elektroforesis telah banyak digunakan untuk penentuan filogeni tanaman. 

Pemanfaatan PCR-RFLP dalam identifikasi dan penentuan filogeni pada 

tanaman telah banyak dilakukan, antara lain pada Fungi (Nakamura et al 1997), 

Phaseolus (Xavier et al 1997) dan pisang (Ekasari 2011). 

Santoso et al (2005) mempelajari variasi genetik 11 aksesi dari 10 spesies 

durian dengan metode PCR-RFLP menggunakan delapan jenis enzim restriksi 

pada daerah ndhC-trnV dan rbcL. Pada daerah ndhC-trnV menunjukkan variasi 

polimorfisme yang lebih tinggi dibandingkan dari daerah rbcL yaitu aksesi 

dikelompokkan menjadi lima kelompok yang berbeda, sedangkan pada daerah 

rbcL, hanya dikelompokkan ke dalam tiga kelompok. PCR-RFLP pada daerah 

IGS-rDNA dan ndhC-trnV di DNA durian dari 71 klon yang dibudidayakan 

ditemukan telah menghasilkan pita monomorfik, menunjukkan bahwa, 

perubahan tidak terjadi pada pola urutan di kedua daerah (Santoso 2004). 

 

C. Internal Transcribed Spacer (ITS) DNA Ribosomal 

DNA ribosomal adalah DNA yang mengkode RNA Ribosomal, terdiri atas 

pengulangan tandem dari segmen unit, operon, yang terdiri dari NTS, ETS, 18S, 

ITS1 5.85, ITS2 dan 28S. Daerah ITS merupakan daerah non fungsional pada 

gen DNA Ribosomal. Pada tanaman dikotil dan lumut panjang ITS2 

didistribusikan antara 100bp dan 700bp, sedangkan pada monokotil, 

gymnospermae dan pakis antara 100bp dan 480 bp.  

Metode ini terbukti dapat membedakan genom pada beberapa kultivar 

pisang. Gambar 1 menunjukkan hasil analisis elektroforesis gel  dari PCR-RFLP 

dengan penanda ITS-DNA Ribosomal pada tanaman pisang. 
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Gambar 1 Contoh hasil analisis elektroforesis gel  dari PCR-RFLP dengan 

penanda ITS-DNA Ribosomal pada pisang (Nwakanma et al 2003) 

 

Gambar 1 merupakan produk PCR-RFLP pisang dengan menggunakan 2 

primer ITS didapatkan DNA dengan panjang fragmen 600-700 bp. DNA ini 

kemudian dipotong dengan menggunakan enzim endonuklese RsaI sehingga 

terjadi pemotongan pada pita-pita DNA dengan ukuran fragmen yang spesifik 

untuk masing-masing genom yaitu 530 bp untuk genom pisang A, 350 bp da 

180 bp untuk genom B. Berdasarkan hasil pemotongan tersebut dapat dibaca 

pita-pita DNA dan ditentukan genom dari masing-masing kultivar pisang yang 

dianalisis. 

Gen RNA ribosomal pada tanaman tingkat tinggi terbentuk dalam unit 

yang panjang berulang pasangan. Masing-masing unit yang berulang terdiri atas 

sebuah daerah transkripsi yang meliputi daerah 18S, 5,8S, dan 28S pada RNA 

ribosomal yang terdiri atas bagian kecil Internal Transcribed Spacer (ITS 1 dan 

ITS 2) dan bagain besar eksternal nontranscribed Intergenic Spacer (IGS) 

(Maras 2008). 

 

D. Enzim Restriksi Endonuklease 

Enzim restriksi yang digunakan dalam penelitian RFLP adalah enzim 

restriksi tipe II. Ciri utama enzim ini adalah setiap enzim mengenal urutan basa 

spesifik pada pita DNA yang akan dipotong (Fatchiyah et al 2011). Enzim 

restriksi akan memotong pita DNA menjadi serangkaian fragmen dalam kondisi 

konsentrasi garam, pH, dan suhu yang sesuai dengan karakter enzim. Jumlah 
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dan ukuran fragmen tergantung pada konsentrasi dan letak situs restriksi enzim 

dalam DNA. Sampai saat ini, hampir 250 enzim restriksi yang spesifik telah 

ditemukan (Roberts dan Macelis 2001).  

Penelitian ini menggunakan empat jenis enzim, Alu1, Bsp1431, BsuR1, 

dan Eco471. Enzim Alu1 sering digunakan pada peneltian menggunakan teknik 

PCR-RFLP (Rodriguez et al. 1997, Init et al. 2007, Tiwari dan Takhotia 1991). 

Alu1 mengenali situs pemotongan pada basa AG↓CT, memotong dengan 

maksimal pada suhu 37°C dalam buffer Tango (Thermo Scientific) selama 1 

sampai 16 jam. Inaktivasi enzim ini yaitu pada suhu 65 °C selama 20 menit. 

Suhu penyimpanan yang ideal adalah pada -20°C. Enzim Bsp1431 diisolasi dari 

bakteri Bacillus species RFL143. Enzim Bsp1431 mengenali situs pemotongan 

pada basa ↓GATC. Enzim aktif memotong dengan maksimal pada suhu 37°C 

dalam buffer Bsp1431 (Thermo Scientific). Inaktivasi enzim pada suhu 65°C 

selama 20 menit. Enzim BsuR1 diisolasi dari bakteri Bacillus subtilis R. Enzim 

ini mengenali situs pemotongan pada basa GG↓CC. Inkubasi enzim BsuR1 pada 

suhu 37°C pada buffer R (Thermo Scientific). Inkubasi selama 1-16 jam . 

Inaktivasi enzim dapat dilakukan dengan pemanasan pada suhu 65°C selama 20 

menit. Enzim Eco471 diisolasi dari bakteri Escherichia coli yang membawa 

klon gen eco471R dari E.coli RFL47. Enzim Eco471 mengenali situs 

pemotongan pada basa G↓G(A/T)CC. Enzim akan aktif maksimal memotong 

dalam buffer R pada suhu 37°C. Inaktivasi enzim pada suhu 65°C selama 20 

menit. Enzim Ade1 diisolasi dari bakteri Alcaligenes denitrificans. Enzim ini 

mengenali situs pemotongan pada basa CACNNN↓GTG. Inkubasi enzim Ade1 

optimal pada suhu 37°C pada buffer G (Thermo Scientific) selama 1-16 jam. 

Inaktivasi enzim dapat dilakukan pada suhu 65°C selama 20 menit. Enzim 

Mph11031 diisolasi dari bakteri Moraxella phenylpyruvica RFL1103. enzim 

Mph11031 aktif pada suhu 37°C. Inkubasi optimal pada buffer R (Thermo 

Scientific) selama 1-16 jam. Inaktivasi enzim dapat dilakukan dengan 

pemanasan pada suhu 65°C selama 20 menit. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Genetika dan Biologi Molekuler 

Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang pada bulan April 2011 – 

Oktober 2012. 

 

B. Subjek Penelitian 

1. Sampel penelitian  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 25 aksesi 

durian (Durio zibethinus) yang terdapat di Kecamatan Gunungpati, 

Semarang. Jenis organ yang digunakan berupa daun durian yang tidak 

terlalu muda dan tidak terlalu tua (Gambar 2). 

   

Gambar 2 Daun Durian 

2. Primer yang digunakan dalam proses PCR.  

Pada penelitian ini digunakan dua macam primer yaitu  ITS L dan 

ITS 4 (Nwakanma et al. 2003). Urutan dan ukuran basa primer dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 Urutan basa dan ukuran primer ITS L dan ITS 4 

Nama Primer Urutan Basa Jumlah 

Basa 

ITS L 5‟ TCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTG 3‟ 23 

ITS 4 5‟ TCCTCCGCTTATTGATATGC 3‟ 20 
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3. Enzim restriksi yang digunakan dalam proses pemotongan. 

Enzim restriksi yang digunakan yaitu Alu1, Bsp1431, BsuR1, 

Eco471, Ade1 dan Mph11301, diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam. 

 

C. Rancangan penelitian 

Parameter pengamatan 

Pengamatan akan dilakukan dengan mengamati dan menganalisa 

pita DNA spesifik yang terbentuk dari hasil pemotongan enzim restriksi 

pada gel hasil elektroforesis. Berdasarkan fragmen DNA tersebut dapat 

ditentukan sidik jari dari aksesi durian. 

 

D. Alat dan bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 

2 dan Tabel 3. 

Tabel 2  Alat penelitian 

Uraian Alat 

Pengambilan kuncup daun Gunting yang tajam dan bersih 

Penyimpanan dalam perjalanan Plastik klip bersih, kertas label 

Penyimpanan sebelum isolasi DNA Freezer, alumunium foil 

Isolasi dan purifikasi DNA Freezer, Mortar dan pestle, sentrifus, 

kotak penyimpan sampel, rak 

ependorf, ependorf, vortex, 

micropipet, tip pipet, water bath, 

gunting dan pinset, sarung tangan. 

Amplifikasi DNA dan pemotongan 

dengan enzim 

Mesin thermal cycle, ependorf, 

mikropipet, tip pipet, sentrifus, rak 

ependorf, sarung tangan. 

Elektroforesis  Elektroforesis horizontal, sisir, power 

supply, microwave, Gel 

documentation, mikropipet, tip pipet, 

alat timbang. 
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Tabel 3  Bahan penelitian 

Uraian Bahan 

Isolasi dan purifikasi DNA Sampel (daun durian), Illustra 

Nucleon Phytopure Genomic DNA 

Extraction Kits (Reagen 1, Reagen 2, 

Phytopure Resin), kloroform, β-

merkaptoetanol,  isopropanol 100%, 

etanol 70%, RNAse, buffer TE (Tris, 

EDTA) 

Amplifikasi dengan mesin PCR dan 

pemotongan dengan enzim restriksi 

DNA sampel, primer, buffer PCR, taq 

polimerase, dNTP, ddH2O, enzim 

Alu1, Bsp1431, BsuR1, Eco471, Ade1 

dan Mph11301. 

Elektroforesis  1X buffer TAE, ethidium bromida 

(EtBr), gel agaros , loading dye, DNA 

marker. 
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E. Prosedur penelitian 

Tahap-tahap yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam 

Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Alur penelitian PCR-RFLP 

1. Pengambilan sampel tanaman 

Sampel yang diambil berasal dari daun yang masih muda untuk 

mendapatkan DNA dalam jumlah yang banyak. Sampel daun dipotong 

dengan gunting yang tajam dan dibungkus menggunakan alumunium foil 

Pengambilan daun tanaman durian 

Isolasi dan purifikasi DNA 

Amplifikasi ITS menggunakan PCR 

Pemotongan dengan enzim restriksi 

Elektroforesis gel agaros 2% untuk 

melihat hasil pemotongan dengan 

enzim restriksi 

 

Analisis Keanekaragaman Genetik 

 

Elektroforesis gel agaros 0,8%  

untuk melihat hasil isolasi DNA 

 

Elektroforesis gel agaros 1% untuk 

melihat hasil PCR 
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disimpan dalam plastik klip yang bersih, dan kemudian diberi label 

nomor aksesi. 

2. Isolasi dan purifikasi DNA genom 

DNA diisolasi menggunakan Kit Isolasi DNA (Nucleon Phytopure, 

USA) dengan prosedur kerja mengikuti protokol dari Nucleon Phytopure 

yang telah dimodifikasi sesuai dengan hasil optimasi. Sampel yang 

digunakan adalah daun dari tanaman durian. Sampel daun dipisahkan 

dari tulang daunnya kemudian ditimbang seberat 0,2 gram. Daun 

dipotong kecil-kecil kemudian dibungkus menggunakan aluminium foil 

dan dimasukkan ke dalam frezeer selama kurang lebih 24 jam supaya 

mudah digerus dan menjaga DNA di dalamnya tidak rusak.  

Daun digerus menggunakan mortar dan pestel untuk memisahkan 

sel-sel daun sehingga memperluas permukaan sel ketika bereaksi dengan 

reagen Phytopure. Reagen 1 ditambahkan ke dalam sampel sebanyak 

800 μl, sedikit demi sedikit sambil digerus. Reagen 1 berfungsi untuk 

melisiskan dinding sel dan membran sel. Sampel dipindahkan ke dalam 

tube berukuran 1,5 ml kemudian ditambahkan RNAse sebanyak 20 μl 

dan β-merkaptoetanol sebanyak 30 μl, tube dikocok perlahan 

menggunakan tangan selanjutnya diinkubasi di dalam inkubator suhu 

37°C selama satu jam untuk membantu proses pengikatan RNA. 

Selanjutnya ke dalam sampel ditambah Reagen 2 sebanyak 150 μl yang 

berfungsi untuk melisiskan membran inti dan plasma serta organel 

lainnya sehingga DNA terpisah dari bagian sel lain.  

Sampel diinkubasi pada suhu 65°C selama 30 menit di waterbath. 

Kemudian sampel diinkubasi di dalam lemari pendingin selama 20 menit 

untuk menghentikan aktivitas enzim yang telah bekerja saat proses 

pelisisan dinding sel pada inkubasi di dalam waterbath. Perlakuan 

kejutan suhu (heat shock) ini bertujuan untuk memutuskan ikatan antara 

DNA dengan protein yang mengemasnya. Selanjutnya ke dalam sampel 

dimasukkan 500 μl kloroform dingin yang berfungsi untuk mengangkat 

supernatan karena memiliki massa jenis yang lebih tinggi daripada 

komplek supernatan. Phytopure Resin kemudian ditambahkan sebanyak 
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100 μl untuk mengikat polisakarida yang masih tersisa dan membentuk 

lapisan semisolid yang memisahkan antara bagian yang mengandung 

DNA dengan debris sel.  

Sampel disentrifugasi dengan kecepatan 10.000 rpm selama 10 

menit sehingga terbentuk tiga lapisan yaitu, lapisan paling atas adalah 

supernatan, lapisan kedua adalah debris sel dan lapisan paling bawah 

adalah kloroform. Supernatan yang terbentuk di bagian paling atas 

dipindahkan ke tube 1,5 ml baru dan ditambah isopropanol 100% dingin 

dengan perbandingan volume isopropanol:supernatan adalah 1:1, 

kemudian dikocok dengan tangan secara perlahan-lahan. Kemudian 

sampel disentrifugasi kembali dengan kecepatan 10.000 rpm selama 10 

menit dan terbentuk pelet DNA yang berwarna putih, sedangkan 

supernatan dibuang. Pelet DNA kemudian dicuci menggunakan ethanol 

70%, pencucian dilakukan dengan cara menambahkan ethanol 70%  

sebanyak 100 μl kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 10.000 rpm 

selama 5 menit. Pencucian dilakukan sebanyak tiga kali, kemudian sisa-

sisa ethanol dibuang dan pellet DNA dikeringanginkan dan setelah 

kering ditambah buffer TE sebanyak 50 μl dan disimpan di dalam 

freezer. 

3. Elektroforesis Gel Agaros 

Hasil isolasi DNA dilihat menggunakan elektroforesis gel agaros 

0,8%. Gel agaros dibuat dengan cara, agaros sebanyak 0,4 gr dilarutkan 

dalam 50 ml TAE 1X, selanjutnya dipanaskan dalam microwave selama 

3 menit. EtBr sebanyak 2 μl ditambahkan dalam larutan agaros dalam 

kondisi suhu hangat. Larutan agaros dituangkan dalam cetakan yang 

telah dilengkapi dengan sisir dan didiamkan sampai gel mengeras. 

Elektroforesis dilakukan menggunakan buffer TAE 1X, loading 

dye sebanyak 2 μl dicampurkan dengan 4 μl sampel DNA durian 

menggunakan micropipet kemudian dimasukkan ke dalam sumur gel 

dengan hati-hati. Elektroforesis dijalankan pada 100 volt selama 30 

menit. Setelah elektroforesis selesai, gel dimasukkan ke dalam UV 
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transiluminator untuk mengetahui pita DNA hasil isolasi kemudian 

diambil foto sebagai dokumentasi. 

4. Amplifikasi ITS dengan mesin PCR 

Campuran (master mix) sebanyak 12,5 μl yang terdiri atas 10 ng 

DNA template, 0,5 µl masing-masing primer ITS L dan ITS 4, kemudian 

ditambah masing-masing 200 μM dNTP mix, buffer 1X dan enzim taq 

polymerase, kemudian campuran dimasukkan ke dalam tabung PCR 0,2 

ml. Tabung yang berisi campuran larutan 12,5 μl dimasukkan ke dalam 

Thermal Cycler Chain Reaction dengan kondisi suhu denaturasi awal  95 

o
C selama 1 menit, denaturasi akhir pada 95 

o
C selama 1 menit, 

dilanjutkan annealing pada suhu 45 
o
C selama 30 detik, ekstensi selama 

1 menit pada suhu 72 
o
C. Inkubasi terakhir dilakukan pada suhu 72 

o
C 

selama 7 menit. Keberhasilan PCR diuji melalui elektoforesis dengan gel 

agaros 1%.  

Gel agaros 1% dibuat dengan cara mencampur 0,3 gram agaros dan 

ditambahkan 30 ml buffer TAE 1X, selanjutnya dipanaskan dalam 

microwave selama 3 menit. EtBr sebanyak 2 μl ditambahkan dalam 

larutan agaros dalam kondisi suhu hangat. Larutan agaros dituangkan 

dalam cetakan yang telah dilengkapi dengan sisir dan didiamkan sampai 

gel mengeras. 

Proses elektroforesis untuk melihat hasil amplifikasi DNA target 

sama dengan elektroforesis untuk melihat hasil isolasi DNA. 

5. Pemotongan Produk PCR dengan Enzim Restriksi 

Setelah amplifikasi  fragmen DNA target berhasil selanjutnya 

dilakukan analisis dengan teknik RFLP. Hasil amplifikasi dipotong 

menggunakan enam jenis enzim restriksi yaitu Alu1, Bsp1431, BsuR1, 

Eco471, Ade1 dan Mph11301. 

Pemotongan dilakukan dengan cara mencampurkan 5 μl DNA 

(produk PCR) dengan 2 μl buffer enzim, 2 μl enzim dan 9 μl ddH2O. 

Mix menggunakan vortex kemudian di sentrifus sebentar dan diinkubasi 

di dalam suhu 37 
o
C selama 72 jam. Pemotongan dilakukan 

menggunakan 7 enzim yang dilakukan secara terpisah. 
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6. Elektroforesis Gel Agaros 

Kualitas hasil pemotongan enzim dilihat menggunakan gel agaros 

2%. Gel agaros 2% dibuat dengan cara mencampur 0,5 gram agaros dan 

ditambahkan 25 ml buffer TAE 1X, selanjutnya dipanaskan dalam 

microwave selama 3 menit. EtBr sebanyak 2 μl ditambahkan dalam 

larutan agaros dalam kondisi suhu hangat. Larutan agaros dituangkan 

dalam cetakan yang telah dilengkapi dengan sisir dan didiamkan sampai 

gel mengeras. 

Elektroforesis dilakukan menggunakan buffer TAE 1X, loading 

dye sebanyak 2 μl dicampurkan dengan 4 μl sampel DNA durian 

menggunakan micropipet kemudian dimasukkan ke dalam sumur gel 

dengan hati-hati. Elektroforesis dijalankan pada 100 volt selama 30 

menit. Setelah elektroforesis selesai, gel dimasukkan ke dalam UV 

transiluminator untuk mengetahui pita DNA hasil isolasi kemudian 

diambil foto sebagai dokumentasi. 

 

F. Metode pengumpulan data 

Data diambil dari hasil elektroforesis daerah ITS DNA ribosomal 

durian dan elektroforesis fragmen ITS DNA ribosomal yang telah dipotong 

menggunakan empat jenis enzim restriksi yaitu Alu1, Bsp1431, BsuR1, dan 

Eco471 kemudian divisualisai pada gel documentation. 

 

G. Metode analisis data 

Pita yang muncul pada gel agaros 2% pada setiap aksesi ditentukan 

ukuran relatifnya berdasarkan DNA marker 100bp. Perbedaan ukuran fragmen 

DNA hasil pemotongan enzim endonuklease merupakan sidik jari DNA setiap 

aksesi Durian. 
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BAB IV 

HASIL dan PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Isolasi 25 aksesi durian dari Kecamatan Gunungpati, 11 aksesi  

menunjukkan hasil DNA genom yang bagus. Isolasi DNA menggunakan Kit 

Nucleon Phytopure. dengan optimasi yang diperlukan. Optimasi yang 

dilakukan dengan 1) perbandingan menggunakan daun segar, 2) penambahan 

jumlah jaringan daun yang akan diekstrak, 3) penambahan β-merkaptoetanol 

dan RNAase. Optimasi isolasi DNA dengan perbandingan menggunakan daun 

segar dan yang disimpan dalam freezer memiliki kualitas DNA yang sama 

(Gambar 4)  

 

Gambar 4  Elektroforegram hasil isolasi DNA durian menggunakan Kit Isolasi  

Nucleon Phytopure. Keterangan: x,xb=sampel isolasi menggunakan 

daun segar; 1-20=sampel menggunakan daun yang disimpan dalam 

freezer. 

  

DNA genom hasil isolasi diamplifikasi menggunakan ITS L dan ITS 4. 

Hasil amplifikasi tersebut dielektroforesis menggunakan gel agaros 1 % 

(Gambar 5).  

 

Gambar 5  Elektroforegram Amplifikasi Menggunakan ITS L dan ITS 4 

Keterangan: M (DNA marker 100bp), x,xb,1-dst (aksesi durian) 

 

Elektroforegram berdasarkan marker 100bp menunjukkan hasil 

amplifikasi daerah ITS DNA ribosomal berukuran 800bp. ITS DNA ribosomal 

800bp 

500bp 

800bp 

100bp 
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hasil amplifikasi selanjutnya dipotong menggunakan enam restriksi. Enzim 

restriksi yang digunakan yaitu Alu1, Bsp1431, BsuR1, Eco471, Ade1 dan 

Mph11301.   

Elektroforegram hasil pemotongan oleh enzim restriksi AluI 

ditunjukkan pada Gambar 6. Pemotongan pita ITS DNA ribosomal oleh enzim 

AluI menghasilkan pita-pita potongan dengan ukuran 600bp dan 150bp, hasil 

pemotongan yang sama juga terjadi pada aksesi yang lain. 

  

Gambar 6 Elektroforegram hasil pemotongan menggunakan enzim restriksi    

Alu1. Keterangan: M (DNA marker 100bp), x,xb,1-dst (aksesi durian) 

 

Elektroforegram hasil pemotongan menggunakan enzim Bsp1431 

ditunjukkan pada Gambar 7.  

 

Gambar 7 Elektrogoregram hasil pemotongan menggunakan enzim Bsp1431. 

Keterangan: M (DNA marker 100bp), x,xb,1-dst (aksesi durian) 

 

Pada elektroforegram (Gambar 7) ditunjukkan hasil pemotongan 

enzim Bsp 1431 yang telah diinkubasi selama 24 jam. Pada aksesi nomor x 

memotong pada ukuran 600bp, 400bp, 200bp, 170bp dan 130bp. Pada aksesi 

nomor xb memiliki ukuran 550bp, 400bp dan 170bp. Aksesi nomor 1 

memiliki ukuran 500bp, 400bp, 300bp dan 200bp. Sedangkan aksesi nomor 3 

memiliki ukuran 500bp, 400bp dan 300bp. Pada aksesi nomor 5 dan 7 

memiliki ukuran 500bp, 400bp dan 200bp. Tiga aksesi yaitu nomor 12, 15 dan 

100bp 

100bp 

500bp 

500bp 

600bp 

150bp 

600bp 

400bp 300bp 

200bp 

170bp 
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17 memiliki ukuran 500bp, 400bp dan 300bp. Dua aksesi selanjutnya yaitu 

nomor 18 dan 20 memiliki ukuran 500bp, 400bp, 200bp, dan 170bp.  

Elektroforegram hasil pemotongan menggunakan enzim BsuRI 

ditunjukkan pada Gambar 8. Hasil pemotongan menggunakan enzim BsuR1 

beberapa aksesi nampak hanya smear yaitu pada aksesi nomor x, xb dan 3. 

Aksesi nomor 1 memiliki ukuran pita 700bp, 600bp dan 450bp. Aksesi nomor 

5 memotong pada ukuran 450bp. Aksesi nomor 7 memiliki ukuran pita DNA 

700bp dan 450bp. Aksesi nomor 12, 15 dan 17  memiliki ukuran pita DNA 

yaitu 700bp, 650bp, 550bp dan 450bp. Aksesi nomor 18 memiliki ukuran 

650bp, 550bp, dan 450bp. Aksesi nomor 20 memiliki ukuran 450bp.  

 

Gambar 8 Elektroforegram hasil pemotongan menggunakan enzim BsuR1. 

Keterangan: M (DNA marker 100bp), x,xb,1-dst (aksesi durian) 

 

Elektroforegram hasil pemotongan menggunakan enzim Eco471 

ditunjukkan pada Gambar 9.  

 

 

Gambar 9 Elektroforegram hasil pemotongan menggunakan enzim 

Eco471. Keterangan: M (DNA marker 100bp), x,xb,1-dst 

(aksesi durian) 

Pada elektroforegram menunjukkan hasil pemotongan oleh enzim 

Eco471 yaitu setelah diinkubasi selama 24 jam menunjukkan ukuran pita 

DNA bervariasi pada beberapa aksesi. Aksesi nomor x, xb dan 1 memiliki 

ukuran pita 800bp.  Aksesi nomor 3 dan 5 tidak menunjukkan adanya DNA. 

Aksesi nomor 7 memiliki ukuran pita DNA 800bp, 600bp dan 450bp. Aksesi 
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nomor 12, 15 dan 17  memiliki ukuran pita DNA yaitu 800bp dan 600bp. 

Aksesi nomor 18 dan 20 memiliki ukuran 800bp, dan smear pada ukuran 

600bp dan 500bp.  

Elektroforegram hasil pemotongan menggunakan enzim restriksi 

Ade1 ditunjukkan pada Gambar 10.  

 

Gambar 10 Elektroforegram hasil pemotongan menggunakan enzim restriksi 

Ade1. Keterangan: M (DNA marker 100bp), x,xb,1-dst (aksesi 

durian) 

 

Panjang pita DNA hasil PCR yaitu 800bp. Pemotongan menggunakan 

enzim AdeI dilakukan melalui inkubasi selama 24 jam tidak menunjukkan 

adanya pemotongan, hasil elektroforegram menunjukkan ukuran pita DNA 

800bp.  

Elektroforegram hasil pemotongan menggunakan enzim 

Mph11301 ditunjukkan pada Gambar 11.  

 

Gambar 11. Elektroforegram hasil pemotongan menggunakan enzim.Mph11301 

       Keterangan: M (DNA marker 100bp), x,xb,1-dst (aksesi durian) 

 

Hasil elektroforegram menunjukkan bahwa tidak terjadi pemotongan 

pada pita DNA. Ukuran pita setelah diinkubasi selama 36 jam adalah 800bp.  
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B. Pembahasan 

DNA hasil isolasi untuk dapat diamplifikasi harus memiliki kualitas 

yang bagus, yaitu tidak smear, tidak terpotong-potong dan tidak mengandung 

zat lain. Pita DNA yang baik ditunjukkan dalam elektroforegram yaitu pita 

yang kompak dan tidak smear, smear merupakan DNA yang terpotong-potong 

dan berukuran kecil.  

Isolasi 25 aksesi durian dengan menggunakan beberapa metode isolasi 

yaitu metode Dixit (1998), metode Rath (1998), metode Dharma (2005), 

metode Doyle&Doyle (1990), metode Porebski (1997) dan metode Orozco-

Castillo (1994). Hasil beberapa metode tersebut menghasilkan pelet yang 

berwarna cokelat dan tidak larut dalam buffer Tris-EDTA (TE) atau berlendir. 

Hasil elektroforesis menunjukkan kualitas pita DNA masih terdapat smear dan 

tidak memberikan hasil yang baik untuk dilakukan PCR .  

Sebelas aksesi yang berhasil diisolasi menggunakan Kit Isolasi DNA 

Nucleon Phytopure dengan melalui berbagai optimasi isolasi yaitu 1) 

perbandingan menggunakan daun segar, 2) penambahan jumlah jaringan daun 

yang akan diekstrak, 3) penambahan β-merkaptoetanol dan RNAase (Anonim 

2007).  

Kesulitan dalam mengisolasi DNA durian yaitu karena ada banyaknya 

lendir yang dihasilkan dan adanya warna kecoklatan pada pelet hasil isolasi 

DNA. Lendir dihasilkan terutama pada daun durian yang muda dan DNA hasil 

isolasi sedikit. Hasil penelitian Small et al. (2004) menunjukkan bahwa pada 

tanaman tertentu daun dewasa lebih cocok untuk ekstraksi DNA.  

Warna kecoklatan pada pelet DNA durian juga terjadi pada pelet hasil 

isolasi DNA daun mulberi. Adanya warna kecoklatan pada pelet DNA daun 

mulberi menyebabkan DNA sulit diisolasi, untuk mengatasinya Anuradha et 

al. (2013) menambahkah polyviny pirrolidone (PVP), l L-ascorbic acid, 

diethyldithocarbamic acid (DIECA), sodium metabisulfite dan sodium 

dodecyl sulphate pada buffer isolasi CTAB. DIECA adalah phenoloxidase 

inhibitor dan membantu mengurangi warna kecoklatan akibat oksidasi 

polifenol quinon. Penambahan asam L-askorbat mencegah oksidasi senyawa 

fenolik dan adsorpsi dengan molekul DNA. PVP juga memiliki fungsi yang 
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sama, membentuk kompleks senyawa dengan ikatan hidrogen dengan fenolik 

senyawa dan co-presipitat bersama dengan sel  sehingga mencegah polifenol 

dari berinteraksi dengan DNA. 

Penelitian Suman et al. (1999) menyebutkan bahwa tingkat β-

mercaptoethanol yang tinggi berhasil menghilangkan polifenol. Oleh karena 

itu, konsentrasi β-merkaptoetanol yang tinggi merupakan protokol yang baik 

untuk menghasilkan DNA berkualitas bagus dari spesies tanaman yang 

mengandung polifenol. Sedangkan, konsentrasi NaCl yang tinggi dapat 

digunakan untuk menghapus kadar polisakarida selama ekstraksi DNA.  

Hameed et al. (2004) pada penelitiannya juga melaporkan bahwa 

kualitas DNA hasil isolasi gandum menjadi bagus setelah meningkatkan kadar 

NaCl dan β-merkaptoetanol dalam buffer isolasi. Kemurnian DNA gandum 

hasil isolasi sangat baik yaitu pada rasio A260/A280 dan A260/A230 adalah 

1,79-1,94 dan > 2 yang menunjukkan bahwa DNA bebas dari protein dan 

polifenol seta senyawa polisakarida. 

Optimasi isolasi DNA durian dilakukan dengan menggunakan 

beberapa cara yaitu optimasi penambahan atau pengurangan jumlah jaringan 

yang akan diisolasi, penambahan β-merkaptoetanol, dan penambahan RNAse 

selama proses isolasi dan purifikasi DNA. Menurut Moyo et al (2008) 

optimasi jumlah jaringan tanaman per satuan volume buffer ekstraksi adalah 

salah satu satu faktor yang paling kritis dalam prosedur isolasi DNA tanaman. 

Sedangkan β-Merkaptoetanol berfungsi untuk mencegah terjadinya oksidasi 

senyawa polifenol (Kawata et al  2003).  

Daun durian merupakan jaringan aktif fotosintesis yang mengandung 

senyawa polifenol, ketika proses penggerusan, senyawa ini berinteraksi secara 

ireversibel dengan protein dan asam nukleat sehingga membentuk lendir 

(gelatinous matrix) (Michiels et al. 2003). Lendir ini yang menghambat proses 

PCR, jika tidak dihilangkan.  

PCR merupakan suatu proses sintesis enzimatik untuk 

mengamplifikasi DNA secara in vitro. Proses amplifikasi oleh PCR 

dipengaruhi oleh berbagai parameter yaitu antara lain (1) kualitas dan 

konsentrasi DNA template, (2) desain dan konsentrasi primer, (3) konsentrasi 
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ion magnesium, (4) konsentrasi empat deoksinukleotida (dNTP), (5) buffer 

PCR, (6) konsentrasi Taq polimerase, (7) Siklus PCR, (8) Penggunaan teknik 

hotstart. Namun, tidak ada satu protokol PCR yang optimal untuk semua 

genom. Oleh karena itu, masing-masing PCR memerlukan optimasi khusus, 

terutama optimasi template dan primer yang akan digunakan  (Grunenwald 

2003). Hal tersebut juga disebutkan oleh Aris (2011) yaitu bahwa keberhasilan 

amplifikasi lebih didasarkan kepada kesesuaian primer serta efisiensi dan 

optimasi proses PCR. Primer yang tidak spesifik dapat menyebabkan 

teramplifikasinya daerah lain dalam genom yang tidak dijadikan sasaran atau 

tidak ada daerah genom yang teramplifikasi. Optimasi PCR diperlukan untuk 

menghasilkan karakter yang diinginkan, yaitu optimasi suhu annealing DNA 

dalam mesin PCR. Optimasi suhu annealing menjadi bagian yang paling 

penting dalam proses amplifikasi (Roux 2003). 

Suhu annealing yang terlalu rendah dan terlalu tinggi menyebabkan 

primer tidak dapat melekat pada tempat yang spesifik sehingga hasil 

amplifikasi DNA target tidak didapatkan (Ekasari 2011), pada amplifikasi 

DNA pisang suhu annealing yang optimal yaitu suhu 48°C. Pada penelitian ini 

optimasi suhu annealing dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu pada 

suhu 48°C (Ekasari 2011) dan gradient suhu yaitu pada suhu 38°C, 39°C, 

41°C, 42°C, 43°C, 44°C, 45°C, dan 46°C. Hasil amplifikasi terbaik yaitu pada 

suhu annealing 45°C. 

Penelitian ini mengamplifikasi daerah ITS DNA ribosomal pada 

sebelas aksesi durian. Daerah ITS dapat diamplifikasi pada seluruh tanaman 

hijau menggunakan pasangan primer yang sama (Baldwin et al. 1995), daerah 

ITS dari DNA hasil ekstraksi dapat digunakan untuk mengidentifikasi species. 

Pada kerabat durian (Bombaceae) yaitu pohon baobab (Adansonia sp) 

daerah ITS pada tanaman yang dianalisis memiliki panjang 787bp. Sekuen 

individu memiliki panjang antara 771-772bp (Baum et al 1998). Filogeni ITS 

menunjukkan bahwa Adansonia digitata dan Adansonia kilima secara genetic 

sama yaitu menunjukkan tetraploidy yang berevolusi (Pettigrew et al 2012). 

Penelitian ini menggunakan empat jenis enzim restriksi yang 

memotong daerah ITS, yaitu Alu1, Bsp1431, BsuR1, Eco471, Ade1 dan 
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Mph11301. Empat enzim menunjukkan hasil pemotongan, sedangkan dua 

enzim tidak. Keempat enzim tersebut adalah Alu1, Bsp1431, BsuR1, dan 

Eco471. 

Enzim Alu1 memotong DNA menjadi dua fragmen pada seluruh aksesi 

yaitu dengan ukuran 600bp dan 150bp. Hal ini menunjukkan bahwa enzim 

Alu1 tidak memiliki situs yang spesifik pada daerah ITS aksesi durian yang 

diteliti.  

Pemotongan oleh enzim Bsp1431 memiliki 7 variasi ukuran pada 

kesebelas aksesi durian yang diteliti. Enzim Bsp1431 memiliki situs 

pemotongan yang spesifik pada ukuran 550bp dan 120bp. Ukuran pita 550bp 

yaitu hanya pada aksesi nomor xb dan ukuran pita 120bp hanya ada pada 

aksesi nomor x. Hal ini menunjukkan bahwa enzim Bsp1431 memiliki situs 

pemotongan spesifik pada ukuran 550bp dan 120bp.  

Enzim BsuR1 memiliki 6 variasi ukuran pemotongan. Ukuran yang 

spesifik yaitu hanya pada aksesi nomor 1 dengan ukuran pita DNA 600bp, 

sedangkan pemotongan oleh enzim Eco471 terdapat tiga variasi ukuran 

pemotongan. Ukuran yang spesifik terdapat pada aksesi nomor 7 dengan 

ukuran pita DNA 450bp. 

Inkubasi menggunakan enzim Ade1 dan Mph11031 menunjukkan tidak 

terjadi pemotongan, hal ini menunjukkan bahwa enzim tersebut tidak memiliki 

situs pemotongan yang pada daerah ITS DNA Ribosomal kesebelas aksesi 

durian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian 25 aksesi durian menunjukkan bahwa DNA genom 11 

aksesi durian berhasil diamplifikasi menggunakan primer ITS L dan ITS 4. 

Pemotongan menggunakan enzim Bsp1431 memiliki dua ukuran fragmen 

spesifik yaitu 550bp dan 120bp. Enzim BsuR1 memiliki situs pemotongan 

yang spesifik pada ukuran 600bp. Sedangkan enzim Eco471 memiliki situs 

pemotongan yang spesifik pada ukuran 450bp.  

Pada penelitian ini telah didapatkan sidik jari yaitu oleh pemotongan 

menggunakan enzim Bsp1431 BsuR1 dan Eco471. 

 

B. Saran 

Untuk memperkuat adanya analisis sidik jari DNA lebih lanjut, 

sebaiknya menggunakan lebih banyak aksesi durian dan enzim restriksi. 
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Lampiran 1. Alat Penelitian 

Beberapa alat yang digunakan dalam penelitian disajikan dalam tabel berikut : 

 

No Nama Alat Gambar 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Neraca Ohaus® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microwave (SHARP) 

 

 

 

 

 

 

Electrophoresis tools 

 

              
              

 

 
 

 

   
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gel documentation 

alpha innotech USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

33 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Microcentrifuge 

(Hettich Zentrifugen®) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCR Bio-rad C-1000 

Thermal Cycler 

 

 

 

 

Freezer (Modena) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikropipet dan tip, 

microtube 1,5 ml dan 

rak microtube 
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Lampiran 2. Dokumentasi penelitian 

 

Tahapan Penelitian PCR-RFLP DNA Ribosomal Durian 

No. Keterangan Gambar 

1. Pengambilan daun tanaman 

durian 

 

 
 

2. Isolasi dan purifikasi DNA 

 

 

 
 

3. Elektroforesis gel agaros 

0,8%  untuk melihat hasil 

isolasi DNA 

 

 

 
 

 

 

4. 

 

 

 

Amplifikasi ITS 

menggunakan PCR 
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5. Elektroforesis gel agaros 1% 

untuk melihat hasil PCR 

 

 

 
 

6. Pemotongan dengan enzim 

restriksi 

 

 
 

7. Elektroforesis gel agaros 2% 

untuk melihat hasil 

pemotongan dengan enzim 

restriksi 

 

 
8. Analisis Keanekaragaman Genetik 
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