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ABSTRACT 

Mangifera casturi is an endemic mango from South Kalimantan that has 
become extinct in the wild and population tends to decrease. Information on the 

diversity of Mangifera casturi can be seen molecularly, considering that the Mangifera 
casturi is a plant that rarely appears so organs that are often found are incomplete for 
morphological analysis. Molecular analysis requires important steps, namely DNA 

isolation, because it will determine the quality and quantity of DNA to be used for 
further analysis. This study aimed to isolate the total DNA in 3 individual Kasturi 

mango plants with the help of a Genomic DNA plant minikit (Genaid). The isolation 
results showed that the total DNA of the Kasturi mango was successfully isolated 
using an isolation kit. The resulting total DNA has thick bands without smear. 
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ABSTRAK 

Mangifera casturi merupakan mangga endemik Kalimantan Selatan yang telah 
punah di habitat liar dan populasinya cenderung berkurang. Informasi mengenai 

keanekaragaman mangga kasturi dapat dilihat secara molekuler mengingat mangga 
kasturi merupakan tanaman yang jarang berbuah sehingga organ yang dijumpai sering 

tidak lengkap untuk dianalisis secara morfologi. Analisis secara molekuler 
memerlukan tahap utama yang sangat penting yaitu isolasi DNA karena akan 
menentukan kualitas dan kuantitas DNA yang akan digunakan untuk analisis 

selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi DNA total pada 3 individu 
tanaman mangga kasturi dengan bantuan Genomic DNA plant mini kit (Genaid). Hasil 

isolasi menunjukkan bahwa DNA total mangga kasturi berhasil diisolasi dengan baik 
menggunakan kit isolasi. DNA total yang dihasilkan memiliki pita yang tebal tanpa 
smear.  

 
Kata kunci : DNA, keanekaragaman, kit isolasi, Mangifera casturi, molekuler.
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PENDAHULUAN 

Mangga kasturi (Mangifera 
casturi) tergolong kedalam anggota 

famili Anacardiaceae (Kostermans & 
Bompard 1993). Mangga kasturi 
merupakan tanaman asli Kalimantan 

Selatan. Menurut Matra et al. (2021), 
mangga kasturi dikenal dengan 

berbagai nama lokal, seperti kasturi, 
cuban, palipisan, pinari, dan rawa-
rawa. Mangga kasturi merupakan 

hybrid natural dari M. quadrifida dan 
M. indica.  

Mangga kasturi berdasarkan data 
IUCN red list categories 30 November 
1994 M. casturi masuk kedalam 

kategori telah punah di habitat liar. 
Populasinya cenderung berkurang, 

baik dalam segi jumlah individu, dan 
keragaman genetiknya (Sari, 2014). 
Untuk melihat keragaman genetik 

mangga kasturi dapat dillakukan 
secara melokuler mengingat mangga 
kasturi jarang berbuah, sehingga sulit 

dilakukan analisis secara morfologi 
kerena membutuhkan organ utuh dan 

lengkap. 
Pharmawati (2009) menjelaskan, 

analisis molekuler tumbuhan 

tergantung pada jumlah dan 
kemurnian sampel DNA. Kehadiran 

metabolit sekunder pada tanaman 
terkadang menghambat proses isolasi 
dan menyebabkan munculnya 

kontaminasi pada DNA murni 
sehingga harus menggunakan teknik 

yang tepat dalam proses isolasi DNA.  
Isolasi DNA merupakan proses 

pemisahan DNA dari komponen-

komponen penyusun sel lainnya. 
Proses ini melibatkan penghancuran 

dinding sel, pemisahan DNA dari 
protein, dan pemurnian DNA 
(Muladno 2002).  Teknik isolasi DNA 

ada yang secara manual dan 

menggunakan kit. Menurut Yulianti 

(2006), isolasi DNA tanaman secara 
manual maupun menggunakan 

kitmemiliki kelebihan dan 
kekurangan. Metode konvensional 
memiliki kelebihan harga lebih murah 

dan dapat digunakan dalam lingkup 
luas, sementara kekurangannya 

membutuhkan waktu yang relatif lama 
dan hasil yang diperoleh tergantung 
jenis sampel. Persiapan alat dan bahan 

ekstrasi manual pada umumnya 
membutuhkan waktu relatif lebih 

lama. Satu paket kit isolasi DNA di 
dalamnya telah tersedia seperangkat 
perlengkapan isolasi DNA yang siap 

pakai, sehingga meminimalisir waktu 
kerja. 

Menurut Pangesti et al. (2020), 
penggunaan kit dalam isolasi DNA 
lebih cepat dalam pengerjaan dan 

lebih efektif jika dilihat dari hasil 
kemurnian yang dihasilkan pada 
isolasi DNA total. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan isolasi DNA total 
menggunakan kit isolasi untuk melihat 

kualitas DNA hasil isolasi. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengisolasi DNA 
total pada 3 individu tanaman mangga 

kasturi. 
  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada 
Januari 2022–Mei 2022 di 

Laboratorium Botani, Jurusan Biologi, 
Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Riau. 
Prosedur penelitian yang digunakan 
berupa metode pengambilan sampel 

berupa daun dengan cara survei.  
Sebanyak 3 sampel daun 

mangga kasturi diambil di Kabupaten 
Indragiri Hilir. Kit Isolasi DNA 
menggunakan Genomic DNA plant 

minikit (Genaid). Sampel daun M. 
casturi dimasukkan ke dalam mortar 
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sebanyak 0,3 gram kemudian digerus 

menggunakan pastel dan ditambahkan 
nitrogen cair untuk membantu 

penghancuran dinding sel secara 
mekanik. Sampel yang telah halus 
dimasukkan dalam tabung 1,5 ml lalu 

ditambahkan larutan buffer GPX1 
sebanyak 400 μl dan larutan RNAse 

sebanyak 5 μl kemudian divortex 
selama 5 detik. Sampel diinkubasi 
pada suhu 60ºC. 

Larutan buffer GP2 ditambahkan 
sebanyak 100 μl, kemudian diinkubasi 

di dalam es selama 3 menit. Filter 
column diletakkan pada collection 
tube kemudian larutan tersebut 

dipindahkan ke dalam filter column, 
lalu disentrifus selama 1 menit dengan 

kecepatan 3000 rpm. Supernatan 
dipindahkan dari collection tube ke 
tabung 1,5 ml yang baru. Larutan 

buffer GP3 dimasukkan ke dalam 
tabung sebanyak 1,5 volume 
kemudian divorteks selama 5 detik. 

Larutan dimasukkan ke dalam GD 
column lalu disentrifus selama 2 menit 

dengan kecepatan 15.000 rpm. 
Supernatan di dalam collection tube 
dibuang. 

Larutan buffer W1 ditambahkan 
sebanyak 400 μl lalu disentrifus 

dengan kecepatan 15.000 rpm selama 
30 detik. Supernatan dibuang dan 
larutan wash buffer ditambahkan ke 

dalam GD column sebanyak 600 μl, 
lalu disentrifus selama 30 detik 

dengan kecepatan 15.000 rpm. 
Supernatan dibuang dan GD column 
dirakit kembali pada collection tube 

lalu disentrifus selama 30 detik 
dengan kecepatan 15.000 rpm untuk 

mengeringkan column matriks. Elution 
buffer dipanaskan dengan suhu 60°C. 
GD column dipindahkan ke dalam 

tabung 1,5 ml lalu larutan elution 
buffer yang telah dipanaskan 

ditambahkan sebanyak 100 μl 

kemudian diinkubasi selama 5 menit 
pada suhu ruang. Larutan disentrifus 

selama 1 menit dengan kecepatan 
15.000 rpm. 

Kualitas DNA hasil isolasi dilihat 

menggunakan mesin elektroforesis 
dengan cara memigrasikan fragmen 

DNA pada 1 % gel agarose yang 
mengandung 1 µl gel stain, dan buffer 
1X TAE.  Hasil elektroforesis 

divisualisasikan di atas alat UV 
transilluminator dan difoto 

menggunakan kamera.  
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah daun muda. 
Menurut Syafaruddin & Santoso 
(2011), kandungan metabolit skunder 

pada daun muda lebih sedikit dari 
pada daun yang telah tua, sehingga 
lebih mudah untuk dibersihkan dari 

segala macam kontaminan DNA. 
Mangga kasturi mengandung beberapa 

metabolit sekunder yaitu alkaloid, 
flavonoid dan tanin yang cukup tinggi 
(Lestari et al. 2021). 

Isolasi DNA total memerlukan 
beberapa tahap dalam menghancurkan 

dinding sel, yaitu melisis dinding sel 
dan membran sel untuk mengeluarkan 
isi DNA dalam sel, melisis protein 

membran, protein sitoplasmik dan 
nukleolar, proses presipitasi DNA 

untuk memisahkan DNA dari senyawa 
lain, dan pemurnian DNA (Surzycki, 
2000). 

Isolasi DNA pada penelitian 
ini menggunakan kit dimana, dalam 

satu paket kit terdapat larutan isolasi 
yang siap pakai sehingga menghemat 
waktu kerja namun harganya relatif 

lebih mahal. Berbanding terbalik 
dengan metode konvensional yang 
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memerlukan waktu yang lebih lama, 

namun harga lebih murah (Sari et al. 
2014). Kit pemurnian DNA universal 

untuk keperluan isolasi dinilai lebih 
cepat, sederhana dan efektif 
dibandingkan dengan metode isolasi 

konvensional. Menurut Octavia et al. 
(2021) hasil pemurnian DNA oleh kit 

lebih berkualitas tinggi sehingga 
berfungsi dengan baik sebagai 
template untuk pencernaan enzim 

restriksi, analisis PCR, sekuensing, 
keperluan Gen Bank, DNA genom, 

ligasi DNA dan prosedur transformasi. 
Isolasi DNA total 

menggunakan kit pada penelitian ini 

menggunakan Buffer GPX1 untuk lisis 
sel, mengingat daun mangga kasturi 

memiliki kandungan metabolit 
sekunder yang tinggi. Buffer GPX1 
merupakan buffer yang mengandung 

detergen yang efektif untuk melisiskan 
sampel tanaman yang mengandung 
banyak polisakarida. Menurut 

Pharmawati (2009) kandungan 
metabolit sekunder yang tinggi dapat 

mengganggu hasil kualitas DNA jika 
tidak menggunakan teknik yang 
sesuai. Fungsi GPX1 ini menerupai 

CTAB (Cetyl Trimethyl Ammonium 
Bromide) pada isolasi secara 

konvensional (Kusumawaty, 2007). 
 
Kualitas DNA dapat dilihat 

dari konsentrasi dan ketebalan pita 
DNA tersebut. Pita DNA yang tebal 

menunjukan konsentrasi DNA yang 
tinggi sedangkan pita DNA yang tipis 
menunjukan konsentrasi DNA yang 

relatif lebih rendah. Hasil isolasi DNA 
total pada penelitian ini menunjukkan 

bahwa DNA total mangga kasturi 
berhasil diekstraksi dengan baik. Pita 
yang dihasilkan tebal, jelas dan tanpa 

smear (Gambar 1).  
 

 
Gambar 1. Hasil isolasi DNA total 3 

sampel Mangga kasturi 
 

Penggunaan kit isolasi DNA 
dalam penelitian ini berhasil dan 
efektif digunakan karena 

menghasilkan DNA total dengan 
kuantitas dan kualitas yang baik, 

sehingga DNA total ini dapat 
digunakan untuk tahapan penelitian 
selanjutnya.  

Menurut Audina (2019) smear 
dapat diakibatkan karena lamanya 

masa penyimpanan dan kondisi daun 
yang kurang segar. Sedangkan 
menurut Hidayati et al.  (2016) smear 

yang muncul pada visualisasi 
elektroforesis dapat disebabkan karena 

adanya kontaminasi dari RNA, 
protein, maupun kontaminan lainnya. 
 

KESIMPULAN 

Hasil isolasi DNA 3 sampel 
daun mangga kasturi menggunakan kit 

GeneAid menghasilkan pita DNA yang 
tebal dan tidak smear. Hal ini 

menunjukkan bahwa teknik isolasi 
DNA dengan menggunakan Kit 
GeneAid efektif dan efisien dalam 

mengisolasi DNA total daun mangga 
kasturi.  
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