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ABSTRACT 

 

Molecular-based analysis of the plant depends on the amount and purity of DNA samples as 

well as optimum condition of amplification reaction in PCR. DNA isolation and PCR 

amplification is a common procedure in initiating the molecular-based analysis. There are 

various problems in the isolation of DNA and PCR amplification which need to be addressed 

because it determines the success of molecular-based research. Especially in isolating leaf 

samples containing higher plants secondary metabolites that affect the purity of the DNA. 

Mango (Mangifera) is a group of dicotyledonous plants contains high secondary metabolites 

that may contaminate obtained DNA. Therefore we need a proper method of DNA isolation 

and PCR amplification of Mangifera trnL-F intergenic spacer cpDNA. This study aimed to 

determine the appropriate methods in obtaining high molecular weight DNA from leaves of 

Mangifera Riau and to determine the optimum conditions for the PCR amplification of trnL-

F intergenic spacer cpDNA. A total of 13 Mangifera species was isolated for their DNA 

using CTAB method. Amplification of their trnL-F intergenic spacer cpDNA was conducted 

using modified PCR condition of PCR procedure recommended by the primer producer and 

taq Hot Start Green PCR Master Mix kit.Total DNA of all Mangifera showed various 

quantity and quality. The total quantity of DNA which obtained were range between 50-100 

ng / ml. The quality of DNA molecules are thick, intact and without smear. PCR 

amplification method of gene sequences trnL-F intergenic spacer cpDNA from 13 species of 

Mangifera produced DNA sequence of 420 bp. 

Keywords : Isolation, PCR Amplification, trnL-F Sequens cpDNA 

 

ABSTRAK 
 

Keberhasilan analisis berbasis molekuler terhadap tumbuhan tergantung pada jumlah dan 

kemurnian sampel DNA serta kondisi optimum reaksi amplifikasi PCR. Isolasi DNA dan 

amplifikasi PCR merupakan prosedur yang umum dilakukan dalam mengawali analisis 

berbasis molekuler. Namun terdapat berbagai permasalahan dalam proses tersebut yang perlu 

diatasi karena sangat menentukan keberhasilan suatu penelitian. Terutama dalam mengisolasi 

DNA dari sampel daun tumbuhan dikotil, misalnya pada daun Mangga (Mangifera) dengan 

tingginya kandungan metabolit sekunder yang akan mempengaruhi kemurnian DNA.  

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan metode yang tepat dalam memperoleh DNA 

dengan berat molekul yang tinggi serta menentukan kondisi optimum untuk amplifikasi PCR-

trnL-F intergenic spacer cpDNA Mangifera Riau. Isolasi DNA total dari 13  sampel 

Mangifera  dilakukan dengan metode CTAB yang dimodifikasi dan proses amplifikasi 

sekuen gen trnL-Fintergenic spacer cpDNA berdasarkan optimasi kondisi PCR yang 
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direkomendasi oleh produser primer dan kit yang terdapat pada Hot Start Green PCR Master 

Mix. DNA total Mangifera yang telah diisolasi memiliki kualitas dan kuantitas yang 

bervariasi. Kuantitas DNA total yang diperoleh antara 50 - 100 ng/µl. Kualitas molekul  pita 

DNA tebal, utuh tanpa smear. Metode amplifikasi PCR sekuen gen trnL-F intergenic spacer 

cpDNA dari 13 spesies Mangifera menunjukkan hasil amplifikasi yang baik dengan panjang 

sekuen DNA± 420 bp.  

Kata Kunci : Amplifikasi PCR, Isolasi, Sekuen trnL-F cpDNA 

 

PENDAHULUAN 

 

Isolasi DNA merupakan prosedur 

awal dan rutin dilakukan dalam analisis 

molekuler. Berbagai permasalahan dalam 

isolasi DNA dan amplifikasi PCR yang 

perlu diatasi karena sangat menentukan 

keberhasilan dalam penelitian. 

Isolasi sampel daun tumbuhan 

menghasilkan kuantitas dan kualitas DNA 

yang bervariasi tergantung dari spesies 

tanaman dan metode yang diterapkan. 

Misalnya mengisolasi DNA dari tumbuhan 

mangga (Mangifera). 

Mangga (Mangifera) merupakan 

tumbuhan tahunan yangmengandung 

senyawa polisakarida, polifenol, tanin dan 

metabolit sekunder yang cukup tinggi 

(Jena et al. 2010).  Senyawa metabolit 

sekunder seperti alkaloid, flavonoid dan 

fenol serta terpen sangat berpengaruh 

besar terhadap prosedur dan hasil isolasi 

DNA. Tingginya senyawa polisakarida 

dapat menyebabkan degradasi molekul 

DNA, selain itu senyawa penghambat 

seperti polifenol dan senyawa metabolit 

sekunder lainnya dapat mengganggu reaksi 

enzimatik pada saat proses amplifikasi 

PCR baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Sehingga prosedur isolasi DNA 

akan menentukan kualitas dan kuantitas 

DNA sebagai penentu keberhasilan 

amplifikasi PCR. 

Polymerase Chain Reacton (PCR) 

adalah suatu teknik sintesis dan 

amplifikasi DNA secara in vitro. Teknik 

ini pertama kali dikembangkan oleh Karry 

Mullis pada tahun 1985. Teknik PCR 

dapat digunakan untuk mengamplifikasi 

segmen DNA dalam jumlah jutaan kali 

hanya dalam beberapa jam (Handoyo dan 

Rudiretna 2000). 

Penanda kloroplas (cpDNA) yang 

banyak digunakan sebagai marka 

molekuler adalah trnL-Fintergenic spacer,  

yang merupakan bagian dari genom 

cpDNA yang bersifat non-coding. Daerah 

tersebut lebih bervariasi dibanding daerah 

coding, sehingga lebih sesuai digunakan 

dalam  mengungkap hubungan evolusi 

pada tingkat taksa yang lebih rendah.  

Beberapa studi pada daerah non-coding 

kloroplas memperlihatkan variasi yang 

lebih tinggi dan sering mengalami mutasi 

(Small et all. 2004). 

Berdasarkan uraian tersebut, perlu 

dilakukan penelitian berbasis molekuler  

dengan mengoptimasi isolasi DNA dan 

amplifikasi sekuen gen trnL-Fintergenic 

spacer cpDNA Mangifera Riau sehingga 

menghasilkan protokol isolasi DNA dari 

daun mangga (Mangifera) dengan kualitas 

dankuantitas yang baik serta menentukan 

kondisi reaksi PCR-trnL-F intergenic 

spacer cpDNA yang optimal. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

November 2014 sampai dengan bulan Mei 

2015 yang dilakukan di Laboratorium 

Genetika Jurusan Biologi FMIPA 

Universitas Riau dan Laboratorium 

Pemuliaan dan Genetika UIN SUSQA 

Riau. Alat yang digunakan adalah tabung 

50 ml, tabung mikro berukuran 1,5 ml, rak 

tabung mikro, pipet mikro berukuran 10 

µl, 100 µl, dan 1000 µl, tip, gunting, 

pinset, mortar dan pestel, spatula, 

waterbath, mesin sentrifugasi, perangkat 

elektroforesis horizontal, timbangan 
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analitik, aluminium foil, hot plate, stirer, 

kamera, UV transiluminator, gel doc 

(BIORAD tipe XR) dan PCR (MultiGene 

labnet). Bahan yang digunakan adalah 13 

sampel daun spesies mangga, primer 

universal marka gen trnL-F intergenic 

spacer cpDNA yaitu pasangan primer E 

dan F. Bahan kimia yang digunakan adalah 

nitrogen cair, buffer CTAB (dH2O; 1 M 

Tris-HCL pH 9,0; 5 M NaCl; 0,5 M EDTA 

pH 8,0;4 M ß-mercaptoetanol; CTAB 2%), 

kloroform, fenol, isopropanol, etanol70%, 

buffer TE (dH2O; 1 M Tris-HCL pH 8,0; 

0,5 M EDTA pH 8,0), 1×buffer TBE (Tris-

Borate; EDTA), etidium bromida, loading 

dye, gel agarose 0,8 % dan 1,2% serta 1 kb 

DNA ladder.  

 

a. Isolasi DNA Total 

 

Daun termuda yang berurutan 3-5 

diambil dari 13 spesies Mangifera Riau. 

Proses isolasi DNA dilakukan dengan 

metode Saghai Maroof (1984) yang terdiri 

dari penghancuran dinding sel, lisis sel 

kemudian purifikasi DNA.  Pada tahap 

penghancuran dinding sel, sampel jaringan 

daun tumbuhan sebanyak 2 gram diambil 

dan diletakkan dalam mortar kemudian 

dipotong halus, direndam semalaman (± 12 

jam) dengan menggunakan aquabidestilata 

dan dibilas sebanyak 3 – 5 kali sampai air 

pembilasan menjadi bening. Kemudian 

sampel dikeringanginkan, digerus dan 

ditambahkan Nitrogen cair yang 

membantu proses penghancuran dinding 

sel secara mekanik.   

Lisis sel dilakukan dengan 

penambahan larutan CTAB untuk 

membebaskan DNA dan komponen lain 

selain DNA (purifikasi DNA). Jaringan 

yang telah dilisis diekstraksi dengan 

larutan buffer CTAB sebanyak 2100 μl.  

Proses selanjutnya ditambahkan kloroform 

sebanyak 1 V, disentrifugasi dengan 

kecepatan 4000 rpm selama 10 menit, fase 

supernatan diambil dan dipindahkan ke 

tabung 1,5 ml baru.  Presipitasi DNA 

dilakukan dengan penambahan 

isopropanol sebanyak 1 V, disentrifugasi 

kembali sehingga menghasilkan fase 

supernatan dan pelet, fase supernatan 

dibuang dan fase pelet dikeringanginkan 

kemudian ditambahkan TE sebanyak 1 V 

dan DNA didiamkan selama semalaman 

(±12 jam). Selanjutnya sampel DNA 

ditambahkan fenol sebanyak 1 V, 

disentrifugasi kembali dengan kecepatan 

4000 rpm selama 10 menit sehingga 

menghasilkan fase supernatan dan pelet. 

Fase supernatan dipindahkan ke tabung 1,5 

ml baru, kemudian kembali dilakukan 

presipitasi (pengendapan) dan pemekatan 

larutan DNA yang dihasilkan dengan 

penambahan isopropanol sebanyak 1 V, 

dibolak-balik selama ± 10 menit. 

Selanjutnya dilakukan sentrifugasi dengan 

kecepatan 4000 rpm selama 10 menit, 

sehingga menghasilkan fase supernatan 

dan pelet. Pelet DNA dikeringanginkan 

kemudian dilakukan pencucian kembali 

sampel DNA dengan etanol 70 %. 

Selanjutnya dilakukan sentrifugasi dengan 

kecepatan 4000 rpm selama 1 menit. Pelet 

DNA dikeringanginkan dan ditambahkan 

buffer TE sebanyak 100 μl. Ketiga belas 

sampel DNA hasil isolasi disimpan dalam 

freezer dengan suhu -20°C sebagai DNA 

stock. 

 

b. Elektroforesis Hasil Purifikasi DNA   

 

Hasil purifikasi dimigrasikan pada gel 

agarose 0.8 % dalam larutan 1 x TBE (Tris 

base – Boric acid – EDTA) dengan 

menggunakan piranti mesin 

Electrophoresis. DNA total dari 13 sampel 

Mangifera yang berhasil diisolasi 

kemudian divisualisasai dengan bantuan 

UV transluminator (λ = 300 nm), 

menggunakan gel yang diwarnai dengan 

etidium bromida (0,5 πg/ml),  selain itu 

visualisasi DNA dilakukan dengan gel doc 

(BIORAD tipe XR). 

 

c. Optimasi PCR  

 

Untuk memperoleh hasil PCR yang 

optimal perlu dilakukan optimasi proses 

PCR terlebih dahulu. Secara umum 
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optimasi proses PCR dapat dilakukan 

dengan cara memvariasikan kondisi yang 

digunakan pada proses PCR tersebut. 

Dalam penelitian ini, kondisi yang 

divariasikan adalah konsentrasi dan jumlah 

(volume) komponen DNA serta volume 

primer. Sedangkan untuk suhu optimasi 

dikondisikan sesuai dengan protokol yang 

terdapat pada taq Hot Start Green PCR 

Master Mix dansuhu mealting pada primer. 

Kondisi optimasi PCR yang divariasikan 

berdasarkan Tabel 1, 2 dan 3. 

 

Tabel 1. Kondisi I optimasi PCR master 

mix primer TrnL-F cpDNA  
 

 
 

Untuk membandingkan hasil dari 

variasi konsentrasi DNA serta volume 

primer, maka dilakukan kembali optimasi 

PCR pada sampel dengan konsentrasi 

DNA yang berbeda, sesuai dengan Tabel 

2. 
 

Tabel 2.  Kondisi II optimasi PCR master 

mix primer TrnL-F cpDNA  
 

 

Selanjutnya, setelah didapatkan 

kondisi PCR yang optimal, maka volume 

total PCR mix ditingkatkan menjadi 50 μl, 

dengan meningkatkan setiap komponen 

PCR. Yaitu volume primer, DNA 

template, Hot start Taq Polimerase dan 

water free RNAse. Kondisi PCR sesuai 

dengan Tabel 3. 

Tabel 3.  Kondisi III optimasi PCR master 

mix primer TrnL-F cpDNA  

 
 

d. Amplifikasi sekuen gen trnL-F 

intergenic spacer cpDNA 
 

DNA total hasil purifikasi 13 sampel 

Mangifera digunakan sebagai DNA cetakan 

untuk proses amplifikasi.  Amplifikasi 

sequen trnL-F intergenic spacer 

menggunakan mesin PCR (GeneAmp PCR 

sistem 2400 Perkin Elmer).  Primer yang 

digunakan dalam amplifikasi sequen trnL-F 

adalah primer universal pasangan primer E 

(GGTTCAAGTCCCTCTATCCC) dan F 

(ATTTGAACTGGTGACACGAG) (Small 

et al. 2005). Proses untuk amplifikasi 

sebanyak 35 siklus setelah pra PCR selama 

4 menit 95
0
C.  Setiap siklus terdiri atas 

95
0
C selama 4 menit untuk inisialisasi, 

95
0
C selama 30 detik untuk denaturasi, 

48.6
0
C selama 30 detik annealing, dan 

72
0
C selama 1 menit untuk ekstensi dan 

selanjutnya diakhiri post PCR 72
0
C selama 

10 menit.  Kondisi suhu tersebut sesuai 
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dengan kondisi pada saat optimasi PCR 

dilakukan. 

 

e. Elektroforesis DNA hasil PCR 

 

DNA hasil PCR dari 13 sampel 

Mangifera Riau dimigrasikan pada gel 

agarose 1,2 % dalam larutan 1x TBE (Tris 

Base – Borich Acid-EDTA) dengan 

menggunakan piranti mesin 

Elektrophoresis. Hasil PCR  

divisualisasikan dengan bantuan UV 

transluminator (λ=300 nm) dan gel doc 

(BIORAD tipe XR), menggunakan gel 

yang diwarnai dengan Ethidium Bromide 

(0,5μg/ml).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 
 

a. Molekul DNA Total  

 
 

Isolasi DNA merupakan proses awal 

yang dilakukan dan bagian penting dalam 

menentukan keberhasilan amplifikasi 

DNA pada saat proses PCR (Fitmawati et 

al. 2009). Gambar 1 menunjukkan  DNA 

yang diperoleh smear dan terdapat 

kontaminan.  

 

 
 

Gambar 1. Profil pita DNA hasil 

elektroforesis isolasi DNA 

mangga yang smear dan tipis 

(tanda panah).  Keterangan: 

(L) GeneRuler
TM

 1kb DNA 

Ladder (Thermo Scientific), (1) 

Mangifera sp2 2., (2) 

Mangifera sp2 3, (3) M. 

torquendra, (4) M. zeylenica, 

(5) M. kemanga, (6) B. 

oppositifolia, (7) M. 

sumatrana, (8) M. quadrifida1, 

(9) M. quadrifida2, (10) M. 

laurina, (11) M. indica. 

Proses isolasi awal sampel DNA 

Mangifera belum menunjukkan hasil yang 

baik terlihat dari pita DNA yang diperoleh 

pada beberapa sampel masih menunjukkan 

kuantitas dan kualitas DNA yang rendah, 

karena pita DNA yang diperoleh smear 

dan terdapat kontaminan (Gambar 1). 

Proses isolasi awal DNA hanya 

dilakukan terhadap 11 sampel daun 

Mangifera yang bertujuan untuk 

menentukan metode isolasi CTAB yang 

tepat terhadap sampel. Misalnya dalam 

menentukan konsentrasi buffer CTAB 

serta menerapkan beberapa perlakuan 

modifikasi metode isolasi agar di peroleh 

DNA total yang baik. Sampel yang dipilih 

sebagai sumber isolasi tersebut diantaranya 

adalah Mangifera sp.2 2, Mangifera sp.2 3, 

M. torquendra, M. zeylenica, M. kemanga, 

B. oppositifolia, M. sumatrana, M. 

quadrifida1, M. quadrifida2, M. laurina dan 

M. indica. 

Pita DNA total hasil isolasi yang tipis 

dan smear dikarenakan daun Mangifera 

banyak mengandung polisakarida, 

polifenol, tanin serta beberapa metabolit 

sekunder seperti alkaloid, fluvanoid, fenol 

dan terpen yang selanjutnya akan 

menentukan prosedur isolasi dan kualitas 

serta kuantitas DNA yang diperoleh (Jena 

et al. 2010).  Senyawa penghambat seperti 

polifenol dan senyawa metabolit sekunder 

lainnya dapat mengganggu reaksi 

enzimatik baik secara langsung maupun 

secara tidak langsung.  Selain itu, pita 

DNA yang smear juga dikarenakan 

banyaknya terdapat patahan DNA dan 

adanya kandungan RNA bersama dengan 

DNA hasil isolasi sehingga diperoleh pita 

DNA yang smear.  Alasan lain yang 

mendasari terbentuknya DNA yang smear 

dan belum murni yaitu karena terjadinya 

proses degradasi DNA yang disebabkan 

oleh tingginya viskositas polisakarida pada 

sampel daun Mangifera.  

Permasalahan tersebut dapat diatasi 

dengan dilakukan proses pra-isolasi pada 

sampel daun yaitu dilakukan perendaman 

pada sampel daun yang telah dipotong 

halus menggunakan aquabidestilata selama 
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12 jam. Selanjutnya dilakukan proses 

pencucian dengan menggunakan  

aquabidestilata sebanyak 3-5 kali yang 

berguna untuk mengurangi kandungan 

senyawa metabolit pada sampel. Selain itu 

penambahan β-mercaptoethanol pada 

buffer CTAB akan mereduksi senyawa-

senyawa fenolik yang keberadaannya 

dapat merusak kualitas DNA sesuai 

dengan pernyataan Syafaruddin et al. 

(2011). Sedangkan untuk membantu 

proses penghancuran jaringan dan 

mengurangi kerusakan DNA akibat proses 

penggerusan dilakukan penambahan 

Nitrogen cair pada buffer CTAB sebagai 

buffer isolasi. Pemilihan daun Mangifera 

muda urutan ke 3 - 5 sebagai bahan isolasi 

yang bertujuan agar dapat meminimalkan 

kontaminan pada DNA total yang 

kemungkinan besar menjadi senyawa 

penghambat pada saat amplifikasi PCR 

(Topik 2011). Menurut Kit dan Chandran 

(2010) daun muda yang digunakan sebagai 

sumber isolasi memiliki sedikit komponen 

senyawa metabolit sehingga dapat 

meminimalisasi kehadiran kontaminan 

pada DNA, dengan tujuan agar diperoleh  

DNA dengan kualitas dan kuantitas yang 

lebih baik. 

Proses isolasi DNA sampel daun 

Mangifera tua urutan ke 6 - 7 yang 

digunakan sebagai perbandingan terhadap 

sampel daun Mangifera muda diperoleh 

pelet DNA yang mengalami peristiwa 

browning (pencoklatan). Daun tua yang 

dijadikan sebagai sumber isolasi DNA 

banyak mengandung senyawa metabolit 

seperti polisakarida dan polifenol yang 

dapat menyebabkan proses oksidasi pada 

sampel sehingga menyebabkan warna 

DNA menjadi coklat (browning).  

Hasil penggerusan dengan metode 

modifikasi yang dilakukan terhadap 9 

sampel daun Mangifera dengan 

penambahan β-mercaptoethanol dan 

Nitrogen cair pada saat proses 

penggerusan menunjukkan hasil pita DNA 

yang lebih baik (ditunjukkan pada Gambar 

2).  

 

 
 

Gambar 2. Profil pita DNA yang 

menunjukkan pita yang 

lebih baik dan tidak 

smear. Keterangan: (L) 

GeneRuler
TM

 1kb DNA 

Ladder (Thermo 

Scientific), (1) M. 

quadrifida1, (2) M. 

quadrifida2, (3) Mangifera 

sp.2 3, (4) Mangifera sp.1, 

(5) Mangifera sp.2, (6) M. 

quadrifida3, (7) M. 

quadrifida 4, (8) M. 

foetida1, (9) M. foetida2. 

 

Visualisasi Pita DNA yang baik 

menunjukkan pita DNA yang diperoleh 

tebal, utuh, konsisten dan tidak smear 

dengan konsentrasi DNA ±100 ng. Isolasi 

DNA dengan modifikasi dilakukan 

terhadap jumlah dan spesies sampel 

Mangifera yang berbeda (Gambar 1) 

dengan jumlah dan spesies sampel 

Mangifera yang dilakukan pada saat 

isolasi DNA awal tanpa modifikasi 

(Gambar 2). Pada Gambar 2 dapat dilihat 

bahwa spesies M. quadrifida 1 (1), M. 

quadrifida2 (2), Mangifera sp.2 2 (3), M. 

quadrifida3 (6), M. quadrifida4 (7), M. 

foetida1 (8), M. foetida2 (9) menunjukkan 

hasil pita DNA yang  lebih baik, yaitu pita 

DNA tebal, utuh dan tidak smear. 

Sedangkan pada sampel spesies Mangifera 

sp.1 (4) dan Mangifera sp.2 (5) belum 

menunjukkan adanya pita DNA hasil 

isolasi, dikarenakan sampel daun muda 

dari spesies Mangifera sp.1 dan Mangifera 

sp.2 memiliki tekstur daun yang sangat 

tebal dan keras sementara kurangnya 

penambahan Nitrogen cair pada saat 

proses penggerusan menyebabkan 

diperolehnya DNA dengan kuantitas yang 

sedikit. Karena penambahan Nitogen cair 
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sangat membantu melisiskan jaringan 

sampel daun Mangifera yang menentukan 

kuantitas DNA yang diperoleh. Selain itu, 

kondisi tersebut mengasumsikan bahwa 

pada daun Mangifera sp. lebih banyak 

kandungan senyawa metabolit dan 

kontaminan jika dibandingkan dengan 

daun Mangifera yang lain. 

Teknik isolasi DNA yang efektif dan 

efisien telah dilakukan oleh para peneliti 

sebelumnya. Pada dasarnya ada tiga faktor 

penentu dalam isolasi dan purifikasi DNA 

secara optimal, yaitu homogenasi jaringan 

tanaman, komposisi penambahan larutan 

buffer pada saat penggerusan jaringan 

tanaman sampel, dan  penghilangan enzim 

penghambat polisakarida khususnya untuk 

tanaman tahunan.  Pada teknik purifikasi 

DNA digunakan kloroform  dan fenol yang 

merupakan senyawa pelarut organik dan 

berfungsi sebagai pendenaturasi protein, 

lipid dan molekul lain seperti polisakarida, 

sedangkan DNA dan RNA tidak akan 

terdenaturasi karena molekul ini tidak larut 

di dalam pelarut organik seperti senyawa 

kloroform dan fenol, sehingga diperoleh 

supernatan berisi DNA yang bebas 

kontaminan (Syafaruddin &  Santoso 

2011). 

Presipitasi dan proses 

pengeringanginan pelet berfungsi untuk 

menghilangkan residu-residu kloroform 

yang berasal dari tahapan isolasi 

sebelumnya. Pencucian  pelet DNA 

dilakukan dengan penambahan etanol 70 

% yang berfungsi untuk menghilangkan 

residu garam yang masih tersisa dari fenol-

kloroform. Garam tersebut memiliki sifat 

yang kurang larut dalam isopropanol 

sehingga kemungkinan besar garam ikut 

terpresipitasi bersama DNA, sehingga 

diperoleh DNA yang belum murni. Oleh 

sebab itu diperlukan pencucian dan 

presipitasi kembali dengan menggunakan 

etanol untuk menghilangkan residu garam. 

Sesuai dengan pernyataan Syafaruddin 

(2011) apabila fenol-kloroform masih 

berada di dalam sampel DNA maka akan 

mempengaruhi kualitas dan kuantitas DNA 

total yang kemungkinan besar dapat 

menghambat kerja enzim-enzim restriksi 

atau enzim lain yang digunakan untuk 

analisis molekuler lanjutan. 

 Tahapan terakhir pada isolasi DNA 

adalah penambahan buffer TE pada pelet 

DNA kemudian disimpan pada freezer 

dengan suhu yang berkisar -20°C. Sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Kit 

dan Chandran (2010) penambahan TE 

bertujuan untuk melarutkan dan meyimpan 

DNA dalam waktu yang lama sebagai 

DNA stock. 

Berdasarkan hasil visualisasi dengan 

menggunakan gel doc diperoleh pita-pita 

DNA yang lebih baik pada lajur-lajur 

(Gambar 3). Pita DNA yang diperoleh 

terlihat utuh dan tebal. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa DNA yang 

diperoleh memiliki konsentrasi yang 

cukup tinggi, yaitu berkisar ± 100 ng 

dengan volume DNA yang di running 

pada mesin elektroforesis 2 μl. 

 

 
 

Gambar 3. Profil pita DNA total hasil 

isolasi pada 13 sampel 

Mangifera Riau. Keterangan : 

(L) GeneRuler
TM

 1kb DNA 

(Thermo Scientific), (1) 

Mangifera sp.1, (2) M. 

zeylenica, (3) M. sumatrana, 

(4) M. kemanga, (5) Bouea 

oppositifolia, (6) Mangifera 

sp.2, (7) M. foetida, (8) M. 

laurina, (9) M. macrocarpa, 

(10) Bouea macrophylla, (11) 

Asam kumbang, (12) M. 

odorata, (13) M. quadrifida, 

(14) M. indica, (15) M. 

torquendra. 

 

 Penanda (marker) merupakan 

campuran molekul dengan ukuran 

berbeda-beda yang dapat digunakan untuk 

menentukan ukuran molekul dalam pita 
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sampel. Pita-pita pada lajur marker 

tersebut dapat dibandingkan dengan pita 

sampel untuk menentukan ukuran pita 

DNA yang akan dianalisis selanjutnya. 

Gambar 3 menunjukkan bahwa 13 

sampel spesies Mangifera yang diteliti 

rata-rata keseluruhan sampel menunjukkan 

pita DNA yang lebih baik dan tebal. 

Spesies tersebut diantaranya adalah : M. 

zeylenica (2), M. kemanga (4), Bouea 

oppositifolia (5), Mangifera sp.2 (6), M. 

foetida (7), M. laurina (8), M. macrocarpa 

(9), Bouea macrophylla (10), Asam 

kumbang (11), M. odorata (12), M. 

quadrifida (13), M. indica (14)dan M. 

torquendra (15). Sedangkan untuk 

Mangifera sp.1(1) dan M.  sumatrana 

(3)menunjukkan pita DNA yang tipis 

namun utuh. 

 

b. Amplifikasi sekuen trnL-F intergenic 

spacer cpDNA 

 

Amplifikasi dimulai dengan proses 

optimasi amplifikasi sekuen gentrnL-F 

intergenic spacer terhadap dua sampel 

Mangifera Riau, yaitu Mangifera sp.2 dan 

Mangifera sumatrana sebagai DNA 

cetakan (template DNA). Dalam penelitian 

ini, sebelum mendapatkan komposisi  

PCR-mix yang optimal perlu dilakukan 

optimasi PCR. Berbagai variasi 

konsentrasi komponen dan kondisi yang 

diterapkan dalam proses amplifikasi 

sekuen target yang bertujuan untuk 

memperoleh komposisi PCR- mix optimal 

sehingga menghasilkan perbanyakan 

sekuen target dengan kualitas yang baik. 

Perbedaan konsentrasi tiap komponen 

PCR mempengaruhi hasil PCR dari sekuen 

trnL-F yang dihasilkan sesuai dengan 

pernyataan Handoyo dan Rudiretna 

(2001). 

Komposisi DNA 1 μl konsentrasi 100 

ng dan komposisi primer 1 μl konsentrasi 

10 μmol memberikan hasil amplifikasi 

DNA yang baik dan optimal dalam 

penelitian ini, terlihat pada Gambar 4. 

Hasil pita DNA yang teramplifikasi 

berukuran ± 420 bp. Artinya kondisi 

optimasi PCR (kondisi III) merupakan 

kondisi yang tepat untuk amplifikasi  

sekuen gen trnL-Fintergenic spacer 

cpDNA. 

 

 
 

Gambar 4. Profil pita DNA hasil 

optimasi PCR. Keterangan: 

(a) GeneRuler
TM

 1 kb DNA 

ladder(Thermo Scientific), 

(b) Mangifera sp.2, (c) 

Mangifera sumatrana. 

  

Komposisi DNA dengan konsentrasi 

DNA 10-50 ng tidak memperlihatkan pita 

DNA dengan kualitas yang baik, artinya 

template DNA tidak teramplifikasi. Hal 

tersebut dikarenakan pada konsentrasi 

DNA 10-50 ng primer tidak mengalami 

penempelan (anealing) sehingga template 

DNA tidak mengalami proses 

pemanjangan (ekstensi). Kemudian 

konsentrasi DNA yang demikian belum 

optimal untuk proses amplifikasi sekuen 

gen target karena masih memiliki kualitas 

DNA yang tipis. Kualitas DNA cetakan 

akan mempengaruhi proses amplifikasi. 

Adanya  kandungan polifenol dan 

metabolit sekunder lain seperti  tanin, akan 

menurunkan kemurniaan DNA dan  

menghambat menempelnya primer sesuai 

dengan pernyataan Padmalatha dan Prasad 

(2006).  Menurut Harini et al. (2008) 

konsentrasi dan komposisi primer yang 

terlalu rendah atau terlalu tinggi 

menyebabkan tidak terjadinya proses 

amplifikasi template DNA. Amplifikasi 

sekuen target trnL-F terhadap seluruh 

sampel Mangifera Riau memiliki ukuran 

sekuen DNA pendek yaitu ± 420 bp, 

sehingga mudah untuk diisolasi dan 

± 420 

bp 
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diamplifikasi (ditunjukkan pada gambar 

5). 

 

 
 

Gambar 5.  Profil pita cpDNAsekuen gen 

trnL-F hasil amplifikasi PCR. 

Keterangan: (L) GeneRuler 
TM

 1kb DNA ladder 

(ThermoScientific), (1) 

Mangifera sp.1, (2) M. 

zeylenica, (3) M. sumatrana, 

(4) M. torquendra, (5) 

Mangifera sp.2, (6) M. 

quadrifida, (7) M. laurina, 

(8) M. indica, (9) M. 

macrocarpa, (10) M. 

odorata, (11) M. foetida, (12) 

Bouea macrophylla, (13) 

Bouea oppositifolia, (14) M. 

kemanga. 

 

KESIMPULAN 

 

Diperlukan modifikasi metode standar 

isolasi DNA terhadap sampel daun 

tumbuhan tingkat tinggi yang mengandung 

banyak polisakarida atau metabolit 

sekunder. Pada Mangifera, isolasi DNA 

dengan memodifikasi metode Saghai 

Maroof (1984) dengan konsentrasi  CTAB 

2 %, penambahan  2-mercaptoethanol, 

serta perendaman dengan aquabidestilata 

selama ± 12 jam menghasilkan DNA 

dengan berat molekul tinggi dan kualitas 

yang baik, konsisten serta pita yang tidak 

smear. Sebanyak 13 sampel  DNA 

Mangifera Riau  yang berhasil diisolasi 

menunjukkan kuantitas DNA berkisar 

antara 50 - 100 ng/µl. Pada Mangifera, 

kondisi optimum untuk PCR- trnL-F 

intergenic spacer cpDNA adalah dengan 

komposisi DNA 1 μl konsentrasi 100 ng 

dan komposisi primer 1 μl konsentrasi 10 

μmol memberikan hasil amplifikasi DNA 

yang baik dan optimal dengan panjang 

DNA hasil amplifikasi PCR ± 420 bp. 

Kondisi ini menghasilkan intensitas pita 

sekuen gen trnL-F intergenic spacer 

cpDNA yang baik serta pola-pola pita 

yang konsisten. 
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