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ABSTRACT  

 

The ability of mango from Sumatra to bloom in high rainfall season makes this plant 

potential to be superior germplasm. Conservation of superior germplasm resources is 

necessary to produce superior mango species. The study of molecular taxonomy has an 

important role in conservation and management of plant genetic resources. Molecular 

taxonomy studies are supported by PCR technique as a basic technique in molecular 

research. This study aimed to obtain the optimal conditions to amplify the matK cpDNA 

gene of mango from Riau in order to obtained good PCR product. DNA isolation was 

conducted based on the modified CTAB method. The isolated DNA was then amplified 

using PCR technique at temperature of 95
o
C 4 min (pre-PCR), 95

o
C 30 seconds 

(denaturation), 49,1
o
C 30 seconds (annealing), 72°C 1,5 minutes (extension), 72°C 10 

minutes (post-PCR) as many 35 cycles. PCR optimization has been done by varying the 

components of  the PCR, such as the variations volume of  DNA template (0.5 µl, 1 µl, 

2 µl and 4 µl) and Taq PCR (Hot Start Green and DreamTaq Green). Application of 

DreamTaq Green and 1 µl template DNA showed the best amplification results of gene 

matK cpDNA which was marked with thick and no smear band of DNA. 
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ABSTRAK  

 

Kemampuan mangga Sumatera untuk berbunga pada curah hujan tinggi menjadikan 

tanaman ini berpotensi untuk dijadikan sumber plasma nutfah unggul. Konservasi 

sumber plasma nutfah unggul perlu dilakukan untuk merakit jenis mangga unggul. Studi 

taksonomi molekuler berperan penting dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya 

genetik tanaman. Studi taksonomi molekuler semakin terbantu dengan adanya teknik 

PCR sebagai teknik dasar dalam penelitian molekuler. Penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh kondisi yang optimal untuk mengamplifikasi gen matK cpDNA mangga 

Riau sehingga diperoleh produk PCR yang baik. Isolasi DNA dilakukan menggunakan 

metode CTAB yang sudah dimodifikasi. DNA hasil isolasi kemudian di amplifikasi 

menggunakan teknik PCR (Polymerase Chain Reaction) pada suhu 95
o
C 4 menit (pra-

PCR), 95
o
C 30 detik (denaturasi), 49,1

o
C 30 detik (annealing), 72

o
C 1,5 menit 
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(extention), 72
o
C 10 menit (post-PCR) sebanyak 35 siklus. Optimasi PCR dilakukan 

dengan memvariasikan komponen PCR, yaitu variasi volume DNA template (0,5 μl,     

1 μl, 2 μl dan 4 μl) dan Taq PCR (Hot Start Green dan DreamTaq Green). Penggunaan 

DreamTaq Green dan 1 μl DNA template memberikan hasil amplifikasi gen matK 

cpDNA terbaik ditandai dengan dihasilkan  pita  DNA yang tebal dan tidak smear. 

 

Kata Kunci : Amplifikasi, mangga, matK, optimasi, Riau.  

 

PENDAHULUAN 

 

Mangga (Mangifera) dikenal 

sebagai salah satu tanaman buah yang 

berasal dari India yang kemudian 

terdistribusi secara luas di daerah 

beriklim tropis dan subtropis, salah 

satunya ialah Indonesia. Indonesia 

terkenal sebagai salah satu pusat 

keanekaragaman spesies mangga, karena 

Indonesia memiliki iklim tropis yang 

cocok untuk pertumbuhan mangga. 

Marga Mangifera terdiri dari 68 spesies 

dan 11 spesies diantaranya terdapat di 

Sumatera (Mukherjee 1985).  

Mangga Sumatera memiliki 

keunikan yang tidak dimiliki spesies 

mangga di daerah lain, yaitu memiliki 

bunga yang mampu bertahan pada curah 

hujan tinggi sebagai salah satu cara 

adaptasi terhadap iklim basah.  Keunikan 

yang dimiliki mangga Sumatera 

membuka peluang bagi mangga 

Sumatera untuk dijadikan sebagai 

sumber plasma nutfah unggul demi 

terwujudnya jenis mangga dengan 

karakter-karakter unggul. Dengan 

dimikian perlu dilakukan studi 

taksonomi sebagai langkah awal 

konservasi plasma nutfah mangga Riau 

demi terwujudnya spesies mangga 

unggul. 

Studi taksonomi mangga telah 

dimulai dari identifikasi spesies mangga 

Riau secara morfologi dan fluoresensi 

klorofil (Swita 2013), dan sampai pada 

analisis filogenetik mangga berdasarkan 

karakter morfologinya (Anto 2014). 

Selain itu, studi taksonomi molekuler 

juga berperan penting dalam konservasi 

dan pengelolaan sumber daya genetik 

tanaman (Karp et al. 1997). Salah satu 

penanda molekuler yang dapat 

digunakan adalah gen matK cpDNA 

yang mengkode sifat kematangan buah 

(Kolondam et al. 2013). 

Teknik PCR merupakan salah satu 

tahapan yang sangat membantu dalam 

memperoleh sequen gen matK cpDNA. 

PCR (Polymerase Chain Reaction) 

adalah metode enzimatis untuk 

mengamplifikasi suatu sekuen 

nukleotida secara in vitro. Metode ini 

pertama kali dikembangkan oleh Karry 

B. Mullis pada tahun 1985. Metode PCR 

dapat dilakukan dengan volume total 

reaksi yang sangat sedikit dan mampu 

melipatgandakan suatu fragmen DNA 

dalam waktu yang relatif singkat 

(Yuwono 2006).  

Penelitian tentang optimasi 

amplifikasi PCR sangat penting untuk 

memahami kondisi optimal yang 

menghasilkan produk PCR yang baik, 

sehingga dapat dijadikan sebagai 

referensi untuk penelitian selanjutnya 

dalam rangka upaya konservasi mangga 

Riau sebagai plasma nutfah unggul.  
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METODE PENELITIAN  

 
 

Waktu dan Tempat  

 

Penelitian dilaksanakan pada bulan 

November 2014 - Mei 2015. Sampel 

diambil dari 3 lokasi di Provinsi Riau 

yaitu Tahura Sultan Syarif  Hasyim Kec. 

Minas, Pekanbaru dan Pelalawan. Isolasi 

DNA, elektroforesis dan PCR dilakukan 

di Laboratorium Genetika, Jurusan 

Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Riau.  

 

Alat dan Bahan  

 

Alat yang digunakan pada 

penelitian ini antara lain kulkas/freezer, 

mesin PCR, alat elektroforesis, mesin 

sentrifuge, UV-transluminator, kamera, 

water bath, timbangan analitik, hot plate, 

mortar dan pestel, tube PCR, tabung 

eppendorf 1,5 ml dan 50 ml, mikropipet 

dan tip mikro, erlenmeyer, gelas ukur.  

Bahan tanaman yang digunakan 

adalah daun 4 spesies mangga, yaitu 

Mangifera sp.1, M. sumatrana, M. 

laurina dan M. indica. Bahan-bahan lain 

yang digunakan adalah Master Mix PCR 

(Hot Start Green dan DreamTaq Green), 

primer TAA-09R dan TAA-09F, 

Destilation Water, fenol, isopropanol, 

nitrogen cair, kloroform, ddH2O, gel 

agarose, loading dye, DNA leadder, 

Etidium Bromida, etanol 70%, 10X 

TBE, buffer CTAB, larutan TE (1 mM 

EDTA pH 8, 10 mM Tris-HCL pH 8). 

 

Prosedur Kerja  

 

a. Isolasi DNA Total  

 

Isolasi DNA dilakukan 

menggunakan metode CTAB (Saghai-

Maroof et al. 1984) yang sudah 

dimodifikasi. DNA yang berhasil 

diisolasi kemudian disimpan pada suhu  

-20
o
C sebagai DNA stok. 

 

b. Amplifikasi PCR  

 

DNA total dijadikan sebagai 

cetakan dalam proses amplifikasi 

menggunakan teknik PCR. Sequen gen 

matK diamplifikasi menggunakan 

sepasang primer matK universal yaitu 

TAA-09F (5’ GGT TTT CCC ATG 

AGT AGA TTA TCG 3’) dan TAA-09R 

(5’ CGA AGT AGA CGA AGC TCT 

TGG 3’) (Hidayat et al. 2011).  

Reaksi PCR diawali dengan pra-

PCR pada suhu 95
o
C selama 4 menit, 

kemudian diikuti dengan 35 siklus 

(Fitmawati & Hartana 2010) yang setiap 

siklusnya terdiri dari tahap denaturasi 

pada suhu 95
o
C selama 30 detik, tahap 

annealing selama 30 detik pada suhu 

49,15
o
C (54,15

o
C-5), tahap extention 

pada suhu 72
o
C 1,5 menit. Setelah 35 

siklus selesai, PCR diakhiri dengan 

pasca-PCR pada suhu 72
o
C selama 10 

menit dan pendinginan pada suhu 15
o
C 

dengan waktu tidak terhingga (~). 

Optimasi PCR dilakukan dengan 

memvariasikan beberapa komponen 

PCR. 

Optimasi komposisi komponen 

PCR meliputi modifikasi jumlah DNA 

yaitu 0,5 μl, 1 μl, 2 μl dan 4 μl. Selain 

itu, optimasi dilakukan dengan 

menggunakan Hot Start dan DreamTaq 

Green sebagai Taq PCR. Total volume 

reaksi PCR yang digunakan adalah 50 μl 

(Kolondam 2013).  
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c. Elektroforesis DNA Total  

  

DNA Hasil PCR dimigrasikan 

pada 1,2 % gel agarose (Ardiana 2009) 

dalam 1X buffer TBE untuk melihat 

keberhasilan amplifikasi sekaligus 

memperkirakan panjang sekuen DNA 

hasil PCR. Gel hasil elektroforesis 

diwarnai dengan 4 μl/ml ethidium 

bromida selanjutnya divisualisasi 

menggunakan UV-transluminator 

(WiseUv WUV-M20, Daihan Scientific) 

pada panjang gelombang 320 nm, 

kemudian difoto menggunakan kamera 

Olympus SP-500 UZ.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Sampel yang digunakan dalam 

optimasi Taq PCR adalah Mangifera 

sp.1, sedangkan untuk optimasi volume 

DNA menggunakan 3 sampel yaitu 

Mangifera sp.1, M. sumatrana,  M. 

laurina dan M. indica. Optimasi 

amplifikasi PCR menggunakan dua Taq 

PCR yang berbeda dilakukan untuk 

menentukan jenis Taq PCR yang cocok 

untuk mengamplifikasi gen matK. 

Berhasilnya proses optimasi ditandai 

dengan diperolehnya pita DNA yang 

tebal dan utuh (Gambar 1). 

Sampel pada sumur a dan b pada 

Gambar 1 merupakan DNA spesies 

mangga yang sama yaitu Mangifera sp.1, 

namun jenis Taq PCR yang digunakan 

untuk amplifikasi berbeda. Sampel 

Mangifera sp.1 pada sumur a 

menggunakan Hot Start Green 

sedangkan sampel DNA Mangifera sp.1 

pada sumur b diamplifikasi 

menggunakan DreamTaq Green.  

 

 
 

Gambar 1. Profil pita DNA hasil 

optimasi Taq PCR. 

Keterangan: (L) Ladder, 

(a) Mangifera sp.1 (b) 

Mangifera sp.1  

 

Pada Gambar 1 terlihat bahwa pita 

DNA Mangifera sp.1 pada sumur a tidak 

muncul. Tidak munculnya pita DNA 

Mangifera sp.1 pada sumur a berarti 

bahwa Taq Hot start kurang cocok 

digunakan untuk amplifikasi gen matK, 

sehingga gen target tidak dapat 

teramplifikasi. Hal tersebut dikarenakan 

kedua Taq yang digunakan memiliki 

komposisi yang berbeda, sehingga akan 

berpengaruh terhadap tingkat kecocokan 

antara Taq dengan DNA target yang 

akan diamplifikasi. 

Komposisi Hot  Start Green adalah 

2X hot start PCR buffer, 400 μM dATP, 

400 μM dGTP, 400 μM dTTP, 400 μM 

dCTP dan 4 mM Mg
2+

. Sedangkan 

komposisi DreamTaq Green adalah 

DreamTaq DNA polymerase, 2X 

DreamTaq Green buffer, 0,4 μM dATP, 

0,4 μM dGTP, 0,4 μM dTTP, 0,4 μM 

dCTP dan 4 mM MgCl2 (Thermo 

Scientific).  

Lain halnya sampel DNA 

Mangifera sp.1 di sumur b yang 

memperlihatkan pola pita yang tebal dan 

tidak smear dengan panjang sekuen ± 

1500 bp.  Hal ini menandakan bahwa 
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gen matK cpDNA dapat teramplifikasi 

dengan baik.  

Komponen PCR yang juga sangat 

menentukan keberhasilan dari 

amplifikasi PCR adalah DNA template. 

DNA template yaitu untai DNA yang 

dijadikan sebagai cetakan untuk 

melipatgandakan jumlah untai DNA 

target, dalam hal ini adalah sekuen gen 

matK cpDNA. DNA template yang 

digunakan memiliki konsentrasi 50-100 

ng. Konsentrasi DNA 50-100 ng cukup 

memenuhi syarat untuk digunakan dalam 

amplifikasi menggunakan PCR. Pada 

penelitian sebelumnya (Syafaruddin 

2011), DNA template yang digunakan 

untuk amplifikasi PCR memiliki 

konsentrasi 10 ng, hasilnya diperoleh 

pola pita DNA yang jelas dan tebal yang 

berarti DNA target dapat teramplifikasi 

dengan baik. 

Optimasi volume DNA template 

bertujuan untuk memperoleh volume 

optimum dalam amplifikasi PCR yang 

akan menghasilkan produk PCR yang 

baik. Setiap kondisi pada optimasi 

volume DNA template terdiri dari dua 

ulangan. Kondisi 1 yaitu DNA template 

sebanyak 0,5 μl (sampel a dan b), 

kondisi 2 yaitu DNA template sebanyak 

1 μl (sampel c dan d), kondisi 3 yaitu 

DNA template sebanyak 2 μl (sampel e 

dan f) dan kondisi 4 yaitu DNA template 

sebanyak 4 μl (sampel g dan h) (Gambar 

2).  

Hasil optimasi menunjukkan 

bahwa optimasi pada kondisi 1 (DNA 

template sebanyak 0,5 μl), kondisi 3 

(DNA template sebanyak 2 μl) dan 

kondisi 4 (DNA template sebanyak 4 μl) 

tidak memperlihatkan pita DNA yang 

diperoleh, seperti yang terlampir pada 

Gambar 2. 

 

 
 

Gambar 2. Profil pita DNA hasil 

optimasi volume DNA 

template. Keterangan: (L) 

Ladder, (a dan b) 

Mangifera sp.1, (c dan d) 

M. sumatrana, (e dan f) 

M. laurina, (g dan h) M. 

indica.  

 

Tidak adanya pita DNA pada 

kondisi 1, 3 dan 4 menandakan bahwa 

gen matK cpDNA tidak berhasil 

diamplifikasi pada kondisi tersebut. 

Namun demikian, optimasi pada kondisi 

2 (DNA template sebanyak 1 μl) 

menghasilkan pola pita DNA yang tebal 

dan jelas dengan panjang sekuen ± 1500 

bp. Hal ini menandakan bahwa 1 μl 

DNA template merupakan volume 

optimum dalam amplifikasi gen matK 

cpDNA. Penelitian sebelumnya 

(Deniariasih et al. 2013) melaporkan 

bahwa 1 μl DNA template menghasilkan 

produk amplifikasi terbaik yang ditandai 

dengan diperolehnya pita DNA yang 

tebal dan tidak smear. 

DNA template yang terlalu sedikit 

menyebabkan DNA target tidak dapat 

teramplifikasi karena tidak menutup 

kemungkinan bahwa primer sama sekali 

tidak menempel pada DNA target. DNA 

template yang terlalu banyak juga tidak 

akan menghasilkan produk PCR yang 

baik. Hal tersebut terjadi karena primer 

tidak menempel pada gen target yang 

sesungguhnya, sehingga kemungkinan 
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teramplifikasinya gen lain yang mirip 

dengan gen target dapat terjadi.  

 

KESIMPULAN  

 

Berdasarkan  penelitian  yang  

telah dilakukan,  penggunaan DreamTaq 

Green dan 1 μl DNA template 

memberikan hasil amplifikasi PCR 

terbaik  ditandai dengan dihasilkan  pita  

DNA yang tebal dan tidak smear dengan 

panjang sekuen ± 1500 bp. Hasil 

amplifikasi ini dapat digunakan sebagai  

template untuk proses sekuensing  
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