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ABSTRACT 

Cytb-ND 5/6 gene is one of the most gene popular for spesies identification. This 

study aimed to obtain an optimal annealing temperature of Cyt b-ND 5/6 primer  

amplification for chicken and rat using PCR teqnichue. Total DNA molecule from 

chicken and rat were amplified using Genomic DNA mini kit (tissue animals) 

procedure. The optimum annealing temperature  of  Cyt b-ND 5/6_F and Cyt b-

ND 5/6_R for chicken and rat were 61,85ºC for chicken and 42,85 ºC for rat 

respectively. The bands were single and not smear. 

. 
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ABSTRAK 

Gen Cytb-ND 5/6 merupakan salah satu gen yang paling sering digunakan untuk 

identifikasi spesies. Variasi urutan nukleotida pada cyt b menyebabkan gen ini 

banyak digunakan sebagai penanda untuk pengelompokan jenis hewan. Penelitian 

ini bertujuan untuk mendapatkan suhu annealing yang optimal untuk penempelan 

primer Gen Cytb-ND 5/6. Pada tahap amplifikasi menggunakan teknik PCR. 

Molekul DNA total dari sampel daging ayam dan tikus diisolasi menggunakan 

prosedur (GeneAid) Genomic DNA mini kit (tissue animals) kemudian 

diamplifikasi. Suhu annealing optimasi untuk ayam 61,85ºC dan untuk tikus 

42,85 ºC. Pita yang dihasilkan tunggal dan tidak smear. 

 

Kata kunci: annealing, gen cytb-ND 5/6, optimasi suhu, primer 

PENDAHULUAN 

Kebutuhan pangan jenis protein 

hewani semakin hari terus bertambah 

seiring dengan meningkatnya 

kesadaran masyarakat terhadap 

manfaat gizi bagi dalam manusia 

(Primasari 2011). Bakso adalah salah 

satu jenis olahan daging khas 

Indonesia yang memiliki nilai 

kandungan gizi tinggi karena kaya 

akan protein hewani yang dibutuhkan 

oleh tubuh manusia (Yanis 2016).  

Penelitian terkait identifikasi 

jenis daging telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti dengan 

menggunakan DNA mitokondria. 

Gen-gen yang sering digunakan 

sebagai penanda jenis daging 

diantaranya adalah gen  sitokrom b 

(cyt b), 12S rRNA dan 16S rRNA 

subunit ribosom RNA dan daerah 

displacement loop (D-loop) 

(Primasari 2011).  
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Metode PCR (Polymerase Chain 

Reaction) telah banyak digunakan 

untuk pengujian yang berhubungan 

dengan DNA. Teknik PCR 

mempunyai sensitifitas untuk deteksi 

daging segar maupun produk daging 

yang telah dicampur dengan bahan 

daging lain. Upaya mendeteksi 

adanya kandungan daging lain di 

dalam bakso melalui teknik PCR 

memberikan hasil baik dan akurat 

(Muladno et al. 1999). 

Tahap annealing pada PCR 

merupakan satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan 

amplifikasi DNA. adalah suhu 

karena proses. Apabila suhu 

annealing yang digunakan  terlalu 

tinggi akan menyebabkan gagalnya 

amplifikasi karena tidak terjadi 

penempelan primer sebaliknya jika 

suhu terlalu rendah menyebabkan 

primer menempel pada sisi lain 

genom akibatnya (misspriming) 

DNA yang terbentuk memiliki 

spesifisitas rendah. Oleh karena itu 

sangat dibutuhkan suhu annealing 

yang optimum bagi proses 

amplifikasi (Rybicky 1996). 

 

BAHAN DAN METODE 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan November 2018 - Februari 

2019 di Laboratorium Genetika, 

Jurusan Biologi, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam, Universitas Riau. 

Pengambilan sampel daging ayam 

segar dilakukan di pasar daging, 

sementara pengambilan sampel 

daging tikus di rumah dengan 

menggunakan jerat.  

Alat yang digunakan pada 

penelitian ini adalah pipet mikro 

(VWR) ukuran 10 µl, 200 µl dan 

1000 µl, tip mikro (Axygen) ukuran 

10 µl, 200 µl, 1000 µl, tabung 1,5 

ml (Axygen), timbangan digital 

(Accuris INSTRUMENTS), hot 

plate, mikropestel, kertas tisu, 

vorteks, waterbath, mesin sentrifus 

(Benchmark), perangkat 

elektroforesis (Mupid. eXu), mesin 

PCR (Hercuvan), kamera digital 

(OLYMPUS SP-500 UZ),  freezer, 

UV transiluminator (VILBER 

LOURMAT), 

Bahan yang digunakan 

adalah sampel daging segar yang 

diperoleh dari pasar daging dan 

penangkapan menggunakan  jerat.  

Bahan lain diantaranya; buffer TE 

pH 8, akuades, Genomic DNA Mini 

Kit (Tissue Geneaid), yang terdiri 

dari wash buffer, elution buffer, 

buffer GT, proteinase-K, buffer  

GBT, buffer W1, etanol absolut, 

akuabidestilata (ddH2O), 10X TBE 

(Tris; boric acid; EDTA) komponen 

PCR (Master Mix KAPA, 10 µM 

primer forward, 10 µM  primer 

reverse, DNA dan dH2O), 100 bp 

DNA ladder (Thermo scientific), 

5µg/ml etidium bromida dan bubuk 

agarosa. 

 

Isolasi DNA Total 

Isolasi DNA total  

menggunakan Genomic DNA mini 

kit (tissue animals, Geneaid) 

dilakukan dengan prosedur yang 

tersedia. 

 

Elektroforesis DNA Total 

Elektroforesis DNA Total 

dilakukan dengan menggunakan 1%  

larutan gel agarosa  dalam 1x buffer 

TBE (Tris-borate-EDTA pH 8.0) 

dan dengan menggunakan dan 5 

µg/ml  etidium bromida  untuk 

mewarnai pita DNA. Proses 

elektroforesis dilakukan pada 

tegangan listrik 50 volt selama 30 

menit. Visualisasi hasil 

elektroforesis menggunakan UV 
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transluminator dan kemudian 

didokumentasikan menggunakan 

kamera digital. 

Optimasi Suhu Annealing Primer 

Cyt b-ND 5/6 Spesifik Ayam dan 

Tikus 

 

Optimasi suhu annealing 

dilakukan dengan menggunakan 

sepasang primer spesifik, dengan 

komponen PCR pada tabel 1. 

 

Tabel.1 Komponen PCR dengan 

Master Mix KAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susunan basa pada primer Cyt b-ND 

5/6 spesifik ayam (Unajak et al. 

2011) adalah sebagai berikut: 

Cyt b-ND5/6_Ayam_F : 5’- TTA 

TTC CTR TGC TCY GGC CT-3’ 

Cyt b-ND5/6_Ayam_R : 5’- CGT 

AYG ATT GGG AGR ATG GCT G-

3’ 

Susunan basa pada primer Cyt b-ND 

5/6 spesifik tikus adalah sebagai 

berikut: 

ND5-Tikus_F : 5’- TGG ATG CCC 

TTG TGT TCT GT – 3’ 

ND5-Tikus_R : 5’ – TCC CCT TCA 

GTT TGC CCT CA – 3’ 

Program PCR mengikuti prosedur 

KAPA terdiri dari tahap pra-PCR 

pada suhu 95ºC selama 5 menit,  lalu 

PCR sebanyak 35 siklus yang terdiri 

dari tiga tahapan yaitu denaturasi 

95ºC selama 5 detik, pada suhu 

tertentu penempelan primer 

(annealing) selama 15 detik, elongasi 

pada suhu 72 ºC selama 15 detik dan 

pasca-PCR pada suhu 72 ºC selama 5 

menit serta tahapan store pada suhu 

15 ºC 

Elektroforesis Produk PCR  

Elektroforesis DNA Total 

dilakukan dengan menggunakan 1%  

larutan gel agarosa  dalam 1x buffer 

TBE (Tris-borate-EDTA pH 8.0) dan 

dengan menggunakan dan 5 µg/ml  

etidium bromida  untuk mewarnai 

pita DNA. Proses elektroforesis 

dilakukan pada tegangan listrik 50 

volt selama 45 menit.  Visualisasi 

hasil elektroforesis menggunakan 

UV transluminator dan kemudian 

didokumentasikan menggunakan 

kamera digital. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

DNA total daging segar 

 Hasil isolasi DNA yang 

diperoleh berupa fragmen DNA total 

yang terang namun masih terdapat 

smear (Gambar 1). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Profil pita DNA total 

daging segar ayam 

(A1) dan tikus (T1). M 

= 100 bp DNA Ladder 

(Thermo Scientific). 

 Komponen Konsentrasi akhir Volume 

(µl) 

2x KAPA2 G 1X 12.5 

10 µM primer forward 0.5 µM 1.25 

10 µM primer reverse 0.5µM 1.25 

DNA  1 1.0 

dH2O - 9.0 

Total 
 

25.0 
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Kualitas DNA ditentukan 

menggunakan teknik elektroforesis 

dengan konsentrasi 1% agarosa dan 

dengan campuran Etidium Bromida 

(EtBr) 2μl. Hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa DNA ayam 

lebih banyak dibandingkan tikus.   

Suhu annealing untuk primer Cyt 

b-ND 5/6 ayam dan tikus 

 Optimasi suhu annealing 

menggunakan sepasang primer yaitu 

Cyt b-ND 5/6_F dan Cyt b-ND 

5/6_R. Amplifikasi primer Cyt b – 

ND 5/6 spesifik ayam menggunakan  

teknik PCR dengan suhu tertentu 

dapat dilihat pada Gambar 2. Dan 

Amplifikasi primer ND5 spesifik 

tikus  menggunakan  teknik PCR 

dengan suhu tertentu dapat dilihat 

pada Gambar 3.   

 

 

 

 

 

Gambar 2. Optimasi suhu  annealing 

primer cyt b - ND 5/6 spesifik ayam  

M= 100 Kb DNA Ladder (Thermo 

Scientific), 1= Tm-5 (51,85 ºC), 2= 

Tm-3 (53,85 ºC), 3 = Tm Rata-rata 

(56,85 ºC), 4 =Tm+1 (57,85 ºC), 5= 

Tm+3 (59,85 ºC), 6= Tm +5 

(61,85ºC)  

Optimasi suhu  annealing primer 

spesifik ayam Tm-5 (51,85 ºC), Tm-

3 (53,85 ºC), Tm Rata-rata (56,85 

ºC), Tm+1 (57,85 ºC), Tm+3 (59,85 

ºC) menghasilkan pita berukuran 350 

pb dan pita yang didapatkan tunggal 

dan terang namun masih terdapat 

smear. Pada Tm +5 (61,85ºC) 

didapatkan pita tunggal yang terang 

dan tidak smear. Oleh karena itu, 

suhu annealing yang optimal untuk 

primer cyt b – ND 5/6  spesifik ayam 

adalah 61,85 ºC (Tm +5). 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Optimasi suhu annealing 

primer cyt b – ND 5/6 spesifik tikus. 

M = 100 bp DNA Ladder (Thermo 

Scientific), 1= Tm-3 (44,85 ºC), 2= 

Tm Rata-rata (47,85 ºC), 3 =Tm+1 

(48,85 ºC). 

 

Optimasi suhu annealing primer 

spesifik tikus dengan Tm-3 (44,85 

ºC) dan Tm+3 (50,85 ºC) tidak 

mengahasilkan pita. Sementara pada 

Tm Rata-rata (47,85 ºC) 

menghasilkan pita tunggal dan tipis. 

Suhu annealing yang kurang 

sesuai dengan primer yang 

digunakan menghasilkan proses 

amplifikasi PCR yang tidak berhasil 

disebabkan oleh terlalu rendah suhu 

annealing sehingga proses 

penempelan primer menjadi sulit 

(Hsu et al. 1996). 

 

KESIMPULAN  

Suhu annealing yang optimal 

digunakan untuk primer gen Cyt b 

ND 5/6 spesifik ayam adalah 61,85 

ºC dan untuk tikus adalah 42,85ºC 

dengan ukuran pita DNA ayam 352 

pb dan tikus 478 pb. 

 

 

 

 M    1     2      3  

M  1   2   3   4   5   6   
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