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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Nazir (1988: 63) metode 

deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, 

suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk 

membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

Penelitian ini diawali dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan bertujuan 

untuk menggali informasi yang mendalam mengenai variabel-variabel penelitian. 

Selanjutnya dilakukan pra-penelitian, penelitian sebenarnya dan analiais data. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh kapang endofit yang terdapat pada kulit 

batang tanaman Taxus sumatrana. Sampel dalam penelitian ini adalah kapang 

endofit yang berhasil terisolasi dari kulit batang dari Taxus sumatrana (Miquel) 

de Laub. yang terdapat di Kebun Raya Cibodas, Bogor, Jawa Barat.  

 

3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2018, 

sedangkan untuk lokasinya dilakukan di Laboratorium Riset Bioteknologi 

Departemen Pendidikan Biologi FPMIPA UPI. Sekuensing produk hasil 

amplifikasi DNA daerah ITS dari seluruh sampel dilakukan di Macrogen Inc., 

Seoul, Korea Selatan. 

 

3.4 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitin ini adalah alat dan bahan yang 

terdapat di Laboratorium Riset Bioteknologi, FPMIPA, UPI (Lampiran I). 

 



2 
 

 

Dewani Tediana Yusepany, 2018 
IDENTIFIKASI KAPANG ENDOFIT DARI KULIT BATANG Taxus sumatrana 
(Miquel) de Laub. MENGGUNAKAN SEKUEN DNA DAERAH ITS 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Pelaksanaan Penelitian 

3.5.1.1 Peralatan  

Pada tahap persiapan alat-alat yang digunakan dicuci bersih terlebih dahulu dan 

dikeringkan, selanjutnya dibungkus dengan kertas dan plastik tahan panas dan 

disterilisasi uap panas dengan suhu 121oC selama 15 menit menggunakan 

autoclave. Alat-alat yang dimaksud adalah cawan petri, tabung reaksi, pinset, 

gunting bedah, beaker glass, gelas ukur, batang pengaduk dan spatula untuk tahap 

pengambilan sampel, isolasi dan subkultur kapang endofit. Sedangkan untuk 

tahapan Isolasi DNA kapang dan amplifikasi gen ITS dengan PCR alat yang 

disterilkan terebih dahulu diantaranya lumpang dan alu, tips, mikropestel, tabung 

eppendofr 1.5ml, dan tabung eppendorf 0.2ml.  

 

3.5.2 Pelaksanaan Penelitian 

3.5.2.1 Pengambilan Sampel 

Sampel kulit batang tanaman Taxus sumatrana diambil dari pohon Taxus 

sumatrana yang terdapat di Kebun Raya Cibodas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. 

Sampel kulit batang diambil dari batang yang cukup muda. Pengambilan sampel 

kulit batang dilakukan dengan steril menggunakan gloves. Peralatan yang sudah 

steril disiapkan seperti gunting bedah, pisau bedah dan plastik, selain itu juga 

disiapkan alkohol dan coolbox berisi ice gel. Sampel kulit batang dipilih pada tiga 

bagian pohon yang berbeda, yaitu atas, tengah dan bawah dari tiga pohon yang 

berbeda, sehingga akan didapatkan sembilan plastik sampel kulit batang. Proses 

pengambilan sampel kulit batang dengan penyemprotan alkohol pada tang yang 

sudah dikenakan gloves, kemudian mulai mengiris kulit batang pohon memanjang 

dengan ukuran sekitar 20x5cm dan dikelupas bagian dalamnya (bagian floem 

yang dibutuhkan). Sampel dimasukkan ke dalam plastik, diberi label dan disimpan 

di coolbox. Sampel kemudian dibawa menuju laboratorium.  

3.5.2.2 Isolasi Kapang 
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Sampel kulit batang Taxus sumatrana dicuci dengan air mengalir untuk 

menghilangkan tanah-tanah yang menempel. Kemudian, batang tumbuhan 

diproses dalam laminar menggunakan ethanol 70% (v/v) selama 30 detik dan 4% 

natrium hypochloride (NaOHCl3) selama 60-90 detik untuk sterilisasi permukaan. 

Selanjutnya, batang dicuci secara menyeluruh menggunakan aquades steril. Kulit 

batang baian luar dihilangkan, hanya bagian dalamnya yang digunakan, kulit 

batang bagian dalam selanjutnya dipotong secara aseptik menjadi potongan yang 

lebih kecil dan ditanam dalam medium PDA yang ditambah ampicillin (50 µg/ml) 

dalam cawan petri. Isolat kemudian diinkubasi dalam suhu 250 ± 30 selama 5-10 

hari dan kemudian dilihat secara berkala untuk melihat pertumbuhan kapang. 

Isolat murni didapatkan dengan mengambil satu koloni dari hasil isolasi kemudian 

menumbuhkannya dalam medium PDA baru dan di inkubasi dalam inkubator 

dalam suhu 25oC dalam waktu 10 hari (Strobel dkk., 1996). 

 

3.5.2.3 Karakterisasi dan Identifikasi Kapang 

Karakteristik morfologi  dari berbagai macam koloni kapang dicatat untuk proses 

identifikasi. Karakteristik koloni diamati menggunakan mata telanjang dan 

didokumentasikan menggunakan kamera. Karakteristik hifa diamati menggunakan 

mikroskop (Zeiss AX10 Imager A2, Zeiss, German) menggunakan lactophenol 

cotton blue staining.  

3.5.2.4 Sub-Kultur Kapang untuk Ekstraksi DNA 

Kapang yang telah diisolasi di PDA, diinokulasikan ke dalam 25 mL PDB dalam 

tabung falcon 50 mL dan diinkubasi selama 7-14 hari dalam suhu 25oC. Miselia 

kemudian dipanen dengan cara dipindahkan ke tube 1,5 mL kemudian 

disentrifugasi dengan kecepatan 13.000 rpm selama 5 menit, pemindahan 

dilakukan sampai massa miselia mencapai minimal 200mg. Miselia kemudian 

dicuci dengan ddH2O dan dipeletkan kembali dengan cara sentrifugasi 13.000 rpm 

15 menit. ddH2O kemudian dibuang dan miselia siap dilakukan isolasi DNA 

(Cenis, 1992). 
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3.5.2.5 Isolasi DNA Kapang 

Miselia hasil panen dihaluskan menggunakan lumpang alu dan pastle steril 

(Garyali, S., 2013). Isolasi DNA dilakukan menggunakan metode Na-Asetat 

(Gupta dkk, 2013) yang  modifikasi, miselia hasil subkultur dihaluskan dengan 

lumpang alu dan pestel steril hingga menjadi bubuk untuk kemudian dipindahkan 

dalam tube 1,5 mL dan ditambahkan 500 µL buffer ekstraksi (200 mM Tris-HCl 

pH=8.0, 25 mM EDTA pH=8.0, 20 mM NaCl, 1% SDS), dipanaskan dalam water 

bath shaker (UNI Thermohaker NTS-1300) suhu 65oC selama 1 jam dan 

divorteks (merk SIBATA) setiap 10 menit. Setelah dipanaskan, ditambahkan Na-

Asetat sebanyak 200 µL, divortex dan diinkubasi selama 15 menit pada suhu -

20oC kemudian di sentrifugasi (Merk Eppendorf) dengan kecepatan 13.000 rpm 

selama 5 menit sehingga didapatkan 2 fasa yaitu pellet dan supernatan. Secara 

hati-hati, supernatan dipindahkan ke tube baru dan ditambahkan isopropanol 

dingin sebanyak 500 µL dan diinkubasi kembali pada suhu -20oC selama 30 menit 

untuk presipitasi DNA kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 13.000 rpm 

selama 5 menit. Supernatan dibuang, DNA dicuci dengan 500 µL etanol absolut 

dan disentrifugasi 13.000 rpm selama 5 menit, proses pencucian denga ethanol 

dilakukan dua kali  kemudian DNA dikeringkan dengan cara membuang ethanol 

ke tisu steril dan membalikkan tubenya selama 15 menit. DNA yang terisolasi 

diresuspensi dengan 100 µL TE buffer dan disimpen dalam suhu -20oC untuk 

dilakukan analisis selanjutnya (Gupta dkk, 2013). 

 

3.5.2.6 Uji Kualitas dan Kuantitas DNA 

Uji kualitas dan kuantitas DNA dilakukan untuk menguji kualitas DNA 

hasil isolasi. Uji kuantitas DNA dilakukan dengan spektofotometri UV-Vis 

(Milton Roy Spectronic 20D) pada panjang gelombang 260 𝑛𝑚 dan 280 𝑛𝑚 

dengan menggunakan cuvet sudah steril yang dibersihkan dengan alkohol 70% 

dan aquades. Larutan yang digunakan adalah 100 µL kali pengenceran, dengan 

komposisi 5 µL sampel ditambah 495 µL ddH2O steril. Pada uji kuantitas sampel 

diharuskan menggunakan blanko terlebih dahulu sebelum menguji sampel, yaitu 

dengan ddH2O steril yang volumenya disesuaikan dengan volume pengujian 
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sampel. Keberadaan blanko ini berpengaruh terhadap hasil pengujian. Nilai 

kemurnian DNA diperoleh dengan membagi nilai absorbansi 𝐴260 𝑛𝑚 terhadap 

𝐴280 𝑛𝑚 seperti dibawah ini : 

Kemurnian DNA diukur menggunakan rumus kemurnian DNA : 

Kemurnian DNA =
𝐴260 𝑛𝑚

𝐴280 𝑛𝑚
 

Nilai kemurnian DNA yang baik umumnya berkisar antara 1,8-2. Sedangkan nilai 

konsentrasi DNA diitung dengan rumus sebagai berikut : 

[DNA] =  Å260 x 50 x faktor pengenceran  

Angka 50 didapatkan dari 1 unit Optical Density panjang gelombang 260nm yang 

memiliki konsentrasi DNA untai ganda sebesai 50 µg/ml dengan demikian 

perhitungan nilai konsentrasi untuk DNA untai ganda akan selalu dikalikan 

dengan angka 50 dan satuan akhir untuk konsentrasi DNA adalah µg/ml. 

Uji kualtitatif dilakukan menggunakan teknik elektroforesis gel agarosa 

(Facthiyah, 2011). Uji kualitatif ini dilakukan untuk mengetahui ukuran fragmen 

DNA dan kemurnian DNA. Pengujian ini mengunakan alat elektroforesis (Bio-

RadMini Sub Cell GT,CA USA) dengan menggunakan gel agarose dan TAE. 

Proses elektroforesis dilakukan dengan pembuatan gel agarose terlebih dahulu. 

Konsentrasi gel agarose yang digunakan adlaah 1% yaitu dengan melarutan 0,3mg 

agarose ke dalam 30 ml TAE 1x, kemudian dihomogenkan sampai bening 

menggunakan microwave selama 45 detik. Setelah homogen dengan kondisi 

hangat larutan gel agarose ditambahkan ethidium bromide (EtBr) sebanyak 0,5 µL 

kemudian dihomogenkan kembali dengan cara digoyang-goyangkan. Gel agarose 

dituangkan ke dalam pencetak agar yang sudah dipasang lengkap dengan pencetak 

sumur.  

Setelah agar mengeras, pencetak sumur dilepaskan dengan pelan-pelan 

kemudan pencetak agar ditempatkan pada alat elektroforesis, tuangkan TAE 1x 

sampai agar terendam dan mencapai batas yang ditentukan. Pada saat penuangan 

TAE 1x, hindari adanya gelembung pada rendaman gel agarose. Selanjutnya 

sebanyak 5 µL sampel dicampurkan dengan 1 µL loading dye dan dimasukkan ke 

dalam sumur-sumur pada gel agarose. Gel agarose yangs udah berisi sampel DNA 
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dielektroforesis menggunakan TAE 1x dengan arus 75V selama 40 menit. Gel 

hasil elektroforesis diamati di bawah UV transluminator serta didokumentasikan 

menggunakan kamera smartphone. 

 

3.5.2.7 Amplifikasi sekuen daerah ITS dengan PCR 

Kode gen internal transcribe spacer (ITS) digunakan sebagai penanda 

genetik untuk identifikasi kapang endofit penghasil taxol. ITS1 dan ITS2 menjadi 

sekuen yang conserved yang terdapat pada jamur untuk mengidentifikasi jenis 

jamur (kapang). PCR amplifikasi dari sekuen ITS menggunakan Kit dream Taq 

Green PCR Master Mix 2x (TermoFisher Scientific). Jumlah volume dalam satu 

kali PCR adalah 10µl volume reaksi total. Dengan primer [forward] ITS1-(5-

TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3) dan primer [reverse] ITS 4 (5-

TCCTCCGCTTATTGATATGC-3), yang didesain dan disintesis berdasarkan 

Roopa, et al (2015) . 

Amplifikasi PCR dilakukan dalam thermal cycler  dengan tahap inisiasi 

denaturasi 940 selama 5 menit, diikuti dengan 35 tahap siklus amplifikasi dengan 

suhu 940 selama 30 detik,  suhu annealing 540 selama 1 menit, suhu ekstensi 720 

selama 80 detik dan tahap ekstensi akhir  720 selama 7 menit.  

 

Gambar 3. 1 Skema Program PCR 
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Amplifikasi fragmen DNA kemudian dianalisis menggunakan 

elektroforesis gel agarosa 1% yang mengandung 0,5 µL ethidium bromide. 

Sebanyak 5 µL amplikon dari setiap sampel dimasukkan ke dalam sumur-sumur 

gel. Marker DNA sebanyak 1 µL dicampurkan dengan Loading Dye sebanyak 1 

µL dan 3µL nuclease free water. Kemudian dimasukkan ke dalam sumur gel yang 

pertama. Marker DNA yang digunakan adalah Gene Ruler 1 kb DNA Ladder dari 

Thermoscientific. Proses elektroforesis dilakukan dengan memberikan arus 

sebesar 75V, dengan 400mA selama 40 menit menggunakan TAE 1x. Hasil 

running elektroforesis dilihat di bawah UV transluminator dan didokumentasikan 

dengan kamera smatrphonr. Amplifikasi dilakukan dengan alat Automated DNA 

sequencer 2720 thermal cycler (Applied Biosystem, USA). 

 

3.5.2.8 Sekuensing DNA 

Sebanyak dua puluh amplikon sekuen DNA hasil amplifikasi disekuensing di 

Macrogen Inc, Seoul-Korea Selatan. Sekuensing dilakukan secara dua arah 

dengan menggunakan pasangan primer ITS1 (forward) dan ITS4 (reverse). 

 

3.6 Analisis Data Bioinformatika 

Analisis untuk hasil sekuensing DNA dengan marka gen ITS dilakukan 

melalui beberapa tahap analisis diantaranya tahap Contig yaitu merekonstruksi 

dan menyatukan set data sekuensing primer forrward dan set data sekuensing 

primer reverse. Pada tahap contig ini dapat digunakan beberapa software 

diantarnay CodonCode Aligner ataupun BioEdit, sedangkan untuk visualisasi 

hasilnya dapat menggunakan software ChromasPro.  

Selanjutnya tahap verifikasi data dengan menggunakan BLAST (Basic 

Local Alignment Seacrh Tool) di National Center for Biotechnology Information 

(NCBI). Sekuen ITS dalam format FASTA dicocokkan menggunakan BLAST 

nukleotida. Sekuens kemudian di-alignments menggunakan software CLUSTAL 

X sehingga didapat sekuen DNA yang sejajar dan data yang dihasilkan informatif. 

Tahap terahir adalah pembuatan pohon filogenetik dilakukan dengan 

menggunakan software PAUP*4.0b10. Analisis yang digunakan adalah bootstrap 
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dan Maximum parsimony untuk mengetahui kekokohan dari pohon filogenetik 

yang terbentuk. 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Alur Penelitian 
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Gambar 3. 2 Diagram Alur Penelitian 


