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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskrftif. Menurut Anwar 

(2011) tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau 

lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan fenomena yang diselidiki. 

3.2.Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kapang yang tumbuh pada 

medium kultur dari kulit batang Taxus sumatrana. Sedangkan sampel yang 

digunakan merupakan kapang yang teridentifikasi dapat menghasilkan senyawa 

taxol. 

3.3.Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian akan dilakukan selama 5 bulan. Adapun pelaksanaan penelitian 

dilakukan di Laboratorium Riset Bioteknologi, Departemen Pendidikan Biologi, 

FPMIPA UPI. 

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. Terlampir pada 

Lampiran 1. 

3.5.Prosedur Penelitian 

3.5.1. Persiapan Pelaksanaan Penelitian 

Pada tahap ini, alat-alat yang akan digunakan dicuci bersih terlebih dahulu 

dan dikeringkan. Selanjutnya, dibungkus dengan kertas dan plastik tahan panas 

untuk disterilisasi dengan autoclave (121
o
C, 1.5 atm, 15 menit). Alat-alat tersebut 

diantaranya gunting bedah, pinset , pisau dan scapel  untuk proses pengambilan 

sampel; cawan petri, tabung reaksi,  spatubla, pisau dan scapel, serta beaker glass 

untuk isolasi kapang endofit; dan alu, lumpang, tips, tabung eppendorf 1.5mL, 

dan  tabung eppendorf 0.2 mL untuk isolasi DNA kapang dan amplivikasi gen 

BAPT dengan alat PCR.  

 

 



 

Silmi Qurrotu Aini, 2018 
DETEKSI GEN Baccatin III 3-Amino 3-Phenylpropanoid  SEBAGAI PENGHASIL TAXOL DARI 
KAPANG ENDOFIT KULIT BATANG SUMATRANAN YEW (Taxus sumatrana) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

27 
 

3.5.2. Pelaksanaan Penelitian 

3.5.2.1.Pengambilan Sampel 

Sampel kulit batang tanaman Taxus sumatrana dicuplik dari pohon Taxus 

sumatrana di Kebun Raya Cibodas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sampel 

kemudian dibawa menuju laboratorium menggunakan coolbox yang berisi es batu 

untuk menjaga kondisi sampel tetap utuh. 

3.5.2.2.Isolasi Kapang Endofit 

Sampel kulit batang Taxus sumatrana dicuci menggunakan air mengalir 

untuk menghilangkan  tanah-tanah yang menempel. Sampel kemudian diproses 

dalam laminar menggunakan etanol 70% (v/v) dalam 30 detik dan 4% natrium 

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

sebelumnya, lapisan kulit terluar dibuang terlebih dahulu dan diambil bagian 

floemnya saja. Selanjutnya, sampel dicuci secara merata dengan aquades steril 

dan dipotong secara aseptik menjadi potongan yang lebih kecil . Ditanam ke 

dalam 3 medium berbeda yakni PDA, S7, dan  M1D yang ditambah kloramfenikol 

(100 µg/ml) dalam cawan petri. Petri kemudian diinkubasi dalam suhu 35
0
C

 

selama 10 - 20 hari dan kemudian dilihat secara berkala (1 x 3 hari) untuk melihat 

pertumbuhan kapang dengan tetap menjaga isolat dari pengkontaminan.  

Isolat murni didapatkan dengan mengambil satu koloni dari hasil isolasi 

kemudian menumbuhkannya dalam medium-medium baru dan di inkubasi dalam 

inkubator dalam suhu 35
o
C dalam waktu 10-20 hari (Strobel et al., 1996). 

3.5.2.3.Karakteristik dan Identifikasi Kapang 

Karakteristik morfologi dari koloni-koloni kapang yang tumbuh dicatat 

untuk kemudian  diidentifikasi karakteristik morfologinya berdasarkan Sukiman 

(2010). Karakteristik morfologi diamati menggunakan mikroskop dengan 

lactophenol cotton blue staining.  

3.5.2.4.Subkultur Kapang untuk Isolasi DNA 

 Kapang yang telah diisolasi, diinokulasikan ke dalam 300µL PDB dalam 

50 mL tabung efendof dan diinkubasi selama 7 – 10 hari pada suhu ruang, 

100rpm. Miselia kemudian dipanen dengan cara disentrifugasi dengan  kecepatan 

13.000 rpm selama 5 menit. Miselia kemudian dicuci dengan akuades steril dan 
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dipeletkan kembali dengan cara sentrifugasi 13.000 rpm 5 menit. Akuades 

kemudian dibuang dan miselia siap dilakukan isolasi DNA (Cenis, 1992). 

3.5.2.5.Isolasi DNA 

Tahap isolasi DNA menggunakan metode Gupta (2014) dengan 

modifikasi. Miselia hasil subkultur dan sudah disentrifugasi kemudian ditimbang 

untuk diambil sebanyak 200 gram. Miselia selanjutnya dihaluskan dengan mortal 

dan pestel steril hingga menjadi bubuk untuk dan dipindahkan ke dalam 2 mL 

tabung efendof. Buffer ekstraksi SDS (Tris-HCl 200nM; NaCl 200nM; EDTA 

25nM; SDS  1%; pH 8,5) ditambahkan sebanyak 500µL, divorteks selama 3 – 5 

detik untuk menghomogenkan, selanjutnya diinkubasi dalam  shaker water bath 

dengan suhu 65
o
C selama 60 menit dan setiap 10 menit sekali tube di voteks 

selama 3 – 5 detik. Sebelum disentrifugasi (13.000 rpm, 5 menit), ditambahkan 

terlebih dahulu sodium asetat 500µL, dihomogenkan dengan membolak-balikkan 

tube dan voteks perlahan 3 - 5 detik, kemudian diinkubasi pada -20
o
C selama 10 – 

15 menit. Setelah inkubasi selesai, dilakukan sentrifugasi dengan kecepatan 

13.000 rpm selama 5 menit. Suppernatan paling atas dipindahkan ke dalam tabung 

efendof baru untuk selanjutnya ditambahkan isopropanol dingin sebanyak 500µL 

dan diinkubasi kembali pada -20
o
C selama 30 menit. Tabung kemudian 

disentrifugasi (13.000 rpm, 5 menit) dan supernatannya dibuang. Pelet yang 

terbentuk kemudian dilarutkan dengan etanol 70% 500µL dan disentrifugasi 

kembali dengan kecepatan dan waktu yang sama. Supernatan dibuang dan biarkan 

alkohol yang tersisa pada dinding tabung mengering sendirinya pada suhu kamar 

(± 15 menit). Jika sudah kering, DNA yang terisolasi dilarutkan dengan TE 

sebanyak 50 µL dan disimpan pada -20
o
C untuk keperluan analisis selanjutnya. 

3.5.2.6.Uji Kualitas dan Kuantitas DNA 

Uji kuantitas DNA dilakukan dengan spektofotometri UV-Vis pada 

panjang gelombang 260 nm dan 280 nm. Uji kemurnian DNA diukur 

menggunakan rumus kemurnian DNA (Absorbansi pada 260 nm/Absorbansi pada 

280 nm). Konsentrasi DNA dihitung menggunakan rumus:  

[   ]                                   
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Uji kualtitatif dilakukan menggunakan teknik elektroforesis gel agarosa 

(Fachiyah, 2011) dengan voltase 70V, besar arus 400mA, selama 45 menit. 

3.5.2.7.Desain Primer 

Sikuens sumber yang akan digunakan yaitu sikuens BAPT dari kapang-

kapang endofit diretrif dari database NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov) dengan 

panjang basa 500 – 580 pb.. Sikuen dikumpumpulkan pada Notepad untuk 

kemudian disejajarkan dengan Crustal-X dan disimpan dengan format FASTA. 

Data tersebut kemudian di-Blast pada www.primaclade.org/cgi. Kandidat-

kandidat primer forward dan reverse yang sesuai dengan kriteria panjang basa, 

%GC, dan besaran Tm kemudian di-Blast kembali di NCBI BLAST 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) untuk melihat penempelan primer pada 

sumber sikuen. Primer yang telah didapat selanjutnya dicek struktur sekunder 

masing-masing melalui SMS PCR Primer Status yang dapat diakses pada 

www.bioinformatics.org.   

3.5.2.8.Amplifikasi PCR untuk Screening Taxol 

Digunakan kode gen BAPT sebagai penanda genetik untuk screening 

kapang endofit penghasil Taxol. Penanda ini mengkatalis secara selektif 13-O-

acylation dari baccatin III dengan b-phenylalanoyl-CoA sebagai pendonor gugus 

acyl dari N-debenzoyl-20-deoxytaxol yakni sebagai katalis dalam penambahan 

gugus samping biologis prekursor penghasil Taxol (Walker et.al., 2002). Primer 

BAPT yang digunakan ditampilkan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Primer BAPT yang Digunakan untuk Sekuensing Taxol 

Primer 

BAPT 
Sekuen (5’ – 3’) mer 

Product 

size 

(bp) 

GC 

(%) 
Tm 

Desain-Forward TCTCCGCCATTGACAACA 18 
483 

50 59 

Desain-Reverse  ATACACATTCGCTCCCACAAC 21 47 59 

Lie, et.al. (2006) 

Forward 
CCTCTCTCCGCCATTGACAA 20 

500 

55 60 

Lie, et.al. (2006) 

Reverse 
TCGCCATCTCTGCCATACTT 20 50 58 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.primaclade.org/cgi
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://www.bioinformatics.org/
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Isolat kapang di-screening dengan PCR untuk mengetahui keberadaan gen 

BAPT. Amplifikasi PCR menggunakan primer BAPT-F dan BAPT-R dengan mix 

reaksi yang berisi 0.4 mMol dNTP mix, 10x PCR buffer, 0.5 mM  MgCl2, Taq 

DNA polimerasi yang semuanya tergabung dalam DreamTaq
TM

 Green PCR 

Master Mix (2x); 10pmol/µl dari setiap primer; dan 100 ng/µl templet DNA. 

Semua bahan tersebut direaksikan pada tube PCR dengan perbandingan volume 

untuk reaksi 10µL terlihat pada Tabel 3.2.  

Amplifikasi PCR dilakukan dalam thermal cycler  dengan tahap inisial 

denaturasi 94
0
 selama 5 menit, diikuti dengan 35 tahap siklus amplifikasi dengan 

suhu 94
0
 selama 30 detik,  suhu annealing yang dicoba dari rentang suhu 50 – 

57
o
C 

 
selama 1 menit, suhu ekstensi 72

0
 selama 1 menit 20 detik dan tahap 

ekstensi akhir  72
0 

selama 7 menit, serta hold pada suhu 4
o
 (Gambar 3.1.). 

Tabel 3.2. Enzim yang Digunakan pada Proses PCR  

Bahan Jumlah Volume 

DreamTaq
TM

 Green PCR Master Mix (2x) 5 µL 

Sampel DNA 1 µL 

Primer-F 0.5 µL 

Primer-R 0.5 µL 

Nuklease Free Water 3 µL 

 

 

Gambar 3.1.  Siklus PCR yang Digunakan untuk Screening Taxol dengan Primer 

BAPT 
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Amplifikasi fragmen DNA kemudiann dianalisis menggunakan 

elektroforesis gel agarosa 1%. Hasil positif ditandai untuk selanjutnya dianalisis 

sequens DNA-nya. 

3.5.2.9.Sequensing DNA 

Sequencing dilakukan dengan menggunakan mesin sequencer di Macrogen, 

Inc. Korea Selatan. 

3.6.Teknik Pengumpulan, Analisis, dan Penafsiran  Data 

3.6.1. Teknik Pengumpulan Data 

Pengambilan data dilakukan pada setiap tahapan penelitian. 

3.6.2. Analisis dan Penafsiran Data 

Analisis pada tahap sekuensing DNA dengan primer BAPT digunakan BLAST 

(Basic Local Alligemnt Seacrh Tool) di National Center for  Biotehnology 

Information (NCBI) dan sofware Clustal-X serta PAUP 4.0. Hasil sekuen DNA 

dan asam amino selajutnya dilakukan pembuatan pohon filogenetik.  
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3.7.Alur Penelitian 

 

Gambar 3.2. Diagram Alur Penelitian 
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