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Abstrak. Temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.) adalah temu-temuan yang telah banyak 
diteliti mengandung banyak khasiat. Saat ini belum diketahui varietas unggul dari temulak di 
Indonesia. Keanekaragaman genetik dari temulawak merupakan informasi penting yang 
diperlukan untuk mengetahui varietas unggul. Salah satu cara untuk mengetahui 
keanekaregaman genetik adalah dengan analisis genetik melalui penanda molekular. Tahapan 
penting untuk analisis genetik adalah isolasi DNA. Terdapat berbagai metode isolasi DNA 
tanaman, tetapi metode isolasi DNA dari daun temulawak belum banyak dilaporkan. Pada 
penelitian ini dilakukan isolasi DNA daun temulawak dengan berbagai variasi metode pada 
tahap ekstraksi dan pemurnian untuk mendapatkan metode isolasi yang memberikan 
perolehan DNA paling banyak dan kontaminasi paling sedikit. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa isolasi dengan Cetrimonium bromida (CTAB) sebagai bufer pengekstraksi 
memerlukan penambahan polivinil pirolidon (PVP) untuk menghilangkan kontaminasi 
polifenol, sedangkan isolasi menggunakan sodium dedocyl sulphate (SDS) tidak memerlukan 
penambahan PVP. Penggunaan nitrogen cair pada tahap ekstraksi dengan CTAB tidak 
memberikan hasil yang lebih baik sehingga tahapan penggunaan nitrogen dapat dihilangkan. 
Semua metode membutuhkan penambahan Proteinase K pada tahap ekstrasi dan RNAse A 
pada tahap pemurnian untuk menghilangkan kontaminasi protein dan RNA.  
 

Abstract. Temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.) has been researched and proved that it 
has many pharmacological effects. Recently, the high yielding varieties of Temulawak hasn’t 
been known in Indonesia. Genetic diversity of Temulawak is an important information to find 
high yielding varieties. One of the important steps to study know genetic diversity is DNA 
isolation. There are many DNA isolation methods, but DNA isolation methods from 
Temulawak haven’t been reported yet. The aim of this research is  to isolate DNA from 
temulawak leaf by various methods of extraction and purification to get the best method, 
which give the most DNA yield and the least contamination. The results showed that DNA 
isolation using Cetrimonium bromida (CTAB) as extraction buffer required  polivinil 
pirolidon (PVP) to reduce polypfhenol contamination, but not required on isolation using 
SDS. Using liquid nitrogen in CTAB extraction did’nt give better result therefore it can be 
discarded. All of methods needed Proteinase K in extraction and RNAse in purification to 
reduce contaminants.  

Kata kunci : isolasi, DNA, temulawak, CTAB, SDS. 
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PENDAHULUAN 
 Tanaman temulawak (Curcuma 

xanthorrhiza Roxb) merupakan tanaman 
obat-obatan. Tanaman tersebut memiliki 
banyak khasiat dalam kesehatan.  
(Warintek 2004). Temulawak mengandung 
metabolit sekunder yang berguna dalam 
kesehatan. Metabolit sekunder utama yang 
terkandung dalam temulawak, yaitu: 
senyawa kurkuminoid, minyak atsiri, dan 
pati. Salah satu komponen dalam minyak 
atsiri temulawak, yaitu xanthorizol. 
Xanthorizol berkhasiat sebagai agen  
penginduksi apoptosis (Kang et al 2009), 
antibakteri (Husein et al 2009), 
antiinflamasi (Won et al. 2007), dan 
antioksidan (Lim et al 2005). Selain itu, 
temulawak memiliki aktivitas 
hepatoprotektif yang berperan dalam 
mencegah penyakit hati (Devaraj et al. 
2010).  

 Tanaman temulawak banyak 
ditemukan di Indonesia dengan pusat 
penyebarannya terdapat di Pulau Jawa. 
Faktor lingkungan berpengaruh terhadap 
kandungan metabolit sekunder. Hal 
tersebut menyebabkan adanya 
polimorfisme DNA atau keragaman 
genetik pada tanaman tersebut (Hutter et 
al. 2006). Informasi polimorfisme DNA 
tanaman temulawak dapat diketahui 
dengan teknik PCR. Isolasi DNA temuwak 
merupakan tahap awal dalam analisis 
polimorfisme DNA.  

Terdapat berbagai macam metode 
isolasi DNA tanaman. Metode-metode 
tersebut menggunakan CTAB dan SDS 
dalam ekstraksi DNA (Ribeiro et al. 
2007). Beberapa metode isolasi DNA juga 
menggunakan nitrogen cair pada tahap 
awal ekstraksi untuk menghasilkan 
kualitas DNA terbaik. Protokol Doyle & 
Doyle (1999) sering digunakan untuk 
ekstraksi DNA tanaman (Ribeiro et al. 
2007). Selain itu, terdapat protokol lain 
dalam ekstraksi DNA, yaitu Dellaporta et 
al. (1983), Jobes et al. (1995), Zheng et al. 
(1995) serta masih banyak metode lainnya. 
Namun, tidak semua protokol-protokol 
tersebut cocok untuk semua jenis tanaman. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan optimasi 
metode untuk melakukan ekstraksi DNA 
daun temulawak. 

Isolasi DNA daun temulawak 
dengan berbagai variasi metode dilakukan 
dalam penelitian. Variasi metode tersebut 
terdapat pada tahap ekstraksi dan 
pemurnian. Hal tersebut bertujuan  
mendapatkan metode isolasi yang 
menghasilkan DNA paling banyak dan 
kontaminasi paling sedikit sehingga 
memudahkan dalam proses PCR dan 
memudahkan dalam analisis.   

 
METODE PENELITIAN 
Alat dan Bahan 

Bahan kimia yang digunakan 
dalam penelitian, yaitu: NaCl, Tris-HCl, 
EDTA, nitrogen cair, CTAB, SDS, PVP, 
Proteinase K, RNAse, kloroform, etanol 
absolut, dan isoamil-alkohol. Peralatan 
yang digunakan dalam penelitian, yaitu: 
gelas kimia, pipet mikro mikrosentrifus, 
elektroforesis, Gel Doc, dan UV 
transluminator. 

 
Prosedur 
Metode Ekstraksi Modifikasi Doyle & 
Doyle (1990) dengan Nitrogen Cair.  

Metode I. Daun temulawak 
sebanyak 1 gram digerus dengan PVP dan 
nitrogen cair hingga menjadi tepung. 
Sebanyak 10 mL bufer ekstraksi hangat 
dan 2.5 mL 2-merkaptoetanol ditambahkan 
ke dalam sampel dan diinkubasi sambil 
digoyang perlahan pada suhu 55 C, 
kecepatan 150 rpm selama 1 jam. 
Selanjutnya diekstraksi ulang dengan 
kloroform:isoamil alkohol (24:1) sebanyak 
10 mL. Selanjutnya, dilakukan pemisahan 
dengan sentrifugasi pada kecepatan 1000 g 
selama 5 menit. Aliquot yang terdapat 
pada bagian atas dipindahkan ke tabung 
baru dan ditambahkan dengan isopropanol 
dingin sebanya 2/ volume. Kemudian 
diinversi dan diinkubasi dalam es selama 
30 menit. Pelet dikoleksi dengan 
sentrifugasi pada kecepatan 12000 g 
selama 20 menit. Pelet dicuci dengan bufer 
pencucii (etanol 76% dan ammonium 
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asetat). Sentrifugasi dilakukan pada 
kecepatan 14000 g selama 10 menit. 
Pencucian dilakukan sebanyak 2 kali. Pelet 
yang telah dicuci selanjutnya ditambahkan 
dengan bufer TE dan ditambahkan RNAse 
A dengan konsentrasi final 10 ug/mL. 
RNAse A diaktivasi pada suhu 37 C 
selama 30 menit. Selanjutnya, dipisahkan 
dengan sentrifugasi pada kecepatan 12000 
g selama 5 menit. Pelet yang dihasilkan 
diresuspensi dengan molecular water. 
Proteinase K ditambahkan dengan dua 
variasi penambahan. 
 
Metode Ekstraksi Modifikasi Doyle & 
Doyle (1990) tanpa Nitrogen Cair. 

Metode II. Sampel daun 
sebanyak 0.2 gram dan  digerus dengan 
PVP dan 0.75 mL buffer ekstraksi (2% b/v 
CTAB, 1.4 M NaCl, 20 mM EDTA, 100 
mM Tris-HCl (pH 8), 0.2% (v/v) 2-
merkaptoetanol). Inkubasi dilakukan 
dengan incubator shaker pada suhu 65°C 
dengan 50 rpm selama satu jam. Sampel 
kemudian dibiarkan pada suhu ruang untuk 
proses cooling. Sampel ditambahkan 0.75 
mL kloroform: isoamil alkohol (24:1) dan 
disentrifugasi 12.000 rpm selama 10 menit 
pada suhu 4oC. Supernatan berisi DNA 
dipindahkan ke tabung baru dan 
ditambahkan dengan 2/3 volume 
isopropanol dingin kemudian diinversi 
perlahan sebanyak 10 kali. Smapel tersebut 
disentrifugasi 11.000 rpm selama 10 menit 
pada suhu 4oC. Pelet yang telah kering 
diberi 25 µL molecular water dan 
disimpan pada suhu -20°C. 
 
Metode Ekstraksi Modifikasi Zheng et 
al (1995).  

Metode III. Sampel daun 200 mg 
digerus hingga halus dan ditambahkan 
buffer ekstraksi (25 mM EDTA (pH 7.5), 
50 mM TrisHCl (pH 8.0), 300 mM NaCl, 
dan SDS 1%) sebanyak 400 µL dalam 
mortar dingin. Sampel ditambahkan 100 
µL buffer ekstraksi di dalam tabung dingin 
dan ditambahkan 400 µL kloroform 
kemudian diinversi. Sentrifugasi dilakukan 
13.000 rpm selama 1 menit pada suhu 4oC. 

Lapisan atas yang terbentuk ditambahkan 
800 µL etanol absolut dan diinkubasi pada 
suhu -20oC selama 1 jam. Sentrifugasi 
dilakukan 13.000 rpm selama 3 menit pada 
suhu 4oC. Endapan berupa pellet DNA 
ditambahkan 500 µL Etanol 70% dan 
disentrifugasi kembali. Pellet yang telah 
kering diresuspensi dengan 50 µL 
molecular water dan ditambahkan RNAse 
serta diinkubasi pada suhu 37oC selama 30 
menit. Sentrifugasi 10000 rpm dilakukan 
selama 5 menit. Pellet kering ditambahkan 
50 µL molecular water. Suspensi tersebut 
disimpan pada suhu -20oC. 

Ketiga metode tersebut di atas 
dimodifikasi untuk mendapatkan DNA 
genom dengan kualitas terbaik. Modifikasi 
dilakukan dengan variasi penambahan 
etanol 76%, buffer pencuci (etanol 76% 
dan ammonium asetat 3M), Proteinase K, 
RNAse A, kalium asetat 5M, dan PVP. 
Selain itu, modifikasi juga dilakukan 
dengan variasi penambahan larutan pada 
tahap yang berbeda.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Variasi Metode Modifikasi Doyle 
& Doyle (1990) dengan Nitrogen Cair. 

Hasil isolasi DNA dari daun 
temulawak dengan variasi dan modifikasi 
meetode Doyle & Doyle (1990) dengan 
nitrogen cair ditunjukkan oleh Gambar 1. 
Terdapat 8 lajur dalam visualisasi hasil 
isolasi DNA temulawak. Umumnya, pita 
DNA tervisualisasi dengan cukup baik 
pada tiap lajur. Namun, intensitas yang 
dihasilkan pada tiap lajur memiliki 
perbedaan. Smear yang dihasilkan pun 
terlihat berbeda pada tiap lajur. Lajur 1 
menunjukkan pita DNA yang diperoleh 
pada tahap pencucian pelet DNA. Pelet 
dicuci dengan etanol 76%. Pita DNA yang 
terlihat memiliki intensitas yang cukup 
baik. Smear yang terlihat pada lajur 1 pun 
memiliki intensitas yang hampir sama 
dengan pita DNA yang terlihat. Lajur 2 
menunjukkan pita DNA yang diperoleh 
pada tahap akhir, yakni setelah dilakukan 
pemurnian dengan Rnase A. Tahap 
pencucian dilakukan dengan menggunakan 
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bufer pencuci. Pita yang terlihat memiliki 
intensitas yang cukup baik. Smear yang 
terlihat pada lajur 2 memiliki intensitas 
yang lebih rendah dibanding dengan lajur 
1. Lajur 3 memperlihatkan pita DNA yang 
diperoleh pada tahap akhir, yakni setelah 
dimurnikan dengan rnase A, selain 
pemurnian dengan rnase A, dilakukan 
penambahan proteinase K untuk 
mendegradasi protein yang terdapat dalam 
daun temulawak. Penambahhan proteinase 
K dilakukan setelah inkubasi dengan bufer 
estraksi. Pencucian pelet DNA dilakukan 
dengan menggunakan etanol 76%. 
Berdasarkan Gambar 1, pita DNA yang 
dihasilkan memiliki intensitas yang cukup 
baik. Namun, intensitas pita yang terlihat 
lebih rendah dibanding dengan lajur 1 dan 
lajur 2, smear yang dihasilkan memiliki 
intensitas yang setara dengan smear pada 
lajur 2. Lajur 4 menunjukkan intensitas 
pita DNA yang paling baik dibanding 
dengan pita pada lajur lainnya. Namun, 
smear yang dihasilkan pun memiliki 
intensitas yang tinggi. Pita DNA yang 
tervisualisasi diperoleh dari pelet pada 
tahap akhir. Pelet yang dikoleksi setelah 
dilakukan pemurnian dengan rnase A. 
Tahap pencucian dilakukan dengan 
menggunakan bufer pencuci. Selain itu, 
ditambahkan pula proteinase K setelah 
inkubasi dengan bufer ekstraksi. Lajur 5 
menunjukkan intensitas yang lebih rendah 
dibanding dengan lajur 4. Namun, smear 
yang dihasilkan memiliki intensitas yang 
paling rendah dibanding dengan lajur 
lainnya. Pita DNA yang tervisualisasi 
dikoleksi pada tahap akhir. Pelet diperoleh 
setelah pemisahan dengan RNA 
menggunakan rnase. Pencucian DNA 
dilakukan dengan menggunakan etanol 
76%. Proteinase K ditambahkan setelah 
pelarutan DNA dengan bufer TE. Lajur 6 
menunjukkan pita DNA dengan intensitas 
yang hampir setara dengan lajur 5. Namun, 
smear yang dihasilkan memiliki intensitas 
yang lebih tinggi dibanding lajur 5. Pita 
DNA pada lajur ini dikoleksi dari pelet 
yang telah ditambahkan proteinase K 
setelah pelarutan DNA dengan bufer TE. 

Pencucian pelet dilakukan dengan 
menggunakan etanol 76%. Pelet DNA pun 
dimurnikan dengan penambahan rnase. 
Lajur 7 menunjukkan pita DNA yang 
memiliki intensitas yang hampir setara 
dengan lajur 5 dan lajur 6. Smear yang 
dihasilkan memiliki intensitas yang setara 
pula dengan lajur 6. Umumnya, tahapan 
yang dilakukan untuk memperoleh DNA 
pada lajur ini hampir sama dengan tahapan 
pada lajur 6. Modifikasi yang dilakukan 
dari lajur 6 adalah penggunaan bufer 
pencuci untuk mencuci DNA. Lajur 8 
menunjukkan pita DNA yang kurang baik. 
Smear yang dihasilkan memiliki intensitas 
yang tinggi. Intensitas smear  yang 
dihasilkan setara dengan lajur 4. Namun, 
pada bagian bawah smear terlihat pita 
yang sangat terang (intensitas yang sangat 
tinggi). Pita pada bagian bawah merupakan 
kontaminan RNA. Terdapatnya 
kontaminan RNA pada lajur 8 disebabkan 
tidak adanya penambahan rnase. 
Pengoleksian pelet dilakukan setelah tahap 
pencucian dengan bufer pencuci tanpa ada 
penambahan proteinase K. 

 

 
Gambar 1 Elektroforegram variasi metode modifikasi 

Doyle & Doyle (1990) dengan Nitrogen Cair 
(2) pencucian etanol 76% (3) pencucian 
buffer pencuci dengan RNAse (4) Proteinase 
K & etanol 76% (5) Proteinase K & buffer 
pencuci (6) Proteinase K & etanol 76% (7) 
Proteinase K & buffer pencuci (8) pencucian 
etanol dengan RNAse (9) pencucian bufer 
pencuci. 

Berdasarkan hasil analisis dengan 
elektroforegram (Gambar 1), dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan etanol 
76% dan amonium asetat (bufer pencuci) 
berpengaruh terhadap kualitas DNA yang 
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dihasilkan. Selain itu,  penambahan 
proteinase K dan RNAse pun 
mempengaruhi kualitas DNA. Modifikasi 
metode isolasi DNA dari daun temulawak 
ini diharapkan dapat menghasilkan DNA 
dengan kualitas yang baik. Kualitas DNA 
yang baik dapat dilihat dengan tingginya 
intensitas pita DNA yang dihasilkan dan 
rendahnya intensitas smear. Dengan 
demikian, dapat diperoleh dua metode 
terbaik, yakni metode pada lajur 4 dan 
lajur 5.  
 
Hasil Variasi Metode Modifikasi Doyle 
& Doyle (1990) tanpa Nitrogen Cair. 

Hasil isolasi DNA daun 
temulawak ditunjukkan pada 
elektroforegram (Gambar 2), hampir 
semua variasi dengan berbagai modifikasi 
menghasilkan pita DNA dengan intensitas 
cukup baik, kecuali pita DNA pada lajur 3 
(Gambar 2). Pita DNA pada lajur 1 
merupakan hasil isolasi DNA dengan 
metode Doyle & Doyle (1990) tanpa 
Nitrogen Cair dan tanpa modifikasi lain. 
Pita yang dihasilkan cukup baik namun 
masih terdapat smear.  Hal ini disebabkan 
karena proses isolasi DNA tanpa 
pencucian dengan etanol maupun 
penambahan proteinase K dan rnase. Lajur 
2, isolasi dengan modifikasi perlakuan 
pencucian pellet dengan etanol 76% (dua 
kali volume) dan diinversi (10x). Hasil 
isolasi diperoleh pita DNA dengan 
intensitas lebih rendah bila dibandingkan 
pita DNA pada lajur 1. Hal yang sama juga 
terlihat pada lajur 3 dan 8, pita DNA yang 
dihasilkan tipis namun dengan smear yang 
lebih tipis pula bila dibandingkan pita 
DNA pada lajur 1. Hal ini terjadi karena 
telah dilakukan modifikasi yaitu pencucian 
dengan etanol dan pemurnian dengan 
amonium asetat, yang membedakannya 
adalah adanya penambahan enzim. Pita 
DNA pada lajur 8 diperoleh dengan 
memodifikasi penambahan proteinase K. 
Pita DNA pada lajur 4, 5, dan 6 
menghasilkan intensitas yang cukup tinggi 
namun masih terlihat smear. Pita DNA 
pada lajur 4 diperoleh dengan penambahan 

proteinase K dan rnase pada tahap 
isolasinya, pita pada lajur 5 diperoleh 
tanpa adanya penambahan proteinase K 
namun ditambahkan rnase, sedangkan pita 
DNA pada lajur 6 diperoleh dengan 
penambahan proteinase K pada tahap awal 
namun tanpa penambahan rnase. Pita DNA 
pada lajur 7 diperoleh dengan melakukan 
modifikasi yaitu menambahkan proteinase 
K dilanjutkan dengan inkubasi 650C serta 
menambahkan rnase. Hasil isolasi 
diperoleh pita DNA dengan kualitas yang 
lebih baik dibandingkan modifikasi 
lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan 
intensitas pita yang tinggi serta sedikitnya 
kontaminan lainnya (polisakarida dan 
protein) yang tersisa pada sumur.   

 

 
Gambar 2 Elektroforegram variasi metode Doyle & 

Doyle (1990). (1) Metode Doyle & Doyle (2) 
etanol 76% (3) etanol 76% dan amonium 
asetat 3M (4) etanol 76% dan Proteinase K 
(5) RNAse A (6) Proteinase K (7) Proteinase 
K dan RNAse (8) gabungan variasi 3, 5, dan 
6. 

Hasil Variasi Metode Modifikasi Zheng 
et al (1995). 

Ekstraksi dengan menggunakan 
bufer yang mengandung SDS akan melisis 
dinding sel sehingga DNA dapat keluar. 
Prinsip ekstraksi DNA dengan metode 
SDS (Zheng et al. 1995), yaitu lisis sel 
dengan SDS, pengendapan protein, lipid, 
dan debris sel dengan kloroform, 
presipitasi DNA dengan etanol absolut, 
dan pencucian DNA dengan etanol 70%. 
Hasil elektroforesis menunjukkan bahwa 
metode terbaik yang memiliki pita tebal 
dengan kontaminasi sedikit, yaitu variasi 
dengan menggunakan kalium asetat 5M 
sebagai pemurnian DNA dan Proteinase K 
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sebagai pendegradasi protein dan DNAse 
(Gambar 4 lajur 1 dan 3). Metode lainnya 
masih memiliki smear dan menghasilkan 
pita yang tipis. Smear tersebut  merupakan 
RNA. Semakin sedikit smear berarti 
semakin baik metode tersebut. Hasil 
elektroforesis juga menunjukkan bahwa 
variasi metode yang menghasilkan RNA 
dengan intensitas tertinggi terdapat pada 
variasi gabungan penambahan PVP dan 
Proteinase K (Gambar 3 lajur 6 dan 7). 
Kemungkinan variasi tersebut 
menghasilkan RNA dengan konsentrasi 
tinggi sehingga meskipun telah 
ditambahkan RNAse tetap memiliki RNA 
dengan intensitas tinggi.  

Variasi metode selain 
penambahan kalium asetat 5M dan 
Proteinase K memiliki ketidakefisienan 
dalam ekstraksi. Metode Zheng et al. 
(1995) sendiri tidak efisien disebabkan 
masih terdapat RNA dan memiliki pita 
DNA yang tipis walaupun metode tersebut 
merupakan metode yang sederhana dan 
murah serta tidak membutuhkan waktu 
lama. Variasi metode dengan PVP tidak 
efisien disebabkan metode tersebut 
menghasilkan pita DNA yang tipis 
meskipun smear yang dihasilkan lebih 
sedikit dibandingkan metode Zheng et al. 
(1995) dan juga tidak membutuhkan waktu 
yang lama. Selain itu, variasi metode 
menggunakan gabungan kalium asetat 5M 
dan Proteinase K tidak efisien disebabkan 
hasil menunjukkan pita DNA yang tipis 
dan masih menghasilkan RNA dengan 
intensitas tinggi. Isolasi DNA yang 
memiliki kualitas terbaik dan sedikit 
kontaminan diharapkan untuk kebutuhan 
PCR sehingga diperoleh metode terbaik 
untuk metode SDS, yaitu variasi metode 
menggunakan Proteinase K. Variasi 
metode menggunakan kalium asetat 5M 
bukan metode terbaik disebabkan metode 
tersebut memiliki ketebalan pita DNA 
yang lebih tipis dibandingkan dengan 
variasi menggunakan Proteinase K. 
Meskipun demikian, variasi kalium asetat 
memiliki keunggulan daripada Proteinase 

K, yaitu menggunakan bahan yang 
sederhana dan tidak mahal.  

 

 
Gambar 3 Elektroforegram variasi metode Zheng et al. 

(1995). (1) Metode Zheng et al. (2) kalium 
asetat 5M (3) PVP (4) Proteinase K (5) PVP 
dan Proteinase K. 

 
Gambar 4 Elektroforegram variasi metode Zheng et al. 

(1995). (1) kalium asetat 5M (3) Proteinase K 
(6) kalium asetat 5M dan Proteinase K   

Beberapa larutan yang digunakan 
dalam isolasi DNA pada ketiga metode 
memiliki perbedaan dan persamaan. 
Masing-masing metode modifikasi pada 
tahap ekstraksi menggunakan variasi 
larutan CTAB dan SDS. Hal tersebut 
bertujuan membandingkan kedua larutan 
tersebut untuk memperoleh metode terbaik 
dalam ekstraksi DNA temulawak. Variasi 
larutan CTAB menggunakan nitrogen cair 
(Doyle & Doyle 1990), dengan bahan 
tersebut diharapkan menghasilkan DNA 
yang bersih dari kontaminan dan memiliki 
kualitas terbaik (Shazadi et al. 2010). 
Selain itu, variasi larutan CTAB 
menggunakan Polyvinylpyrrolidone (PVP) 
pada tahap awal ekstrasi yang bertujuan 
mengikat komponen fenolik (Jobes et al. 
1995) dan menekan oksidasi komponen 
fenolik (Doyle & Doyle 1990). 

Variasi modifikasi pada metode 
Doyle & Doyle (1990) dengan nitrogen 
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cair menggunakan Proteinase K, etanol 
76%, dan buffer pencuci. Proteinase K 
bekerja untuk memotong ikatan peptida 
pada protein dan menghilangkan DNAse. 
Perbedaan letak penambahan Proteinase K 
dalam variasi modifikasi tersebut juga 
mempengaruhi hasil DNA. Penambahan 
Proteinase K di awal ekstraksi masih 
menghasilkan smear yang jelas sedangkan 
penambahan Proteinase K di tahap akhir 
dapat menghilangkan smear. Hal tersebut 
dapat disebabkan Proteinase K tersebut 
dapat dengan mudah menghilangkan 
DNAse yang terdapat pada suspensi pelet 
jika dibandingkan dengan penambahan di 
awal ekstraksi. Debris sel yang banyak 
kemungkinan menghambat kerja 
Proteinase K. Proteinase K berfungsi 
menghilangkan DNAse saat isolasi DNA 
(FERMENTAS). Penambahan etanol 76% 
dan buffer pencuci juga berpengaruh 
terhadap kualitas DNA. Penambahan 
larutan tersebut digunakan untuk mencuci 
pellet DNA dari sisa isopropanol. Sisa 
isopropanol kemungkinan dapat 
menghambat kerja enzim baik Proteinase 
K maupun RNAse A. Hasil menunjukkan 
bahwa etanol 76% lebih menghasilkan 
DNA yang memiliki sedikit smear.  

Variasi modifikasi pada metode 
Doyle & Doyle (1990) tanpa nitrogen cair 
menggunakan etanol 76%, ammonium 
asetat 3M, Proteinase K, dan RNAse A. 
Penambahan etanol 76% bertujuan 
mencuci pellet DNA. Namun, hasil 
elektroforesis menunjukkan bahwa DNA 
yang dihasilkan tidak tebal dan jelas 
meskipun smear yang dihasilkan sedikit. 
Penambahan ammonium asetat bertujuan 
dalam memurnikan DNA yang diperoleh 
sehingga DNA tidak mengandung 
kontaminan seperti protein, debris sel, dan 
RNA. Namun, hasil menunjukkan bahwa 
tidak terdapat DNA pada metode tersebut. 
Hal tersebut kemungkinan DNA 
terdenaturasi akibat suhu panas pada 
proses sentrifugasi menggunakan suhu 
ruang.  

Variasi modifikasi pada metode 
Zheng et al. (1995) menggunakan 

Proteinase K, PVP, kalium asetat 5M, dan 
RNAse A. Penambahan kalium asetat 
bertujuan memurnikan DNA dengan 
menghilangkan protein dan polisakarida 
saat membentuk kompleks dengan kalium-
SDS dengan (Dellaporta et al. 1983). Hasil 
metode tersebut menghasilkan pita DNA 
yang tebal dan sedikit smear tetapi pita 
DNA tersebut kurang tebal. Penambahan 
PVP bertujuan menghilangkan komponen 
fenolik, namun hasil menunjukkan bahwa 
DNA masih memiliki smear yang banyak. 
Oleh karena itu, penambahan PVP tidak 
dilakukan.    

Penambahan berbagai bahan pada 
masing-masing metode dapat memberikan 
hasil yang sama dan juga berbeda. 
Penambahan Proteinase K dan RNAse A 
pada seluruh metode memberikan pita 
yang tebal dan sedikit smear. Penggunaan 
nitrogen cair dalam metode modifikasi 
Doyle & Doyle (1990) tidak berpengaruh 
secara signifikan pada penelitian. Hal 
tersebut tidak menghasilkan pita DNA 
yang tebal dibandingkan dengan metode 
modifikasi Doyle & Doyle (1990). Oleh 
karena itu, penggunaan nitrogen cair dapat 
dihilangkan. Selain itu, penggunaan 
nitrogen cair tidak efisien disebabkan 
harga yang mahal dan mudah menguap 
sehingga boros dalam pemakaian. 
Penggunaan PVP pada kedua metode 
tersebut berhasil memberikan pita DNA 
yang jelas dna tebal. Namun, penambahan 
PVP pada metode SDS menghasilkan 
smear yang banyak dibandingkan dengan 
modifikasi lainya pada metode Zheng et 
al. (1995).   

Perlakuan pengendapan protein 
pada metode CTAB berbeda dengan SDS. 
Kedua metode CTAB menggunakan 
kloroform dan isoamilalkohol sedangkan 
SDS hanya menggunakan kloroform. Hasil 
penelitian Shahzadi et al. (2010) 
menjelaskan bahwa penggunaan 
isoamilalkohol dalam metode SDS tidak 
memberikan hasil yang baik sehingga 
metode SDS hanya menggunakan 
kloroform. Kloroform digunakan dalam 
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menghilangkan protein, komponen fenolik, 
dan debris sel (Niu et al. 2008). 

Perbedaan bahan pada metode 
CTAB dengan SDS juga terjadi dalam 
presipitasi DNA. Metode CTAB 
menggunakan isopropanol dingin 
sedangkan metode SDS menggunakan 
etanol absolut. Isopropanol merupakan 
alternatif dari etanol absolut. Isopropanol 
lebih efisien dalam persipitasi DNA 
dibandingkan etanol. Namun, isopropanol 
kurang volatil sehingga membutuhkan 
waktu yang lebih lama untuk 
mengeringkan pellet (Sambrook et al. 
2001). Kedua larutan tersebut tetap dapat 
memberikan hasil yang baik dalam 
mengendapkan DNA. Selain itu, jumlah 
volume, suhu, dan lama inkubasi 
berpengaruh terhadap hasil persipitasi 
DNA (Chen et al. 2010). 

Variasi pada modifikasi masing-
masing metode memberikan hasil yang 
terbaik, yaitu menghasilkan pita DNA 
yang tebal dan sedikit kontaminan. Variasi 
modifikasi pada metode Doyle & Doyle 
(1990) dengan nitrogen cair memiliki 
variasi terbaik, yaitu variasi menggunakan 
Proteinase K setelah pencucian pelet DNA 
dengan ethanol 76% (Gambar 1 dan lajur 
5). Variasi modifikasi pada metode Doyle 
& Doyle (1990) tanpa nitrogen cair juga 
memiliki variasi terbaik, yaitu 
menggunakan Proteinase K setelah 
inkubasi bufer dan RNAse pada tahap 
akhir isolasi. Variasi modifikasi metode 
Zheng et al. (1995) memiliki variasi 
terbaik, yaitu menggunakan Proteinase K 
setelah inkubasi bufer dan RNAse pada 
tahap akhir isolasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Perbandingan Ketiga Metode 
 

 
Gambar 5  Elektroforegram ketiga metode (1) marker (2) 

metode II variasi menggunakan  3) metode 7 
(modifikasi Doyle & Doyle (1990) tanpa 
nitrogen cair), 4) metode 2, 5) metode 4, 6) 
metode 6 (metode modifikasi Zheng et al. 
(1995)), 7) metode 5, 8) metode 6 
(modifikasi Doyle & Doyle (1990) dengan 
nitrogen cair). 

Hasil elektroforesis ketiga metode 
menunjukkan bahwa metode yang 
menghasilkan pita DNA tebal, yaitu 
metode modifikasi Doyle & Doyle (1990) 
dengan nitrogen cair. Namun, metode 
modifikasi tersebut masih memiliki smear. 
Hal tersebut disebabkan kekuranghatian 
dalam mengerjakan menyebabkan banyak 
RNA. Hasil elektroforegram tersebut juga 
dapat menunjukkan bahwa metode Zheng 
et al. (1995) memberikan hasil yang sama 
dengan metode modifikasi Doyle & Doyle 
(1990) tanpa nitrogen cair.     

KESIMPULAN 
Ketiga metode modifikasi 

ekstraksi memiliki metode terbaik yang 
memiliki pita DNA yang jelas dan sedikit 
semir. Metode modifikasi Doyle & Doyle 
(1990) dengan nitrogen cair memiliki 
variasi dengan menggunakan Proteinase K 
di akhir dan pencucian pellet DNA dengan 
etanol 76% sebagai metode terbaik. 
Metode modifikasi Doyle & Doyle (1990) 
tanpa nitrogen cair memiliki variasi  
dengan menggunakan Poteinase K di awal 
dan RNAse A di akhir tanpa menggunakan 
larutan pencuci sebagai metode terbaik. 
Metode modifikasi SDS (1995) memiliki 
variasi dengan menggunakan Proteinase K 
di awal dan RNAse A di akhir ekstraksi 
sebagai metode terbaik. 
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