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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Peningkatan populasi masyarakat yang tertarik untuk gaya hidup sehat 

menyebabkan permintaan kebutuhan produk makanan alami mengalami 

peningkatan. Madu merupakan produk makanan alami yang mengalami proses 

enzimatis oleh lebah (Corsini et al., 2013). Madu telah dikenal sebagai salah satu 

bahan makanan atau minuman alami yang mempunyai peranan penting dalam 

kehidupan. Madu memiliki manfaat dalam berbagai aspek, antara lain pangan, 

kesehatan, dan kecantikan. Madu memiliki warna, aroma, dan rasa yang berbeda-

beda, tergantung pada jenis tanaman yang banyak tumbuh di sekitar peternakan 

lebah madu, sebagai contoh madu mangga (rasa yang agak asam), madu bunga 

timun (rasanya sangat manis), madu kapuk/randu (rasanya manis, lebih legit dan 

agak gurih), madu lengkeng (rasa manis, lebih legit dan aromanya lebih tajam). 

Selain itu dikenal pula madu buah rambutan, madu kaliandra, dan madu karet 

(Sarwono, 2001; Suranto, 2004). 

Madu yang dihasilkan oleh masing-masing daerah memiliki kualitas, 

keunikan, dan ciri khas yang berbeda-beda. Peluang dilakukannya pemalsuan 

terhadap produk madu dari daerah tertentu yang pasarannya lebih tinggi masih 

sering terjadi. Berdasarkan hal tersebut, karakteristik spesifik yang dimiliki madu 

dari masing-masing daerah sangat penting untuk digali. Metode teknik sidik jari 

(fingerprint) dapat digunakan untuk mencirikan profil dari suatu bahan atau 

produk makanan dan minuman, seperti madu. Metode yang berkembang saat ini 

cenderung hanya dapat dipergunakan untuk menganalisis komposisi kandungan 
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kimia pada madu sebagai acuan untuk membedakan antara madu asli dengan 

madu palsu. Kandungan yang dimaksud adalah kadar gula pereduksi, kadar HMF 

(hidroksimetilfurfural), nilai pH, sukrosa, dan kadar air (Sutami, 2003). 

Kelemahan metode tersebut tidak bisa diperoleh informasi mengenai keaslian 

daerah dari madu berasal ataupun jenis sumber madu tersebut dan adanya 

kemungkinan perubahan komposisi kandungan kimia akibat dari interaksi dengan 

lingkungan. 

Metode alternatif baru yang dapat dikembangkan adalah dengan 

melakukan analisis terhadap kandungan biomolekul DNA (Deoxyribose Nucleic 

Acid) dalam madu untuk menentukan sidik jari DNA, yang merupakan molekul 

utama kehidupan sebagai pembawa materi infomasi genetik. Pada penelitian ini 

dikembangkan isolasi DNA dari madu yang dilakukan secara langsung dengan 

menggunakan metode metagenomik. Metagenomik merupakan metode baru 

dalam analisis keseluruhan genom dengan cara mengisolasi DNA secara langsung 

dari sampel atau lingkungan tertentu (Handelsman, 2004). Pada penelitian 

sebelumnya, isolasi DNA metagenomik dari madu secara langsung telah 

dilakukan dan hasil isolasi DNA metagenomik yang diperoleh diduga berasal dari 

sel eukariot. Hal ini disebabkan karena dari data yang diperoleh tidak ada 

pengaruh pemberian perlakuan pada madu dengan dan tanpa media pertumbuhan 

mikroba terhadap kuantitas DNA, namun demikian dugaan di atas perlu 

dibuktikan lebih lanjut dengan teknik PCR (Polymerase Chain Reaction) yang 

dapat secara spesifik menentukan asal DNA yang terkandung di dalam madu. 

Berdasarkan uraian di atas, pada penelitian ini telah dilakukan analisis 

DNA metagenomik dengan menggunakan teknik PCR. PCR merupakan suatu 
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teknik enzimatis untuk mengamplifikasi (memperbanyak) secara ekponensial 

suatu urutan nukleotida tertentu secara in vitro. Teknik PCR sangat sensitif dan 

dapat memperbanyak urutan DNA hanya dengan menggunakan sejumlah kecil 

sampel biologis. Keunggulan teknik PCR terletak pada selektivitas dan 

sensitivitas yang tinggi dalam analisis fragmen DNA, serta tidak menghabiskan 

banyak biaya (Newton and Graham, 1994). 

Kunci keberhasilan dalam analisis PCR ditentukan oleh primer yang 

digunakan. Primer berfungsi sebagai pembatas fragmen DNA target yang akan 

diamplifikasi dan sekaligus menyediakan gugus hidroksi (-OH) pada ujung 3’ 

yang diperlukan untuk proses pemanjangan DNA. Seiring dengan perkembangan 

teknologi informatika, telah dirancang software yang dapat digunakan dalam 

mendesain dan menganalisis primer. Desain primer secara in silico akan 

memudahkan dalam memperoleh primer yang baik untuk proses amplifikasi 

fragmen gen. Namun diperlukan pula suatu proses deteksi secara in vitro dalam 

menguji keberhasilan primer dalam membentuk produk yang diinginkan. Primer 

yang digunakan pada penelitian ini merupakan sepasang primer universal untuk 

sel eukariot yang mengacu pada kemampuannya untuk mengamplifikasi gen 18S 

rRNA dengan panjang amplikon DNA 113 pasang basa (pb) (Costa et al., 2013). 

Gen 18S rRNA merupakan komponen kecil dari subunit ribosom sel 

eukariotik yang merupakan salah satu komponen dasar semua sel eukariotik 

contohnya yaitu tumbuhan dan hewan. Pemilihan gen 18S rRNA dalam tahap 

PCR disebabkan perannya sebagai marka (marker) yang penting dalam penentuan 

filogeni suatu spesies acak (random target) dalam suatu biodiversitas (Meyer et 

al., 2010). Oleh karena itu, peran yang dimiliki oleh gen 18S rRNA sejalan 
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dengan tujuan jangka panjang dari penelitian ini, yaitu untuk pengembangan profil 

sidik jari DNA pada madu melalui penentuan spesies organisme yang terkandung 

dalam madu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai database 

awal mengenai profil madu yang terdapat di daerah Bali, khususnya pada 

penelitian pendahuluan ini dilakukan analisis DNA metagenomik madu dimulai di 

kawasan geografis tertentu di Bali, yaitu di Desa Seraya Tengah, Kabupaten 

Karangasem. Madu dari desa ini dipilih karena untuk melanjutkan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Andre (2014) yang fokus dahulu pada satu 

kawasan geografis tertentu dan untuk memudahkan memperoleh madu asli dari 

alam yang belum diolah. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang 

dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah proses desain primer gen 18S rRNA sel eukariot dalam rangka 

pemilihan pasangan primer untuk tahapan PCR? 

2. Bagaimanakah kemampuan primer yang digunakan untuk amplifikasi gen 

18S rRNA pada DNA metagenomik dalam sampel madu yang berasal dari 

Desa Seraya Tengah, Karangasem dengan teknik PCR? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendesain sepasang primer gen 18S rRNA sel eukariot yang 

digunakan dalam teknik PCR. 
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2. Untuk mengamplifikasi gen 18S rRNA pada DNA metagenomik dalam 

sampel madu yang berasal dari desa Seraya Tengah, Karangasem dengan 

teknik PCR. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini berguna dalam pengembangan penerapan analisis DNA 

metagenomik madu dengan teknik PCR yang dapat digunakan untuk penelitian 

lebih lanjut,  salah satunya sebagai database awal untuk menentukan karakteristik 

madu berdasarkan gen 18S rRNA sel eukariot DNA metagenomik madu. 


