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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Madu 

Madu merupakan produk alam yang dihasilkan oleh lebah dan dapat 

dikonsumsi karena mengandung bahan gizi yang sangat essensial. Madu bukan 

hanya merupakan bahan pemanis, atau penyedap makanan, tetapi sering pula 

digunakan untuk obat-obatan (Purbaya, 2002). Menurut Badan Standarisasi 

Nasional (2004), madu merupakan produk alami berupa cairan yang umumnya 

memiliki rasa manis yang dihasilkan oleh lebah madu dari sari bunga tanaman, 

bagian lain dari tanaman, serta ekskresi serangga. 

Madu yang bersumber dari nektar dengan satu jenis tanaman digolongkan 

ke dalam madu jenis monoflora. Contoh madu monoflora seperti madu kaliandra, 

madu karet, madu lengkeng, dan madu randu. Madu yang berasal dari nektar 

dengan berbagai jenis tanaman digolongkan ke dalam madu jenis multiflora atau 

poliflora. Contoh madu multiflora seperti madu Nusantara, madu Kalimantan, dan 

madu Sumba. Perbedaan sumber nektar merupakan salah satu faktor yang dapat  

mempengaruhi karakteristik madu (Sihombing, 2005). Madu tersusun atas 

berbagai jenis komponen penyusun. Di dalam madu terdapat kandungan air 

sebesar 17,2%, kandungan karbohidrat sebesar 82,3%, kandungan protein sebesar 

0,3%, serta kandungan lain dalam bentuk abu sebesar 0,2% (Sihombing, 2005). 

Rasa manis pada madu berasal dari berbagai jenis gula yang terkandung di 

dalamnya. Jenis gula yang terkandung dalam madu yaitu fruktosa  dengan 

presentase 38,19%, glukosa 31,28%, malltosa 7,31% dan 1,31% sukrosa 

(Gojmerac, 1983). 
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2.2 Metagenomik 

Metagenomik adalah teknik yang secara khusus digunakan untuk 

mengumpulkan gen-gen secara langsung dari suatu lingkungan, diikuti dengan 

menganalisis informasi genetika yang terkandung di dalamnya (Riesenfeld et al., 

2004). Teknik tersebut merupakan sebuah teknik yang mengkombinasikan 

beberapa metode dan bidang ilmu, seperti genetika, mikrobiologi, dan 

bioinformatika. Berbeda dengan teknik analisis genom pada umumnya, teknik 

metagenomik dilakukan dengan langsung mengekstraksi DNA genom dari 

lingkungan dan tidak memerlukan proses pengkulturan bakteri pada medium 

buatan (Handelsman, 2007). Metagenomik memiliki dua pendekatan tergantung 

dari tujuan yang diinginkan, yaitu function-based dan sequence-based. Analisis 

metagenomik secara function-based dilakukan dengan cara mengkonstruksi klona 

yang berisi DNA genom yang selanjutnya dilakukan penapisan dari klona tersebut 

untuk ekspresi dari fenotip yang diinginkan. Klona DNA metagenomik langsung 

diberi perlakuan kimiawi untuk melihat ada tidaknya aktifitas enzim tertentu. 

Keunggulan dari analisis tersebut adalah diperoleh keseluruhan gen fungsional 

yang mengkode ekspresi dari suatu fungsi yang diinginkan (Yun and Ryu, 2005). 

Pendekatan secara function-based telah berhasil mengidentifikasi antibiotik baru, 

enzim protease, dan lipase (Culigan et al., 2009). 

Analisis metagenomik yang kedua adalah dengan pendekatan sequence-

based. Sequence-based merupakan metode metagenomik yang digunakan untuk 

melihat kekerabatan mikroorganisme yang dianalisis melalui pendekatan 

bioinformatika. Klona DNA metagenomik dilihat urutan basanya, kemudian 

disusun menjadi pohon filogeni. Pendekatan tersebut melibatkan penggunaan 
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mesin PCR dan primer-primer spesifik untuk mengisolasi dan memperbanyak 

suatu daerah target pada DNA genomik. Produk-produk PCR inilah yang 

digunakan untuk konstruksi pustaka genom (Una et al., 2005). 

2.3 Metagenomik Madu 

Metagenomik madu merupakan analisis genom yang terkandung dalam 

madu. Produksi serta proses penyimpanan madu oleh lebah merupakan sumber 

acuan dari metagenomik madu. Produksi madu dimulai saat lebah mengumpulkan 

nektar dan serbuk sari dari bunga, tetapi hanya nektar yang digunakan untuk 

membuat madu. Nektar sebagian besar mengandung air dan gula terlarut. Jumlah 

gula tersebut sangat bervariasi yaitu 25-70 %. Nektar dalam bunga tersebut 

terhisap oleh lebah madu dan akan masuk melewati kerongkongan, kemudian ke 

dada dan akhirnya ke perut. Nektar dikeluarkan dan ditempatkan ke dalam ruang 

lilin pada sarang lebah.  Proses ini membutuhkan waktu beberapa hari. 

Kandungan air pada madu dalam sarang lebah akan menguap dan membuat kadar 

gula dalam madu menjadi tinggi, yaitu sekitar 83% untuk gula dan 17% untuk air. 

Ketika sejumlah besar nektar sedang dikumpulkan, lebah dapat mempercepat 

penguapan dengan mengepakkan sayap mereka pada ventilasi sarang. Sarang 

yang telah berisi madu tersebut kemudian ditutupi dengan lapisan lilin. Selama 

proses penutupan sarang lebah dengan lilin, gula yang terdapat dalam madu juga 

berubah. Gula dalam nektar sebagian besar adalah sukrosa yang memiliki molekul 

besar. Lebah menghasilkan enzim (invertase), yang dapat memecah setiap 

molekul sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa (Suárez et al., 2002). 
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Sumber mikroorganisme pada madu dapat diperoleh dari sarang lebah 

serta sistem pencernaan lebah madu. Spesies Bacillus, Micrococcus dan 

Saccharomyces dapat diisolasi dari sarang lebah dewasa. Sejumlah spesies 

mikroba telah diisolasi dari kotoran larva lebah yang dapat memakan sisa nektar 

dan serbuk sari dari lebah pekerja (White, 1996). Mikroba di dalam usus lebah 

madu dewasa, didominasi oleh bakteri Gram pleomorfik, Bacillus spp., 

Enterobacteriaceae, Penicillium spp., Aspergillus spp., dan Torulopsis spp., 

(Gilliam et al., 1987). Usus lebah telah ditemukan mengandung 1% ragi , 27% 

bakteri Gram positif termasuk Bacillus, Bacteridium,  Streptococcus, Clostridium 

spp., dan 70% bakteri Gram negatif termasuk Achromobacter, Citrobacter, 

Enterobacter, Erwinia, Escherichia coli, Flavobacterium, Klebsiella, Proteus, dan 

Pseudomonas (Tysset et al., 1991).  

2.4 Isolasi DNA Metagenomik 

Menurut Lorenz dan Schleper (2002), terdapat dua pendekatan yang 

digunakan untuk isolasi DNA genom yaitu, lisis in situ dan lisis ex situ. Lisis in 

situ merupakan perlakuan lisis sel secara langsung dari sampel lingkungan, 

sedangkan lisis ex situ merupakan perlakuan yang didasarkan pada pemisahan sel-

sel bakteri dari sampel lingkungan lalu lisis suspensi sel. Lisis in situ bertujuan 

untuk mencapai lisis lengkap dari semua sel mikroorganisme yang ditemukan 

dalam sampel lingkungan. Keunggulan dari pendekatan lisis in situ adalah 

kualitas DNA yang dihasilkan umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan 

metode lisis ex situ (Robe et al., 2003).  
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Metode isolasi DNA metagenomik secara langsung (in situ) terdiri atas 

dua langkah dasar, yaitu lisis sel dan ekstraksi DNA serta pemurnian. Lisis sel 

merupakan bagian penting yang harus dilakukan dalam hal efisiensi proses isolasi 

DNA metagenomik, namun karena kehadiran berbagai mikroorganisme dalam 

sampel, membuat proses ini sangat sulit untuk dilakukan dengan benar (Roose-

Amsaleg et al., 2001). Selain lisis sel, menurut Robe et al. (2003), hal lain yang 

dapat mempengaruhi efisiensi proses isolasi DNA metagenomik adalah 

kerentanan dinding sel mikroba untuk dilisis, dari bahan apa DNA diisolasi, dan 

interaksi dengan partikel lingkungan. 

Metode isolasi DNA metagenomik secara tidak langsung (ex situ) terdiri 

atas beberapa langkah yaitu dispersi dari sampel lingkungan, pemisahan sel, lisis 

sel, isolasi DNA, dan pemurnian (Robe et al., 2003).  Kelebihan dan Kekurangan 

dari metode lisis sel secara langsung dan tidak langsung ditunjukkan 

pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Kelebihan dan Kekurangan dari Metode Lisis Sel Secara Langsung 

dan Tidak Langsung 

(Sumber: Robe et al., 2003) 

 

Keunggulan dari prosedur lisis langsung adalah dapat digunakan ketika 

diperlukan hasil DNA dalam jumlah yang besar, mikroorganisme tidak berlimpah, 

Metode lisis sel Kelebihan Kekurangan 

Langsung -  DNA yang diperoleh 

memiliki berat molekul 

yang tinggi 

-  Lebih efisien waktu 

-  DNA yang diperoleh 

biasanya masih 

terkontaminasi (asam 

humat, protein) 

Tidak langsung - DNA memiliki kemurnian 

tinggi 

- DNA yang diperoleh 

memiliki berat molekul 

yang rendah 

- Boros waktu 
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dan bila keanekaragaman seluruh sampel lingkungan termasuk dari sel- sel 

eukariotik harus diteliti dengan bias minimal. Keunggulan dari prosedur lisis tidak 

langsung adalah kemurnian DNA yang tinggi apabila yang menjadi sasaran adalah 

sel-sel prokariotik. Kelemahan prosedur lisis tidak langsung adalah memerlukan 

waktu yang lama dalam pengerjaannya (Robe et al., 2003). 

Menurut Urban dan Adamczak (2008), metode fisik, kimiawi, dan 

enzimatik merupakan tiga metode yang sering digunakan sebagai metode dasar 

lisis sel mikroorganisme. Metode-metode ini dapat digunakan sebagai prosedur 

independen, namun sering digunakan dalam berbagai kombinasi, sehingga dapat 

meningkatkan efisiensi proses. Metode fisik pada lisis sel diterapkan untuk 

memudahkan akses ke setiap sel tunggal yang akan menghasilkan efisiensi yang 

lebih tinggi dari isolasi DNA. DNA dengan ukuran yang lebih kecil dapat 

dihasilkan dengan perlakuan fisik secara radikal. Contoh dari metode fisik yaitu 

pembekuan-pencairan dan siklus pembekuan-pendidihan, yang memanfaatkan 

efek pemecahan dari kristal es dan suhu pada dinding sel mikroorganisme (More 

et al, 1994). Menurut Robe et al. (2003), metode fisik yang juga dapat digunakan 

dalam mengisolasi DNA yaitu penggilingan pada mortar, penggilingan dalam 

nitrogen cair, dan penerapan ultrasound. 

Penerapan metode kimia pada lisis sel dapat digunakan secara terpisah 

atau dikombinasikan dengan metode fisik atau enzimatik untuk isolasi DNA. SDS 

(sodium dodesil sulfat) merupakan deterjen yang sering digunakan untuk isolasi 

DNA, yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan lemak yang ditemukan dalam 

membran sel mikroorganisme (Roose-Amsaleg et al., 2001). Menurut Robe et al. 

(2003), keunggulan dari deterjen ini adalah dapat digunakan dalam berbagai 
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konsentrasi (0,1% - 20%), pada suhu tinggi (65°C), dan paling sering 

dikombinasikan dengan senyawa pengkelat seperti EDTA 

(ethylenediaminetetraacetic acid) atau Chelex 100 (Krsek and Wellington, 1999). 

Kemurnian DNA selama lisis kimia dan/atau lisis fisik dapat ditingkatkan 

dengan menggunakan senyawa seperti, CTAB (Cetyl trimethylammonium 

bromide) atau PVPP (polivinil polipirolidon), yang dapat menghilangkan senyawa 

humus yang ditemukan dalam sampel lingkungan (Roose-Amsaleg et al., 2001). 

Penggunaan CTAB lebih sering dilakukan untuk isolasi DNA karena PVPP 

menyebabkan kerugian dalam hasil DNA (Zhou et al., 1996), namun penggunaan 

PVPP dapat memberikan hasil yang lebih baik ketika DNA dimurnikan dalam 

kolom berputar (Krsek and Wellington, 1999). 

2.5 Polymerase Chain Reaction (PCR) 

Polymerase Chain Reaction (PCR) merupakan suatu teknik enzimatis 

untuk mengamplifikasi secara eksponensial suatu urutan nukleotida tertentu 

secara in vitro. Teknik ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1985 oleh Kary 

B. Mullis. Teknik ini telah banyak diaplikasikan dalam bidang riset yang 

menunjang ilmu dasar untuk aplikasi berbagai bidang karena metode PCR sangat 

sensitif dan dapat digunakan untuk mengamplifikasi segmen DNA dalam jumlah 

sedikit menjadi  jumlah jutaan kali hanya dalam beberapa jam dengan 

menggunakan sejumlah kecil sampel biologis (Newton and Graham, 1994). 

2.5.1 Prinsip dasar PCR 

Komponen- komponen yang diperlukan pada proses PCR adalah DNA 

template (cetakan/templat); sepasang primer, yaitu suatu oligonukleotida pendek 
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yang mempunyai urutan nukleotida yang komplementer dengan urutan nukleotida 

DNA template; dNTPs (deoxynucleotide triphosphates); bufer PCR; magnesium 

klorida (MgCl2) dan enzim polimerase DNA (Newton and Graham, 1994). 

Proses PCR (Gambar 2.1) terdiri dari 3 tahap untuk setiap siklus yang 

terjadi secara berulang, yaitu: 

1. Tahap denaturasi DNA template yang dilakukan pada suhu 94 – 96
0
C selama 

beberapa menit, sehingga DNA dari bentuk untai ganda menjadi untai tunggal. 

2. Tahap penempelan primer (annealing) dilakukan pada suhu 50 – 65
0
C, tiap 

primer akan menempel pada nukleotida target yang komplementer dengan 

DNA yang akan dicetak dan membatasi daerah yang akan diamplifikasi 

(Soares et al., 2014). 

3. Tahap pemanjangan primer (extension) oleh enzim DNA polimerase yang 

dilakukan pada suhu 72
0
C, sehingga diperoleh 2 untai copy pita DNA baru 

dari masing- masing pita DNA tunggal (single strand template). 

 
Gambar 2.1 Bagan Proses Polymerase Chain Reaction (PCR) (erlich, 1989). 
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Khusus untuk siklus terakhir diberi tambahan waktu beberapa menit untuk 

penyelesaian sintesis DNA dan kemudian kembali ke suhu 4
0
C. Siklus reaksi 

tersebut diulang umunya sebanyak 30 kali dan produk DNA yang terbentuk akan 

menjadi cetakan untuk reaksi berikutnya (Newton and Graham, 1994). 

2.5.2 Pelaksanaan PCR 

Untuk melakukan proses PCR diperlukan komponen komponen seperti 

yang telah disebutkan di atas. Kegunaan dari masing- masing komponen tersebut 

yaitu: 

a. DNA Template 

Fungsi DNA template adalah sebagai cetakan untuk pembentukan molekul 

DNA baru yang sama. DNA template dapat berupa DNA kromosom, DNA 

plasmid ataupun fragmen DNA apapun asal mengandung fragmen DNA target 

yang dituju. Penyiapan DNA template untuk proses PCR dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode lisis sel ataupun dengan cara melakukan isolasi DNA 

kromosom atau DNA plasmid dengan menggunakan metode standar yang ada. 

Prinsip metode lisis adalah perusakan dinding sel tanpa harus merusak DNA yang 

diinginkan. Oleh karena itu perusakan dinding sel umumnya dilakukan dengan 

cara memecahkan dinding sel menggunakan buffer lisis. 

Komposisi buffer lisis yang digunakan tergantung dari jenis sampel. 

Beberapa contoh buffer lisis yang biasa digunakan mempunyai komposisi sebagai 

berikut: 5 mM Tris-Cl pH8,5; 0,1 mM EDTA pH 8,5; 0,5 % Tween-20 dan 100 

ug/mL Proteinase-K. Buffer lisis umumnya digunakan untuk jenis sampel yang 

berasal dari biakan, sel-sel epitel dan sel akar rambut. Selain dengan cara lisis, 

penyiapan DNA template dapat dilakukan dengan cara mengisolasi DNA 
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kromosom ataupun DNA. Metode isolasi DNA kromosom atau DNA plasmid 

memerlukan tahapan yang lebih kompleks dibandingkan dengan penyiapan DNA 

dengan menggunakan metode lisis. Prinsip isolasi DNA kromosom atau DNA 

plasmid adalah pemecahan dinding sel, yang diikuti dengan pemisahan DNA 

kromosom / DNA plasmid dari komponen-komponen lain. Dengan demikian 

akan diperoleh kualitas DNA yang lebih baik dan murni (Handoyo dan 

Rudiretna, 2010) 

b. Primer 

Perancangan primer dapat dilakukan berdasarkan urutan DNA yang telah 

diketahui ataupun dari urutan protein yang dituju. Data urutan DNA atau protein 

bisa didapatkan dari database GenBank. Apabila urutan DNA maupun urutan 

protein yang dituju belum diketahui maka perancangan primer dapat didasarkan 

pada hasil analisis homologi dari urutan DNA atau protein yang telah diketahui 

mempunyai hubungan kekerabatan yang terdekat. Menurut Innis et al. (1990) 

dalam melakukan perancangan primer harus dipenuhi kriteria-kriteria sebagai 

berikut: 

1) Panjang primer 

Hal perlu diperhatikan dalam perancangan primer adalah panjang primer 

yang akan digunakan. Umumnya panjang primer berkisar antara 18 – 30 basa. 

Primer dengan panjang kurang dari 18 basa akan menjadikan spesifisitas primer 

rendah. Untuk ukuran primer yang pendek kemungkinan terjadinya mispriming 

(penempelan primer di tempat lain yang tidak diinginkan) tinggi, ini akan 

menyebabkan berkurangnya spesifisitas dari primer tersebut yang nantinya akan 

berpengaruh pada efektifitas dan efisiensi proses PCR. 
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2) Komposisi primer 

Komposisi primer perlu diperhatikan dalam perancangan primer. Rentetan 

nukleotida yang sama perlu dihindari, hal ini dapat menurunkan spesifisitas 

primer yang dapat memungkinkan terjadinya mispriming di tempat lain. 

Kandungan (G+C)) (% jumlah G dan C) sebaiknya sama atau lebih besar dari 

kandungan (G+C) DNA target. Selain itu, urutan nukleotitda pada ujung 3’ 

sebaiknya G atau C. Nukleotida A atau T lebih toleran terhadap mismatch dari 

pada G atau C, dengan demikian akan dapat menurunkan spesifisitas primer. 

3) Titik Meleleh (Tm) 

Titik meleleh (Tm) adalah temperatur di mana 50 % untai ganda DNA 

terpisah. Pemilihan Tm suatu primer sangat penting karena Tm primer akan 

berpengaruh sekali di dalam pemilihan suhu annealing proses PCR. Tm berkaitan 

dengan komposisi primer dan panjang primer. Secara teoritis Tm primer dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus [2(A+T) + 4(C+G)]. Sebaiknya Tm primer 

berkisar antara 50 – 65 
o
C. 

4) Interaksi Primer- Primer 

Interaksi primer-primer seperti self-homology dan cross-homology harus 

dihindari. Demikian juga dengan terjadinya mispriming pada daerah lain yang 

tidak dikehendaki, ini semua dapat menyebabkan spesifisitas primer menjadi 

rendah dan di samping itu konsentrasi primer yang digunakan menjadi berkurang 

selama proses karena terjadinya mispriming. Keadaan ini akan berpengaruh pada 

efisiensi proses PCR. 

c. Deoxynucleotide Triphosphate (dNTPs) 
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dNTPs merupakan suatu campuran yang terdiri atas dATP 

(deoksiadenosin trifosfat), dTTP (deoksitimidin trifosfat) , dCTP (deoksisitidin 

trifosfat) dan dGTP (deoksiguanosin trifosfat). Dalam proses PCR dNTPs 

bertindak sebagai building block DNA yang diperlukan dalam proses ekstensi 

DNA. dNTP akan menempel pada gugus –OH pada ujung 3’ dari primer 

membentuk untai baru yang komplementer dengan untai DNA template. 

Konsentrasi optimal dNTPs untuk proses PCR harus ditentukan (Innis et al., 

1994). 

d. Buffer PCR dan MgCl2 

Reaksi PCR hanya akan berlangsung pada kondisi pH tertentu. Oleh 

karena itu untuk melakukan proses PCR diperlukan buffer PCR. Fungsi buffer di 

sini adalah untuk menjamin pH medium. Selain buffer PCR diperlukan juga 

adanya ion Mg
2+

, ion tersebut berasal dari berasal MgCl2. MgCl2 bertindak 

sebagai kofaktor yang berfungsi menstimulasi aktivitas DNA polimerase. Dengan 

adanya MgCl2 ini akan meningkatkan interaksi primer dengan template yang 

membentuk komplek larut dengan dNTP (senyawa antara). Dalam proses PCR 

konsentrasi MgCl2 berpengaruh pada spesifisitas dan perolehan proses. 

Umumnya buffer PCR sudah mengandung senyawa MgCl2 yang diperlukan. 

Tetapi disarankan sebaiknya antara MgCl2 dan buffer PCR dipisahkan supaya 

dapat dengan mudah dilakukan variasi konsentrasi MgCl2 sesuai yang diperlukan 

(Newton and Graham, 1994). 

e. Enzim DNA Polimerase 

Enzim DNA polimerase berfungsi sebagai katalisis untuk reaksi 

polimerisasi DNA. Pada proses PCR enzim ini diperlukan untuk tahap ekstensi 
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DNA. Enzim polimerase DNA yang digunakan untuk proses PCR diisolasi dari 

bakteri termofilik atau hipertermofilik oleh karena itu enzim ini bersifat 

termostabil sampai temperatur 95 
o
C. Aktivitas polimerase DNA bergantung dari 

jenisnya dan dari mana bakteri tersebut diisolasi. Penggunaan jenis DNA 

polimerase berkaitan erat dengan buffer PCR yang dipakai. Dengan 

menggunakan teknik PCR, panjang fragmen DNA yang dapat diamplifikasi 

mencapai 35 kilo basa. Amplifikasi fragmen DNA pendek (kurang dari tiga kilo 

basa) relatif lebih mudah dilakukan, sedangkan untuk mengamplifikasi fragmen 

DNA panjang (lebih besar dari tiga kilo basa) memerlukan beberapa kondisi 

khusus, di antaranya adalah diperlukan polimerase DNA dengan aktivitas yang 

kuat dan juga buffer PCR dengan pH dan kapasitas tinggi (High-salt buffer) 

(Handoyo dan Rudiretna, 2010). 

2.6 Elektroforesis gel agarosa 

Elektroforesis adalah suatu teknik pemisahan berdasarkan atas ukuran 

molekul, dengan menggunakan medan listrik yang dialirkan pada suatu medium 

yang mengandung sampel yang akan dipisahkan. Teknik ini memanfaatkan 

muatan listrik yang ada pada makromolekul, misalnya DNA yang bermuatan 

negatif. Jika molekul yang bermuatan negatif dilewatkan melalui suatu medium 

gel agarosa, kemudian dialiri arus listrik dari satu kutub ke kutub yang berlawanan 

muatannya, maka makromolekul tersebut akan bergerak dari kutub negatif menuju 

kutub positif. Kecepatan gerak molekul tersebut tergantung pada rasio muatan 

terhadap massanya, serta tergantung pula pada bentuk molekulnya (Yuwono, 

2005). Teknik elektroforesis dapat digunakan untuk analisis DNA, RNA, dan 
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protein. Gel agarosa yang digunakan dalam elektroforesis untuk memisahkan 

fragmen DNA dengan ukuran yang besar. Umumnya lebih dari 500pb. Ukuran 

fragmen DNA yang lebih kecil biasanya dapat dipisahkan dalam elektroforesis gel 

poliakrilamida (Sambrook et al., 1989). 

Gel yang digunakan adalah agarosa yang berasal dari ekstrak rumput laut 

yang telah dimurnikan. Marka atau penanda (marker) yang digunakan pada proses 

running merupakan campuran molekul dengan ukuran berbeda-beda yang dapat 

digunakan untuk menentukan ukuran molekul dalam pita sampel. Ukuran DNA 

dapat ditentukan dengan menyertakan marka atau penanda yang digunakan pada 

proses running. Setelah tahap running selesai, dilakukan metode pewarnaan 

(staining) dan penghilangan warna (destaining). Metode pewarnaan pada DNA 

atau RNA merupakan pewarnaan gel agarosa yang dilakukan dengan 

menggunakan larutan etidium bromida selama 15 menit. Hal ini dilakukan dengan 

tujuan agar molekul sampel berpendar dalam sinar ultraviolet. Penghilangan 

warna dilakukan dengan cara gel dimasukkan ke dalam aquades selama 5 hingga 

7 menit (Mikkelsen and Corton, 1960). 


