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Ringkasan Penelitian 
 

Pterygoplichthys pardalis merupakan spesies yang berasal dari Amerika Selatan yang kini sudah 

tersebar di perairan Asia, salah satunya Indonesia. Di Indonesia, Pterygoplichtys pardalis disebut 

dengan Ikan Sapu-Sapu dan dapat ditemukan di Sungai Ciliwung. Ikan tersebut bersifat invasif 

dan mendominasi wilayah Ciliwung yang tercemar, namun ikan tersebut masih mampu bertahan 

di dalamnya. Ikan Sapu-Sapu mampu bertahan dan mendominasi di Sungai Ciliwung dapat 

disebabkan oleh peran HSP70 dalam memelihara sel dari kerusakan yang diakibatkan polusi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan karakterisasi gen HSP70 parsial 

pada Ikan Sapu-Sapu. Penelitian ini merupakan penelitian pertama mengenai gen HSP70 pada 

Pterygoplichthys pardalis. Sampel Ikan Sapu-Sapu didapatkan dari Sungai Ciliwung Depok, 

Jawa Barat. Untuk mengidentifikasi gen HSP70 dan CRF pada Ikan Sapu-Sapu, total DNA 

diisolasi dari jaringan otak dan diamplifikasi menggunakan primer spesifik, menghasilkan 

sekuen HSP70 sepanjang 543 bp dan CRF sepanjang 830bp. Analisis asam amino HSP70 pada 

Pterygoplichthys pardalis mengindikasi adanya glycosylation domain. Gycosylation domain 

memiliki peran penting dalam menentukan struktur protein, fungsi dan stabilitas, yang 

memungkinkan Ikan Sapu-Sapu dapat bertahan hidup di Sungai Ciliwung yang tercemar. 

Sementara itu, hasil analisis struktur primer gen CRF meliputi nilai beberapa parameter sifat 

fisikokimia diantaranya yaitu berat molekul sebesar 9110.82 Da, pI teoritis sebesar 8,77, nilai 

GRAVY sebesar 0.207, indeks alifatik dengan nilai 91.57, indeks ketidakstabilan sebesar 65.21 

dan komposisi asam amino yang didominasi oleh Leusin dan Serin sebanyak 10 asam amino 

(12%) dari 83 asam amino penyusun gen CRF. 

 

 

Kata Kunci: Sungai Ciliwung, HSP70, CRF, Pterygoplichthys pardalis 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Pterygoplichthys pardalis merupakan spesies yang tergolong pada ordo Siluriformes yang 

berasal dari Amerika Selatan, dimana saat ini sudah tersebar di perairan Asia. Di Indonesia 

dikenal dengan nama Ikan Sapu-Sapu. Habitat asli Ikan Sapu-Sapu adalah sungai dan danau. Di 

Indonesia, Ikan Sapu-Sapu dapat ditemukan di Sungai Ciliwung dan merupakan spesies invasive 

yang mendominasi wilayah Sungai Ciliwung. Sungai Ciliwung berhulu di Bogor dan berhilir di 

Jakarta, melewati banyak pemukiman yang membuat sungai tersebut tercemar. Mendominasinya 

Ikan Sapu-Sapu di Sungai Ciliwung disebabkan ikan tersebut mampu mengontrol kondisi yang 

dapat memicu stress [1]. Kemampuan Ikan Sapu-Sapu dalam bertahan hidup dalam kondisi 

tercemar, menjadikannya sebagai objek penelitian bagaimana Ikan Sapu-Sapu mempertahankan 

tubuhnya dari pada lingkungan tercemar.  Hal tersebut dipengaruhi oleh fungsi HSP70 dan CRF. 

Heat Shock Protein 70 (HSP70) merupakan molekuler chaperon yang berperan dalam 

menangani kerusakan sel dan menjaga homeostasis pada Ikan Sapu-Sapu. HSP70 berikatan 

dengan substrat proteinnya dan membantu refolding atau degradasi menjadi protein fungsional. 

HSP70 terbukti melindungi sel, jaringan dan organ dalam kondisi stress dengan memperbaiki 

misfolding [2]. Sementara itu, Adanya respons stres, akan merangsang hipothalamus untuk 

melepaskan corticotrophin releasing factor (CRF). CRF merupakan asam amino yang 

merangsang kelenjar hipofisa anterior untuk melepaskan hormon adrenocorticotropin hormone 

(ACTH). Hormon tersebut akan meregulasi hormon kortisol dan hormone katekolamin dari 

interenal. Apabila stressor yang diterima oleh hipotalamus kuat, maka CRF yang disekresikan 

akan meningkat dan begitu pula sebaliknya. DNA diisolasi dari jaringan otak Ikan Sapu-Sapu 

dan dilakukan amplifikasi PCR. Jaringan otak dipilih karena merupakan pusat kontrol bagi 

makhluk hidup, termasuk dalam mempertahankan kondisi tubuh. 

 

Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi dan karakterisasi gen HSP70 dan CRF pada 

Pterygoplichthys pardalis dari Sungai Ciliwung. Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah 
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memberikan informasi mengenasi karakter gen HSP70 dan CRF serta perannya pada 

Pterygoplichthys pardalis dalam bertahan hidup di Sungai Ciliwung. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pterygoplichthya pardalis atau dikenal dengan nama Ikan Sapu-Sapu merupakan jenis 

ikan air tawar yang dapat dijadikan bioindikator di lingkungan hidupnya. Ikan Sapu-Sapu 

termasuk ke dalam ordo Siluriformes, yang berasal dari Amerika. Ikan Sapu-Sapu memiliki 

karakteristik tubuh pipih dorsoventral yang ditutupi kulit keras, kepala memiliki pola garis 

geometris, mulut bertipe penghisap, berhabitat di air tawar [3]. Ikan Sapu-Sapu memiliki dua alat 

pernapasan, yaitu insang yang digunakan untuk bernapas dalam keadaan air jernih dan labirin 

yang digunakan untuk bernapas pada air keruh. Ikan Sapu-Sapu mampu memodifikasi struktur 

dalam perutnya yang memudahkan mereka menghirup udara [4].  

 

 

Gambar 1 Pterygoplichthys pardalis dari Sungai Ciliwung 

 

Ikan Sapu-Sapu banyak ditemukan di Sungai Ciliwung, bahkan mendominasi wilayah 

tersebut. Sungai Ciliwung berhulu di Bogor dan berhilir di Jakarta, melewati banyak pemukiman 

yang menjadikannya tercemar. Pada tahun 1910 ditemukan 187 jenis ikan yang hidup di Sungai 

Ciliwung. Tahun 2009 hanya terdapat 20 jenis ikan dengan 5 jenis lainnya adalah ikan asing. 

Keanekaragaman jenis ikan mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti 
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pembangunan villa di bagian hulu, pembangunan rumah dan kantor pada bagian tengah dan 

kurangnya ruang terbuka hijau di bagian hilir  [1].  

 

 

Gambar 2 Sungai Ciliwung Depok, Jawa Barat 

 

Tercemarnya Sungai Ciliwung menjadi penyebab menurunnya keanekaragaman di sungai 

tersebut. Terdapat banyak jenis ikan yang mengalami kematian akibat pencemaran tersebut. 

Namun, Ikan Sapu-Sapu masih mampu bertahan dalam kondisi tercemar. Hal tersebut dapat 

terjadi dipengaruhi fungsi dari HSP70.  Heat Shock Protein 70 (HSP70) terdapat pada prokariot 

dan eukariot. HSP70 berperan penting dalam menangani kondisi stress akibat panas, hingga 

kontaminasi logam berat. HSP70 banyak dieskpresikan untuk melindungi organisme dari stressor 

lingkungan [6]. Pada sel normal, HSP70 memiliki fungsi konstitutif yang penting dalam 

metabolisme protein [7]. 

Umumnya HSP70 diproduksi dalam jumlah banyak, berfungsi untuk menanggapi adanya 

stress seperti iskemia, hipoksia, logam berat dan perubahan suhu. Pada kondisi normal, HSP70 

terekspresi dalam bentuk konstitutif yang dinamakan Hsc70, sedangkan ketika terekspresi akibat 

paparan stress disebut inducible HSP70 [8]. 

Pelepasan hormon stres dimulai dengan di sekresinya corticotrophin releasing factor 

(CRF). CRF adalah neuropeptida primer yang mengontrol sumbu hipotalamus-hipofisis-adrenal / 

interrenal vertebrata (HPA / HPI axis). CRF dilepaskan dari hipotalamus pada otak ke aliran 

darah, hingga mencapai kelenjar pituitary yang berlokasi tepat di bawah hipotalamus. Di tempat 
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ini CRF merangsang pelepasan adenocorticotrophin hormone (ACTH) oleh pituitary, yang 

kemudian akan merangsang kelenjar adrenalis untuk melepaskan hormon. Salah satunya adalah 

hormone kortisol. Hormone kortisol dapat dirangsang melalu 2 regulasi, yaitu hypothalamic-

pituitary-interrenal (HPI) axis dan melalui caudal neurosecretory system (CNSS). Pada mamalia 

pelepasan CRF bersamaan dengan protein urocortin 1 (UCN1), UCN2, dan UCN3; dua subtipe 

reseptor, CRFR1 dan CRFR2; dan protein pengikat (binding protein), CRFBP, akan 

mengkoordinasikan respon endokrin, otonom, dan perilaku terhadap stressor. Sebaliknya, pada 

spesies non mamalia menunjukkan bahwa komponen sistem CRF diekspresikan di luar sistem 

saraf pusat. 

 Penelitian ini merupakan bagian dari topik riset Eksplorasi Sungai Ciliwung untuk 

Konservasi dengan bidang unggulan Ketahanan pangan, Konservasi SDA dan ekosistem. Topik 

riset tersebut dijalankan secara kuntinu dengan melibatkan tim dan mahasiswa. Berikut 

merupakan peta jalan penelitian yang terkait erat dengan riset yang diusulkan.  

 

 

Studi pendahuluan yang berkaitan dengan biologi P. pardalis telah dilakukan sejak 2017. 

Penelitian diawali dengan analisa kualitas air sungai Ciliwung berdasarkan parameter fisika, 

kimia, dan biologi. Hasil yang didapatkan adalah air sungai tidak layak untuk digunakan sebagai 

sumber air minum dikarenakan kandungan logam yang tinggi. Pada tahun 2018, penelitian 
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difokuskan pada penentuan kandungan bakteri Coliform dari sampel air tanah warga di sekitar 

DAS Ciliwung dan kandungan Coliform yang ditemukan pada organ tubuh ikan P. pardalis 

seperti insang, organ pencernaan, dan otot. Di tahun 2021, penelitian berfokus pada mekanisme 

adaptif ikan yang disebabkan oleh respon molekuler. Respon molekuler dilihat salah satunya 

melalui karakter gen CRF dan HSP70. Pada usulan ini merupakan studi awal menganalisa 

struktur gen CRF dan HSP70 ikan sapu-sapu, yang nantinya akan memberikan informasi penting 

bagi telaah gen fungsional secara genomik. 
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BAB 3 

METODE 

 

Waktu dan Tempat 

Sampling ikan sapu-sapu dilakukan di Sungai Ciliwung Depok. Isolasi DNA Ikan Sapu-

Sapu dilakukan di Laboratorium Molekuler Universitas Al Azhar Indonesia, Jl. 

Sisingamangaraja No.2, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta. 

 

Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain jaring pancing, alat bedah, freezer, 

timbangan, penggaris, waterbath, tip mikro, mikropipet,  mesin elektroforesis (Bio-Rad 

PowerPacTM), mesin sentrifugasi (Thermo Scientific Sorvall Legend Micro 17), vortex 

(Thermolyne Vortex Maxi Mix II), mesin PCR (Biometra T-Personal Thermocycler). Bahan 

yang digunakan adalah, jaringan otak Ikan Sapu-Sapu, DNA Mini Kit (Tissue) Geneaid, alcohol 

70%, plastic ziplock, tissue, agarose, proteinase K, MyTaqTM Red Mix, primer HSP70 dan CRF 

reverse dan forward, DNA Ladder, dan Nuclease Free Water (NFW). 

 

Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan seperti pada diagram alir sebagai berikut : 
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Gambar 3 Diagram Alir Penelitian 

 

 

• Sampling dan Isolasi DNA 

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan di Sungai Ciliwung Depok. Sampel 

diambil dari jaringan otak dengan cara membedah bagian kepala ikan. DNA diisolasi 

menggunakan Genomic DNA Mini Kit (Tissue) Geneaid. 

• Kuantifikasi DNA 

 Kuantifikasi DNA dilakukan dengan menggunakan alat Gene Quant dengan volume 2 µl  

sampel DNA hasil ekstraksi didalam 80 µl larutan NFW. 
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• Design Primer  

Primer HSP70 yang digunakan untuk amplifikasi dirancang menggunakan software 

Primer3 dengan menggunakan template DNA Clarias macrocephalus (HM488351)  

(https://primer3.ut.ee/ . Primer forward didesain dari basa urutan ke 1781-1800 dan primer 

reverse didesain pada urutan basa ke 2350-2369. Melalui tahapan tersebut didapatkan 

runtutan primer forward dan reverse sebagai berikut 5’CCAAGCAGACCCAAACCTTC3’  dan 

5’CAGACACCTTATCACGCTGC3. Kedua primer tersebut mengandung 20 nukelotida dan 55% 

GC contain. 

Primer PCR didesain secara manual berdasarkan data sekuens DNA gen 

Corticotropin Releasing Factor (CRF) yang terdaftar di GeneBank (www.ncbi.nlm.nih.gov). 

Dipilih 4 data sekuens CRF kemudian dilakukan Alignment sekuens DNA menggunakan 

program Clustal Omega (https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/). Dari hasil alignment 

diamati dan di tandai lokasi yang lestari yang dapat digunakan untuk tempat penempelan 

primer. Kemudian dilakukan desain kandidat primer PCR dengan menentukan panjang 

sekuens primer, panjang amplikon dan mengubah salah satu primer dengan sekuens reverse 

transcript sebagai reverse primer. Kandidat pasangan primer yang diperoleh diuji dengan 

program NetPrimer (http://www.premierbiosoft.com/netprimer/) untuk menghitung besarnya 

ikatan primer dimer, adanya run, Tm primer dan lain sebagainya. Dari tahapan tersebut 

didapatkan runtutan primer Forward : 5’-CACTGTTCACTCTTCTTATCGCC-3’ dan 

Reverse : 5’-GAGCAGAGGCAGTAACACGAG 3’. 

 

• Amplifikasi DNA 

Amplifikasi DNA dilakukan dengan menggunakan mesin PCR. PCR mix menggunakan 

My Taq. Amplifikasi dilakukan sebanyak 25 siklus. Proses amplifikasi DNA terdiri dari 3 

tahap, yaitu denaturasi, annealing dan elongasi. Pada gen HSP70 suhu dan waktu yang 

digunakan adalah initial denaturasi 95°C selama 2 menit, denaturasi 95°C selama 45 detik, 

annealing 50°C selama 25 detik, extension 72°C selama 1 menit, final extension 72°C selama 

4 menit dan inkubasi 20°C selama 5 menit. 

 

 

 

https://primer3.ut.ee/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/
http://www.premierbiosoft.com/netprimer/
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• Deteksi Produk PCR dengan Elektroforesis 

Agar yang digunakan dalam tahap elektroforesis adalah gel agarose 1.5% (BioRad). Gel 

agarose dibuat dengan menimbang 0.37 gr agarose bubuk, kemudian dilarutkan dalam 25ml 

TAE 1x. Larutan tersebut dipanaskan hingga mendidih dan berwarna bening. Kemudian 

larutan tersebut ditambahkan 2µl red gel. Larutan tersebut kemudian dituangkan ke dalam 

cetakan agar dan dibentuk sumur gel menggunakan sisir gel. Kemudian didiamkan hingga 

mengeras dan sisir diambil secara perlahan. Gel tersebut kemudian diletakkan pada alat 

elektroforesis yang berisi O dengan posisi sumur pada kutub negatif. 

Hasil PCR sebanyak 4µl dicampurkan dengan 2µl loading dye dan dihomogenkan. 

Kemudian dimasukkan ke dalam well untuk dilakukan elektroforesis. DNA Ladder juga 

dimasukkan ke dalam well yang berfungsi sebagai standar penentuan ukuran fragmen hasil 

amplifikasi. Elektroforesis dilakukan selama 46 menit dengan 100 voltase. Hasil dari 

elektroforesis akan divisualisasi melalui sinar UV, sehingga terlihat ukuran dan letak DNA 

pada agarose. 

• Sekuensing Gen 

Hasil elektroforesis pada agarose kemudian dipotong menggunakan scalpel steril dan 

dimasukkan ke dalam tube. Amplikon yang dihasilkan akan ditentukan sekuens gennya. 

Proses sekuensing dilakukan di laboratoratorium 1st Base PT.Genetika Science. Urutan 

sekuens yang dihasilkan akan dibandingkan dengan data pada genbank melalui software 

BlastN. Hasil tersebut kemudian akan dianalisis untuk mengidentifikasi dan karakterisasi 

DNA HSP70 dan CRF. Kemudian dilakukan pensejajaran sekuens dengan menggunakan Program Clustal 

W (https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/) dan karakterisasi sifat fisikokimia sekuen hasil sekuensing 

dengan menggunakan software Expasy (https://web.expasy.org/protparam/). 

 

Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

No Nama Kegiatan 

Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Sampling        
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Daftar Personalia 

No. 

Nama 

Lengkap dan 

Gelar 

NIDN/

NIDK/

NIP 

Jabatan 

Fungsional 

Jabatan 

Struktural 

Bidang 

Keahlian 

Alokasi Waktu 

…Jam/Minggu 

Tugas 

dalam Tim 

1. 

Riris 

Lindiawati, 

S.Si, M.Si 

03070

57905 
Dosen - Biologi 3 

Koordinasi, 

pelaporan 

2. 
Dr. Firman 

Alamsyah 
 dosen - Biologi 3 

Analisa 

molekuler 

3. 
Ayuningtyas 

Wigati 
 Mahasiswa   4 

Sampling, 

PCR 

4. Azura  mahasiswa   4 
Sampling, 

PCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Isolasi DNA        
 

3. Desain Primer        
 

4. PCR        
 

5. Pelaporan        
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Isolasi dan Pengukuran Konsentrasi DNA 

Berikut merupakan hasil konsentrasi DNA 

KODE KONSENTERASI 

DNA (ng/µL) 

KEMURNIAN DNA 

(260/280) 

BOGOR 

A 82 1,93 

B 313,5 1,93 

C 35,7 2,05 

D 148,1 1,94 

E 219,9 1,87 

F 175,5 2,00 

G 71,3 1,90 

H 88 1,89 

I 377,8 1,90 

DEPOK 

J 185,9 1,87 

K 222,6 1,86 

L 78,7 1,94 

M 215,8 1,90 

N 102,3 1,90 

O 131,2 1,96 

P 236,8 1,83 

Q 300 1,88 

R 166,4 1,91 

JAKARTA 

S 22,7 1,85 

T 86,5 1,86 

U 30,2 1,88 

V 33,4 1,85 

W 26,2 1,84 

X 29,2 1,76 

Y 33,9 1,85 

Z 24,4 1,80 

1 35 1,84 

 

 

Hasil Amplifikasi 

Amplifikasi HSP70 dan CRF telah dilakukan beberapa kali agar mendapatkan pita yang optimal. 

Hasil yang didapat terlihat pada gambar berikut ini. 
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Gambar hasil amplifikasi HSP70 dan CRF 

 

Karakterisasi Gen HSP70 

Sekuen parsial dari HSP70 Pterygoplichthys pardalis berhasil diisolasi dan 

diamplifikasi menggunakan PCR. Visualisasi DNA HSP70 ditampilkan pada Gambar 4 

 

 

 

Hasil elektroforesis produk PCR menunjukkan amplikon DNA berada pada 

ukuran 543 bp (Gambar 4). Sekuen HSP70 memiliki sekuen yang terkonservasi, yang 

artinya hanya sedikit mengalami perubahan dari waktu ke waktu [9]. Produk PCR 

dielektroforesis dengan DNA ladder 1kb untuk mengetahui ukuran amplifikasi. 

CRF HSP70 
Ladder 

100bp 
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Sekuen yang dihasilkan dari amplifikasi dilakukan pengecekan letak ekson 

melalui alignment dengan DNA HSP70 complete spesies Clarias macrocephalus dan 

mRNA HSP70 spesies Clarias macrocephalus. Melalui alignment tersebut dihasilkan 

bahwa sekuen mRNA parsial Pterygoplichthys pardalis terletak pada ekson ke enam dan 

ke tujuh dari sekuen DNA complete Clarias macrocephalus. 

 

 

 

Melalui hasil analisis BLAST-N menunjukkan nilai identity DNA HSP70 dengan 

nilai terbesar 94.16% dengan Electrophorus electricus dan nilai terkecil 90.72%. 

Presentase identity merupakan nilai yang menggambarkan tangkat kemiripan sekuen 

query dengan sekuen pada database. Nilai presentase yang semakin tinggi menunjukkan 

kemiripan semakin signifikan, dimana dengan presentase identity 70% sudah termasuk 

hasil yang signifikan [10]. 
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Sekuen DNA HSP70 dari Pterygoplichthys pardalis masuk ke dalam ordo 

Siluriformes, yang juga memiliki kemiripan dengan spesies yang berasal dari ordo 

Gymnotiformes dan Cypriniformes. Kemiripan sekuen yang dimiliki oleh spesies yang  

berasal dari 3 ordo yang berbeda disebabkan oleh ketiga ordo tersebut berasal dari klad 

yang sama yaitu otocephala, yang memungkinkan adanya kemiripan antar spesies 

tersebut. 

Sekuen mRNA HSP70 parsial dari Pterygoplichthys pardalis ditranslate ke urutan 

asam amino, menggunakan software Expasy protparam. Hal tersebut dilakukan untuk 

menentukan domain yang terdapat pada sekuen mRNA HSP70 dari Pterygoplichthys 

pardalis. Kemudian dilakukan alignment dengan sekuen asam amino dari Human, Pig, 

Flounder, Tilapia, Trout, Humphead, Barramundi, Rockfish dan Ikan Sapu. 
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Melalui alignment tersebut dihasilkan bahwa terdapat domain pada sekuen HSP70 dari 

Pterygoplichthys pardalis, yang ditandai dengan sekuen NVSA. Sekuen NVSA sendiri 

merupakan domain glycosylation. Glycosylation merupakan modifikasi yang berpengaruh 

terhadap proses protein folding, aktivitas biologi, stabilitas dan specific binding pada protein. 

Glycosylation terjadi di ER (Endoplasmic Reticulum) dan badan golgi. Saat berada di ER, 

karbohidrat ditambahkan pada protein yang baru terbentuk dan pada unfolded protein. 

Kemudian, sel akan menggunakan glycosylation untuk meregulasi protein folding dan quality 

kontrol dari protein tersebut. Di dalam badan golgi, glycosylation digunakan sebagai 

informasi bagi protein untuk melanjutkan perjalanan menuju target. 

Organisme mampu bertahan hidup dan beradaptasi dengan mekanisme perlindungan diri, 

untuk tetap berkembang biak. Proses pelipatan protein harus tepat, karena protein folding 

berperan dalam homeostasis unbalance. Hal ini yang memungkinkan Ikan Sapu-Sapu mampu 

bertahan hidup di Sungai Ciliwung yang tercemar. 

Analisis sekuen protein HSP70 dari Pterygoplichthys pardalis dilakukan menggunakan 

program Expasy untuk mengetahui fisikokimia dari protein tersebut. Protein HSP70 memiliki 

Theorectical pI 4.94 yang berarti protein tersebut bersifat asam. Aliphatic index pada protein 

HSP70 bernilai 81.01, dimana aliphatic index berperan dalam protein thermal stability. 
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Semakin tinggi nilai aliphatic index, maka protein tersebut lebih stabil pada suhu tinggi. 

Grand Average of Hydropathicity Index (GRAVY) merupakan nilai hydrophobicity dari 

protein. Nilai GRAVY pada protein HSP70 dari Pterygoplichthys pardalis adalah -0.755. 

Nilai negatif berarti protein bersifat hidrofilik dan nilai positif berarti bersifat hidrofobik. 

 

Karakterisasi Gen CRF 

Hasil sekuensing gen CRF memiliki kesamaan sebesar 89.80% dengan Platichthys flesus, 

87.67% dengan Hippoglossus stenolepis, dan 84.83% dengan Paralichthys olivaceus.  

 

Gambar 2. Posisi sekuen CRF pada Pterygoplichthys pardalis yang sudah di alignment dengan spesies Platichthys 

flesus. CRF pada Pterygoplichthys pardalis terletak pada ekson kedua. 
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Analisis sifat fisikokimia gen CRF dilakukan dengan menggunakan program ProtParam 

yang tersedia dalam situs https://web.expasy.org/protparam/. Analisis meliputi komposisi asam 

amino dan urutan nukleotida, bobot molekul (Da), titik isoelektrik (pI), Indeks ketidakstabilan 

atau Instability Index (II), dan Grand Average hydropathy (GRAVY).  

Tabel 1. Komposisi asam amino yang menyusun gen CRF 

Asam Amino Jumlah  Komposisi 

Ala (A)    4   4.8% 

Arg (R)    4   4.8% 

Asn (N)    3   3.6% 

Asp (D)    1   1.2% 

Cys (C)    5   6.0% 

Gln (Q)    2   2.4% 

Glu (E)    3   3.6% 

Gly (G)    5   6.0% 

His (H)    5   6.0% 

Ile (I)    4   4.8% 

Leu (L)   10  12.0% 

Lys (K)    3   3.6% 

Met (M)    5   6.0% 

Phe (F)    3   3.6% 

Pro (P)    8   9.6% 

Ser (S)   10  12.0% 

Thr (T)    1   1.2% 

Trp (W)    1   1.2% 

Tyr (Y)   0   0.0% 

Val (V)   6   7.2% 

https://web.expasy.org/protparam/
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Pyl (O)    0   0.0% 

Sec (U)    0   0.0% 

 

Dari hasil analisis ProtParam diketahui jumlah asam amino gen CRF sebanyak 83. Berdasarkan 

Tabel 1 dapat dilihat komposisi asam amino yang menyusun gen CRF didominasi oleh leusin 

dan serin yaitu masing-masing sebanyak 10 asam amino (12.0%). Dengan adanya komposisi 

asam amino, dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses pembentukan atau pelipatan struktur 

sekunder maupun tersier suatu. Namun komposisi asam amino tidak dapat dijadikan nilai rinci 

dari parameter sifat fisikokimia. Gen CRF berat molekul sebesar 9110.82 Da dan jumlah atom 

1277. Berat molekul dari situs ProtParam Expasy dihitung dengan penambahan massa isotop 

rata-rata asam amino dalam yang disediakan dan massa isotop rata-rata dari satu molekul air. 

Nilai pI (isoelectric point) teoritis dari gen CRF otak ikan sapu-sapu adalah 8.77 yang 

menunjukan bahwa gen CRF memiliki sifat basa, karena memiliki nilai pI lebih dari 7. Nilai pI 

didefinisikan sebagai pH dimana total muatan gugus bermuatan positif dan negatif mencapai 

kestabilan (sehingga total muatan asam amino tersebut adalah nol). Nilai pI apabila <7 bersifat 

asam dan >7 bersifat basa.  

Gen CRF memiliki indeks ketidakstabilan (Instability Index,II) sebesar 65.21. Indeks 

ketidakstabilan (Instability Index,II) adalah ukuran yang memberikan perkiraan stabilitas suatu. 

Gen yang tidak stabil memiliki indeks ketidakstabilan (II) > 40 dan yang stabil memiliki indeks 

ketidakstabilan <40. Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa gen CRF merupakan 

yang tidak stabil. Hal ini akan berpengaruh terhadap proses pembentukkan dari struktur tersier 

gen CRF. Nilai indeks alifatik gen CRF yaitu sebesar 91.57. Indeks alifatik menunjukan volume 

relatif yang ditempati oleh asam amino yang memiliki rantai samping alifatik dalam strukturnya. 

Indeks alifatik dianggap sebagai faktor yang dapat meningkatkan termostabilitas tertentu seperti 

alanin, valin, isoleusin dan leusin.  

GRAVY (grand average of hydropathicity) atau rata-rata hidropatik merupakan parameter 

yang menentukan sifat hidrofobik suatu. Suatu bersifat hidrofobik apabila memiliki nilai asam 

amino yang positif. Dari hasil analisis, nilai GRAVY gen CRF adalah 0.207 yang menunjukan 

bahwa gen CRF berifat hidrofobik. Sifat hidropatik suatu sangat berpengaruh terhadap proses 
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pelipatan asam amino dalam membentuk struktur tersiernya. Gen yang memiliki sedikit residu 

asam amino atau bersifat hidrofobik akan lebih mudah untuk membentuk struktur tersier 

dibandingkan dengan yang bersifat hidtofilik.  

 

 

 

BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Gen HSP70 parsial dari Pterygoplichthys pardalis berhasil diisolasi dan dikarakterisasi. 

Hasil menunjukkan bahwa sekuen amplifikasi berjumlah 543 bp, protein HSP70 memiliki 

domain glycosylation yang berperan dalam protein folding, sekuen HSP70 yang dihasilkan 

melalui amplifikasi terletak pada ekson ke 6 dan 7. Protein HSP70 bersifat stabil, asam dan 

hidrofilik. 

Hasil analisis struktur primer gen CRF meliputi nilai beberapa parameter sifat fisikokimia 

diantaranya yaitu berat molekul sebesar 9110.82 Da, pI teoritis sebesar 8,77, nilai GRAVY 

sebesar 0.207, indeks alifatik dengan nilai 91.57, indeks ketidakstabilan sebesar 65.21 dan 

komposisi asam amino yang didominasi oleh Leusin dan Serin sebanyak 10 asam amino (12%) 

dari 83 asam amino penyusun gen CRF. 

Saran 

Aspek yang dapat dajukan sebagai saran dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai 

ekspresi kedua gen tersebut pada ikan sapu-sapu secara ex situ melalui cakupan toksikologi ikan 

dengan menggunakan kelompok perlakukan dan kelompok kontrol
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LAMPIRAN 

 

1. Pemakaian Anggaran 

(a) Honor (Maksimum 30%) 

No Item Honor Volume Satuan Honor (Rp) Total (Rp) 

1 Tidak ada     

2      

3      

 Jumlah    0 

 

(b) Belanja Bahan  

No Item Bahan Volume Satuan 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Total (Rp) 

1 Reagen untuk PCR 1 unit 2000000 2000000 

2 Sekuensing  2 paket 1000000 2000000 

3 Kuantifikasi DNA 30 sampel 40000 1200000 

4 Kit isolasi DNA 1 unit 2800000 2800000 

5 Agarosa 1 unit 1000000 500000 

 Jumlah    8500000 

 

(c) Belanja Perjalanan 

No Item Perjalanan Volume Satuan 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Total (Rp) 

1 

Sampling ikan di 

lokasi Jakarta, Depok 

dan Bogor 

5 

kegiatan 100000 500000 

2      

 Jumlah    500000 
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(d) Belanja Barang Non Operasional  

No Item Barang Volume Satuan 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Total (Rp) 

1 Tidak ada    0 

2      

3      

 Jumlah    0 

 

Total penggunaan anggaran penelitian hingga Oktober 2021 sebanyak 100% 

yaitu Rp 9.000.000 
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