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Ringkasan Penelitian 

Ikan sapu-sapu merupakan salah satu jenis ikan yang mampu mendominasi sungai tercemar. 

Kondisi sungai dengan kandungan berbagai zat pencemar ternyata masih dapat mendukung 

pertumbuhan dan perkembangan ikan tersebut. Ikan sapu-sapu yang banyak dijumpai pada 

perairan sungai Ciliwung tumbuh mendominasi. Hal tersebut diduga karena ikan tersebut mampu 

mengontrol penyebab stress dan tidak ada predator alami. Gen yang berperan dalam mengontrol 

stress pada ikan adalah CRF dan HSP70. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan ikan sapu-

sapu sebagai objek untuk mengetahui stuktur gen CRF dan HSP70 sebagai gen yang berperan 

dalam merespon kondisi tercemar. Gen CRF dan HSP70 tersebut diisolasi melalui organ otak 

dan dilakukan PCR untuk dapat melihat visual dari pita DNA kedua gen tersebut. Kemudian, 

dilakukan sekuensing untuk dapat mengetahui urutan DNA dari gen CRF dan HSP70, sehingga 

dapat dianalisis struktur gen tersebut. Luaran dari penelitian ini adalah publikasi pada jurnal atau 

seminar internasional. Hasil sementara yang didapat yaitu sekuens HSP70 ketika diblast 

menunjukan hasil yang belum spesifik terhadap P. pardalis. Spesies terdekat belum ditemukan, 

sehingga baru dapat merujuk pada Lateolabrax maculatus dengan homologi 70% yang memang 

masih belum memenuhi target. Hal tersebut dapat terjadi karena belum terdapat data sekuen yang 

lebih mirip dengan gen HSP70 P. pardalis. Selain itu hasil sekuensing juga memperlihatkan 

adanya homologi sebesar 57% dengan rujukan spesies Clarias macrocephalus dari Ordo 

Siluriformes. Berdasarkan data tersebut maka tahapan selanjutnya direncanakan untuk 

mendesain ulang primer gen HSP70 lalu mengamplifikasi, dan melakukan sekuensing. 

Sementara itu, pada pencarian struktur gen CRF diperoleh hasil sementara yaitu berdasarkan 

hasil sekuensing dan perbandingan urutan yang didapat dengan data di NCBI menunjukkan 

belum terlihat adanya kesamaan ataupun kemiripan. Hasil tersebut mengarahkan rencana 

selanjutnya yaitu mendesain ulang primer CRF agar mendapatkan kedekatan dengan spesies 

rujukan.  

 

Kata Kunci : Gen CRF, Gen HSP70, PCR, Sekuensing 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 

Sungai Ciliwung merupakan sungai purba yang memiliki hulu di wilayah Bogor, Jawa 

Barat dan berhilir di wilayah DKI Jakarta. Sungai tersebut juga melewati wilayah Depok sebagai 

bagian tengah sungai tersebut.dalam keadaan tercemar. Tercemarnya sungai tersebut disebabkan 

oleh pembuangan limbah rumah tangga maupun industri ke Sungai Ciliwung. Keadaan ini selain 

mengganggu lingkungan juga mengganggu habitat hewan yang hidup di dalamnya. Ikan 

merupakan organisme yang memiliki dampak langsung terhadap pencemaran air, sehingga 

berpengaruh terhadap kelangsungan hidupnya. Pencemaran lingkungan tersebut menyebabkan 

racun, penyakit maupun kematian pada organisme di dalamnya. Salah satu organisme yang 

terdampak pencemaran adalah ikan sapu-sapu.  

Ikan sapu-sapu merupakan jenis ikan yang mendominasi Sungai Ciliwung. Hal tersebut 

disebabkan ikan tersebut tidak memiliki predator alami, juga karena ikan tersebut mampu 

mengontrol kondisi yang memicu stress. 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. Heat Shock Protein 70 (HSP70) merupakan molekul protein yang berperan dalam 

menangani kerusakan sel dan menjaga homeostasis pada ikan. HSP70 banyak diekspresikan 

untuk melindungi organisme dari stressor lingkungan. Gen HSP70 tersebut diisolasi dari jaringan 

otak ikan sapu-sapu dan dilakukan amplifikasi PCR. Apabila stressor yang diterima oleh 

hipotalamus kuat, maka CRF yang disekresikan akan meningkat dan begitu pula sebaliknya. 

Berdasarkan uraian tersebut, dibutuhkan pengkajian profil gen HSP70 dan CRF pada ikan sapu-

sapu di kawasan Sungai Ciliwung. 

 

Tujuan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur gen CRF dan HSP70 ikan sapu-sapu di 

kawasan Sungai Ciliwung.  
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

Sungai Ciliwung 

 

Jakarta memiliki 13 sistem aliran sungai yang berhulu di daerah Jawa Barat dan bermuara 

di Teluk Jakarta. Salah satu dari 13 sungai yang mengalir di Jakarta, yakni sungai Ciliwung. 

Panjang sungai Ciliwung dari bagian hulu sampai muara di pesisir pantai Teluk Jakarta adalah ± 

117 km, dengan luas DAS Ciliwung sekitar 347 km2. DAS Ciliwung mencangkup areal mulai 

dari bagian hulu di Tugu Puncak (Kabupaten Bogor) sampai hilir di Teluk Jakarta (Jakarta Utara) 

[1]. 

Selain berfungsi sebagai sumber air baku air minum untuk kota jakarta, Sungai Ciliwung 

mempunyai fungsi sebagai sumber air penggelontor untuk daerah-daerah yang lebih rendah, 

yaitu daerah Cikini/Menteng dan daerah Ciliwung Gajah Mada (Jakarta Kota). Penggelontoran 

dilakukan secara bergantian dengan melihat jumlah debit yang tersedia untuk penggelontoran. 

Pada tahun 1910 ditemukan 187 jenis ikan yang hidup pada DAS Ciliwung. Tahun 2009 hanya 

terdapat 20 jenis ikan dengan 5 jenis lainnya adalah jenis asing. Namun pada tahun 2010 ikan-

ikan di sungai ciliwung ini mengalami penurunan keanekaragaman. Hal ini disebabkan karena 

beberapa faktor seperti pembangunan vila pada bagian hulu, pembangunan rumah dan kantor 

pada bagian tengah, sedangkan bagian hilir sudah tidak memiliki ruang terbuka hijau [2]. 

 

Ikan Sapu-Sapu 

 

Ikan sapu-sapu atau dikenal dengan nama latin Pterygoplichthys pardalis merupakan 

salah satu spesies Loricariidae berasal dari Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Taksonomi 

ikan sapu-sapu adalah; Phylum : Chordata, Kelas : Pisces, Ordo : Siluriformes, Family : 

Loricaridae, Genus : Pterygoplichthys, Spesies : Pterygoplichthys pardalis. lkan ini memiliki 

tubuh yang keras, berbentuk pipih ditutupi oleh lempengan-lempengan tulang (bony plate), 

mulut terletak di bagian bawah (ventral) dengan bibir berbentuk cakram, kepala dengan pola 

garis gelap terang geometris, letak mulut subterminal bertipe penyaring-penghisap, habitat air 

tawar, serta mempunyai kemampuan bertahan hidup pada lingkungan ekstrim. Pada spesies 



5 
 

 

dewasa, beberapa ikan sapu-sapu memilikibintik hitam berukuran besar di bagian ventral tubuh 

[2]. 

 

Gen CRF dan HSP70 

 

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 

ini CRF merangsang pelepasan adenocorticotrophin hormone (ACTH) oleh pituitary, yang 

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

hormon kortisol. Hormon 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 [3]. 

Tingkat stress yang dialami dipengaruhi oleh banyak nya gen CRF yang dihasilkan. 

Apabila stresor yang diterima hipotalamus kuat, maka CRF yang disekresi akan meningkat, 

sehingga rangsangan yang diterima oleh pituitary juga meningkat, dan sekresi kortisol oleh 

kelenjar adrenal juga meningkat. Apabila kondisi emosional telah stabil, mekanisme coping 

menjadi positif, maka sinyal di otak akan menghambat pelepasan CRF dan siklus hormon-stres 

berulang lagi. 

Heat Shock Protein tersebar luas pada bakteri, tumbuhan, mamalia, prokariot, yeast dan 

ikan. HSP berperan penting dalam menangani kondisi stres akibat panas, hingga kontaminasi 

logam berat, sehingga dapat dijadikan biomarker. HSP70 merupakan salah satu HSP yang 

memiliki massa molekuler 70. HSP70 banyak diekspresikan untuk melindungi organisme dari 

stressor lingkungan [4]. Fungsi HSP70 memengaruhi berbagai aspek fisiologi ikan termasuk ikan 
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sapu-sapu seperti perkembangannya, endokrinologi, imunologi, toleransi stres dan aklimasi. 

Pada sel normal, HSP70 memiliki fungsi konstitutif yang penting dalam metabolisme protein [5]. 

Umumnya HSP70 diproduksi dalam jumlah banyak yang menanggapi adanya stres 

seperti iskemia, hipoksia, logam berat, inflamasi dan perubahan suhu. HSP70 sangat bermanfaat 

sebagai biomarker yang dapat digunakan sebagai penanda stres pada ikan [6]. HSP70 sangat 

penting dalam mengatasi stres pada sel. Pada kondisi normal, HSP70 terekspresi dalam bentuk 

konstitutif yang dinamakan Hsc70, sedangkan ketika terekspresi akibat paparan stres disebut 

inducible Hsp70. Dalam bentuk inducible, aktivitas HSP70 dikontrol oleh Heat Shock Factor 1 

(HSF1). HSF1 terikat pada Heat Shock Element (HSE) pada daerah promotor gen HSP70 dan 

akan meregulasi sintesis HSP sebagai respon dari berbagai stres [7]. Gen HSP tersebut kemudian 

dilihat kuantitasnya melalui proses PCR. 

 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, 
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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 

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 titik Jakarta, Depok dan Bogor. 

Masing-masing wilayah diambil sampel ikan sebanyak 9 ekor. Tahapan analisa molekuler 

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 adalah jaring pancing, alat bedah, termomerter, 

DO meter, freezer -20o, timbangan, penggaris, waterbath, tip mikro, mikropipet (ukuran 1-10 µl, 

10-100 µl dan 100-1000 µl),  elektroforesis, sentrifuge, spektrofotometer, mesin PCR. Bahan 

yang digunakan adalah, plastic ziplock, tissue, alcohol 70%, P. pardalis, kit isolasi DNA, 

agarose, proteinase K, PCR mix, primer CRF dan HSP70 reverse dan forward, DNA ladder, 

tabung PCR, alkohol, dan ddH2O. 

 

Metodologi Penelitian 

 

• Sampling  

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan di 3 lokasi aliran sungai ciliwung yaitu 

aliran sungai Bogor, Depok dan Jakarta. Pada setiap lokasi lakukan pengambilan ikan sebanyak 

9 ekor ikan. Jumlah pengambilan sampel ikan didasarkan pada hitungan rumus Federer. 

(n-1)(t-1) ≥ 15 

(n-1) ≥ 15 / (3-1) 

(n-1) ≥ 15 / 2 

(n-1) ≥ 7.5 

  n  ≥ 7.5 + 1 

  n  ≥ 8.5 ≈ 9 
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• Ekstraksi DNA 

Tahap Isolasi DNA genom dilakukan dengan menggunakan bantuan Genomic DNA kit 

Geneaid. Sampel hati dan otak/ daging ikan sapu sapu diambil sebanyak 30 mg digerus didalam 

microtube dengan menggunakan micropestle hingga menjadi butiran-butiran. Kemudian 

ditambahkan larutan GT buffer 200 µl dan dihomogenkan. 20 µl proteinase K ditambahkan dan 

dihomogenkan. Setelah itu diinkubasi pada suhu 60 °C selama 30 menit. Selama inkubasi, 

microtube dibalikan setiap 5 menit sekali. Setelah 30 menit,  200 µl GT buffer ditambahkan dan 

dihomogenkan selama 5 detik. Proses homogenisasi dapat dilakukan dengan menggunakan 

vortex. Setelah dihomogenisasi kemudian tabung diinkubasi pada suhu 60 °C selama 20 menit 

dan setiap 5 menit tabung dibalikkan. Apabila terdapat material tidak larut, tabung disentrifugasi 

15.000g selama 2 menit. Kemudian supernatan dipindahkan ke microtube baru. Sembari 

diinkubasi, larutan elution buffer (200 µl per sampel) ikut  dipanaskan hingga suhu 60 °C. 

Supernatant yang telah dipindahkan ke microtube baru ditambahkan larutan absolut 

etanol sebanyak 200µl dihomogenisasi selama 10 detik dengan vortex. Campuran larutan 

tersebut dipindahkan ke GS coloum dan disentrifugasi 15.000 g selama 2 menit, kemudian airnya 

dibuang. Setelah itu larutan W1 buffer ditambahkan sebanyak 400 µl dan disentrifugasi 15.000 g 

selama 30 detik, kemudian airnya dibuang. Larutan Wash Buffer sebanyak 600 µl ditambahkan 

dan disentrifugasi 15.000 g selama 30 detik, kemudian airnya dibuang dan disetrifugasi kembali 

15.000 g untuk mengeringkan tabung. Kemudian GS coloum dimasukkan ke dalam microtube 

baru. Larutan elution buffer 100 µl ditambahkan dan didiamkan selama 5 menit. Kemudian 

disentrifugasi 15.000 g selama 30 detik. 

 

• Design Primer 

Primer PCR didesain secara manual berdasarkan data sekuens DNA gen 

Corticotropin Releasing Factor (CRF) dan Heat Shock Protein 70 (HSP70) yang terdaftar di 

GeneBank (www.ncbi.nlm.nih.gov). Dipilih 4 data sekuens dari kedua gen tersebut, 

kemudian dilakukan alignment sekuens DNA menggunakan program Clustal Omega 

(https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/). Melalui hasil alignment, sekuen diamati dan 

ditandai wilayah 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 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/
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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 [8]. Dari tahapan tersebut didapatkan 

runtutan primer sebagai berikut, 

 

CRF 

forward : 5’-CACTGTTCACTCTTCTTATCGCC-3’  

reverse : 5’-GAGCAGAGGCAGTAACACGAG 3’ 

 

HSP70 

forward : 5'-CCAAGCAGACCCAAACCTTC-3' 

 reverse   : 5'-CAGACACCTTATCACGCTGC-3' 

• Pengukuran konsentrasi DNA 

DNA yang telah didapat kemudian diukur konsentrasinya menggunakan alat NanoDrop 

di Labtiab BPPT Serpong.  

• Amplifikasi DNA dengan metode PCR 

Amplifikasi DNA dilakukan dengan menggunakan mesin PCR. PCR mix menggunakan 

My Taq. Kemdian, dimasukkan ke dalam mesin PCR dan dilakukan amplifikasi sebanyak 30 

siklus. proses PCR terdiri dari 3 tahap, yaitu denaturasi, annealing dan elongasi. Masing-

masing suhu dan waktu yang digunakan untuk gen CRF 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 1 menit dan inkubasi 20°C selama 5 

menit. Pada gen HSP70 suhu dan waktu yang digunakan adalah initial denaturasi 95°C 

selama 2 menit, denaturasi 95°C selama 45 detik, annealing 49°C selama 30 detik, extension 

72°C selama 1 menit, final extension 72°C selama 3 menit dan inkubasi 20°C selama 5 

menit. 

 

 

 

 

http://www.premierbiosoft.com/netprimer/
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Komposisi cocktail PCR 

Komponen Volume yang dipipet  

DNA Template 0,4 ul 

Primer  1 ul 

MyTaq 25 ul 

NFW 23,6 ul 

Volume Total Reaksi 50 ul 

 

• 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. Larutan tersebut didiamkan 

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

alat elektroforesis yang berisi ddh2o 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 laboratorium komersial. Urutan sekuens yang dihasilkan 

akan dibandingkan dengan data pada genbank melalui software BlastN. Hasil tersebut 

kemudian akan dianalisis struktur gen CRF dan HSP70 dan dikelompokkan untuk 

didapatkan pola gen ikan sapu-sapu Ciliwung. 
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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 

 

 

 

 

No Nama Kegiatan 

Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Sampling         

2. Isolasi DNA         

3. Desain Primer         

4. PCR         

5. Pelaporan         
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Kebutuhan Anggaran 

No Uraian Jumlah (Rp) Persentase (%) 

1 Honor (bukan honor tim 
peneliti) 

- 0 

2 Belanja Bahan 8.500.000 94 

3 Belanja Perjalanan 500.000 6 

4 Belanja Barang Non 

operasional 
  

Jumlah Rp 9.000.000 100 % 

 

 

 

BAB 4 HASIL SEMENTARA 

 

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 
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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. 

 

 

 

Gambar hasil amplifikasi HSP70 dan CRF 

 

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa amplifikasi HSP70 dan CRF belum 

menunjukan pita tunggal. Upaya optimasi telah dilakukan dengan menyesuaikan suhu 

amplifikasi, namun masih didapatkan hasil yang sama yaitu pita yang belum tunggal. Hal 

tersebut menandakan bahwa kemungkinan adanya urutan primer yang belum spesifik meskipun 

di awal telah dilakukan pengecekan terhadap primer menggunakan aplikasi.  

Dalam rangka melihat kesesuaian urutan hasil amplifikasi dengan data gen di aplikasi 

genom, dilakukan sekuensing terhadap produk PCR yang didapat. Mengingat hasil PCR yang 

CRF HSP70 
Ladder 

100bp 
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belum mendapatkan pita tunggal, maka dilakukan isolasi pita paling terang untuk selanjutnya 

dilakukan sekuensing.  

Hasil sekuensing HSP70 menginformasikan urutan basa nitrogen sepanjang 515 bp dan 

350 bp. Hasil sekuensing tersebut dijadikan sebagai bahan untuk analisis pada GenBank 

menggunakan analisis BLAST NCBI. Analisis BLAST dilakukan dengan untuk menghasilkan 

perbandingan yang diperoleh dengan sekuen yang sudah ditemukan sebelumnya. Melalui hasil 

BLAST tersebut, hasil teratas yang memiliki sekuen mirip dengan DNA HSP70 pada Ikan Sapu-

Sapu adalah Lateolabrax maculatus, dimana memiliki query cover sebesar 70%. Homologi 

persen dari DNA HSP70 dan hasil pada BLAST yang tertinggi hanya senilai 70%, hal tersebut 

dapat terjadi karena belum terdapat data sekuen yang lebih mirip dengan gen target, yang 

memungkinkan banyaknya perubahan basa pada masing-masing spesies. Sehingga hasil 

homologi sekuen tertinggi hanya 70% antara DNA HSP70 pada Ikan Sapu-Sapu dan Lateolabrax 

maculatusi. 

Pada hasil sekuensing CRF menunjukan urutan basa nitrogen sepanjang 860 bp. Hasil 

membandingkan kemiripan urutan basa sampel dengan database menunjukan belum 

ditemukannya kemiripan dengan spesies target atau yang dekat kekerabatannya.  Homologi yang 

didapatkan masih rendah yaitu 36%. Hasil tersebut menunjukan masih perlu dilakukan 

amplifikasi dengan mendesain primer secara ulang agar didapatkan produk yang spesifik 

sehingga dapat dibandingkan kemiripannya dengan database.  

Kendala yang dihadapi tim saat melaksanakan penelitian adalah adanya pembatasan untuk 

masuk ke laboratorium selama kebijakan dari universitas saat pandemi saat ini. Selain itu juga 

informasi HSP70 dan CRF terutama struktur gen pada P. pardalis masih sulit ditemukan 

sehingga referensi yang digunakan untuk menentukan struktur gen tersebut menggunakan 

informasi dari kerabat terdekatnya. 
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Ringkasan Laporan Kemajuan 

 

Tabel Ringkasan Laporan Kemajuan 

 

Nama Peneliti : Riris Lindiawati P., Firman Alamsyah, Ayuningtyas, Azura 

Judul   : Studi Pendahuluan Struktur Gen CRF dan HSP70 Ikan Sapu-Sapu 

 

No Kegiatan 

Waktu 

Hasil 

Kendala, 

Rencana 

Perubahan 

(Jika Ada) 

Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 

1 Sampling Jan-Feb Jan-Apr 

Mendapat 

sampel ikan 

dari Sungai 

Ciliwung 

Jakarta, 

Depok, Bogor 

Pembatasan 

karena 

pandemi, 

desain 

primer, 

amplifikasi 

PCR, 

sekuensing 

 2 Isolasi DNA Feb-Mei Feb-Mei didapat 

3 Desain Primer Feb-Mar Feb-Mei 

Sekuen Primer 

menggunakan 

template 

spesies Clarias 

macrocrphalus 

4 PCR Jul-Agt Apr-Jul didapat 

5 Pelaporan Jul, Nop Agt dilaporkan   
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