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PRODUKSI ANTIBODI POLIKLONAL TERHADAP EKSTRAK 

DAGING BABI (Sus Vittatus) YANG DIPANASKAN PADA 

SUHU 60ºC DAN 70ºC SELAMA 30 MENIT 

 

Oleh 

RIDHO APRIA TOGAR 

B1D014221 

INTISARI 

Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan antibodi poliklonal terhadap ekstrak 

daging babi dari spesies sus vittatus yang dipanaskan pada suhu 60ºC dan 70ºC. 

Penelitian ini adalah penelitian eksploratatif laboratoris, dilakukan di dua tempat, 

yaitu di Laboratorium Mikrobiologi dan Bioteknologi, Fakultas Peternakan dan di 

Laboratorium Pusat Unggulan Biosains dan Bioteknologi, Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Mataram. Materi yang digunakan sebagai 

vaksin adalah ekstrak daging babi tanpa pemanasan (P0) dan ekstrak daging babi 

yang dipanaskan pada suhu 60ºC(P1) serta suhu 70ºC(P2), masing-masing 

disuntikkan pada tiga ekor kelinci, dengan dosis 200 μg/ekor untuk setiap vaksin 

Vaksinasi dilakukan sebanyak tiga kali dengan jarak vaksinasi 10 hari. Vaksinasi 

pertama menggunakan Freund’s cmplete adjuvant, sementara vaksinasi ke 2 dan 3 

(booster) menggunakan incomplete adjuvant. Variabel yang diamati adalah intensitas 

reaksi antara antigen ketiga vaksin dari ekstrak daging babi yang digunakan dengan 

serum/antibodi yang dihasilkan. Metode pengujian reaksi antigen-antibodi yang 

digunakan adalah metode imunodot-blot. Serum antibodi yang diperoleh dimurnikan 

menggunakan ammonium sulfat 50%. Penelitian ini menunjukkan bahwa telah 

dihasilkan antibodi poliklonal terhadap ekstrak daging babi P0, P1 dan P2. Antibodi 

hasil vaksinasi menggunakan ekstrak daging babi yang dipanaskan pada suhu 

60ºC(Ab P1) maupun pada suhu 70ºC (Ab P2) dapat mendeteksi antigen dari ekstrak 

daging babi tanpa pemanasan dan pemanasan pada suhu 60ºC secara positif kuat dan 

positif lemah dalam mendeteksi ekstrak daging babi pada pemanasan 70ºC. 

 

Kata Kunci : antibodi poliklonal, ekstrak daging babi, imunodot-blot.  
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PRODUCTION OF POLYCLONAL ANTIBODIES AGAINTS  

EXTRACTS OF PROK (Sus vittatus) HEATED  

AT 60ºC AND 70ºC FOR 30 MINUTES 

 

By 

 

RIDHO APRIA TOGAR 

B1D014221 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to produce polyclonal antibodies against pork 

extracts of the Sus vittatus species, which had been heated at a temperature of 60ºC 

and 70ºC. This study was a laboratory exploratory research, conducted in two places, 

namely in the Laboratory of Microbiology and Biotechnology, Faculty of Animal 

Husbandry and at the Central Laboratory of Leading Bioscience and Biotechnology, 

Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Mataram. The materials 

used as the vaccines were pork extract without heating (P0) as a control, and pork 

extract which was heated at 60ºC (P1) and at 70ºC (P2), each injected in to three 

rabbits, 200µg/rabbit for each vaccine. Vaccination was carried out three times with 

the vaccination distance of 10 days. The first vaccination used Freund's complete 

adjuvant, while the second and third vaccination (boostered) used incomplete 

adjuvant. The variables observed were the reaction intensity of the three vaccines or 

antigens derived from pork extract used, with the serum/antibodies produced or 

obtained. The method used to analyse the antigen-antibody reactions was the 

immunodot-blot method. The antibodies obtained were purified using 50% 

ammonium sulfate. This study has succeeded in producing polyclonal antibodies 

against P0, P1 and P2 pork extracts. Antibodies obtained from vaccination using pork 

extract which was heated at 60ºC (Ab P1) or at 70ºC (Ab P2), were able to detect 

antigens from pork extract without heating, and which were heated at 60ºC with 

strong positivity respectively, while the reaction to the extract heated at 70ºC gave 

weak positive results. 

 

Keywords : polyclonal antibody, pork extract, immunodotblot.  
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PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di 

dunia yakni 237,6 juta jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Ini menjadi 

salah satu pertimbangan Indonesia ditunjuk sebagai pusat halal dunia pada tahun 

2011 dan mendorong LPPOM MUI untuk membentuk Sistem Sertifikasi Halal dan 

Jaminan Halal untuk hak konsumen muslim di Indonesia. Namun hingga saat ini 

masih ditemukan kasus pencemaran pangan dengan bahan tambahan yang 

dikatagorikan haram, seperti bakso babi oplosan di wilayah Jakarta, dan masih 

banyak kasus-kasus lainnya di berbagai wilayah Indonesia (Sari dan Wardani, 2015). 

Kasus pangan tercemar dengan bahan tambahan non halal pada produk olahan 

pangan tidak hanya terjadi di wilayah Jakarta namun ditemukan juga di daerah 

Yogyakarta. Menurut Balai Besar Veteriner (BBVet, 2016) kasus pencemaran daging 

sapi dengan daging babi yang banyak terjadi pada saat proses penggilingan di pasar 

Tradisional Yogyakarta. Di daerah Jawa Timur di pasar Semolowaru, Direktorat 

Reserve Criminal khusus Polda Jatim membongkar perdagangan daging sapi yang 

dicampur dengan daging babi (Rosyid, 2016). 

Menurut Zubaidi (2016) polisi berhasil membongkar kejahatan yang dilakukan 

oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab di Surabaya dengan modus 

menjual daging babi berkedok daging sapi. Semua informasi ini menunjukkan masih 

maraknya upaya pencampuran daging babi dengan daging sapi/kambing untuk 

memperoleh keuntungan. Sedangkan, di Nusa Tenggara Barat dari tahun 2012–2017, 

belum terdapat kasus atau isu tentang produk olahan pangan yang tercampur dengan 

daging celeng (Suara NTB, 2017). 

Untuk mengantisipasi adanya produk olahan pangan yang dapat tercemar 

dengan tambahan bahan daging babi, maka beberapa metode analisis yang telah 

digunakan yakni Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Differential 

Scanning Calorimetry, Speckrofotometri FTIR dan Gold Nanoparticle (Sari dan 

Wardani, 2015), Polymerase Chain Reaction (Nurjuliana et al, 2011). Namun, 

Metode-metode tersebut membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak, sehingga 
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diperlukan pengembangan teknik analisis yang cepat dan mudah terhadap daging babi 

dalam suatu produk pangan. 

Depamede (2011), berhasil mengembangkan kit alat deteksi cepat 

menggunakan antibodi terhadap immunoglobulin babi, tetapi kit yang dikembangkan 

tidak dapat mendeteksi adanya komponen daging babi pada daging yang sudah 

matang atau produk olahan daging secara optimum, karena antibodi yang digunakan 

bukan berasal dari antibodi terhadap protein daging babi hasil pemanasan. Untuk itu, 

pada penelitian ini perlu disediakan antibodi poliklonal anti daging babi yang 

dihasilkan dari proses pemanasan pada suhu 60ºC dan 70ºC dan diharapkan antibodi 

yang diperoleh dapat mendeteksi komponen babi pada suatu produk olahan daging 

seperti sosis. Pemanasan pada suhu 60ºC dan 70ºC untuk pembuatan ekstrak daging 

babi disesuaikan dengan suhu dan lama pemanasan dalam pembuatan sosis.  

Berdasarkan pemikiran di atas, dilakukan sebuah penelitian dengan 

memanfaatkan ekstrak daging babi dari spesies Sus vittatus yang dipanaskan pada 

suhu 60ºC dan 70ºC untuk menghasilkan antibodi poliklonal sebagai langkah awal 

untuk mengembangkan sebuah alat deteksi daging babi pada suatu produk olahan 

daging. 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di dua tempat yang terdapat Universitas Mataram 

selama tiga bulan, mulai dari bulan April 2018 sampai Juni 2018. Bertempat di 

Laboratorium Mikrobiologi dan Bioteknologi, Fakultas Peternakan digunakan dalam 

proses ekstraksi daging babi dan di Laboraturium Pusat Unggulan Biosains dan 

Bioteknologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam digunakan untuk 

proses pembuatan vaksin dan vaksinasi, pengambilan darah dan purifikasi darah serta 

untuk uji immunodot-blot. 

Materi yang digunakan yaitu ekstrak daging babi (Sus vittatus) yang dipanaskan 

pada suhu 60ºC dan 70ºC selama 30 menit dan ekstrak daging babi yang tidak 

dipanaskan sebagai kontrol. Metode yang digunakan adalah penelitian eksploratif 

laboratoris . Untuk pengujian produksi antibody digunakan uji imunodot-blot. 
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Proses Ekstraksi Daging Babi (Sus vittatus) 

Daging babi dipotong–potong, setelah itu di tumbuk/ dilumatkan menggunakan 

mortar porselin, lumatan daging ditimbang sebanyak 3 gram dan dimasukkan 

kedalam 3 tabung reaksi, beri label pada 3 tabung dengan label P0 (daging mentah 

tanpa pemanasan), P1 (daging babi yang dipanaskan pada suhu 60ºC), P2 (daging 

babi yang dipanaskan pada suhu 70ºC) kemudian ditambahkan 9 ml larutan NaCl 

pada masing-masing tabung. P0 disentrifus dengan kecepatan 3.500 rpm selama 10 

menit pada 4ºC, sedangkan P1 dan P2 dipanaskan dengan waterbath selanjutnya 

disentrifus kemudian supernatan diambil dan dimasukkan kedalam botol pot plastik 

yang sudah diberi label P0, P1 dan P2. Setelah itu, sampel diukur konsentrasi 

proteinnya menggunakan spektrofotometer nanodrop OD280 nm dan disimpan pada 

suhu – 20ºC sampai saat digunakan. 

Pembuatan Vaksin dan Vaksinasi 

Proses pembuatan vaksin meliputi pencampuran ekstrak dengan adjuvant, vico 

oil, dan cairan margarin. Proses pencampuran ekstrak dan adjuvant dilakukan sesuai 

dengan formulasi pada Tabel 1 sebagai berikut : 

Tabel 1.Formulasi Pembuatan Vaksin dengan Kosentrasi 200 µg 

No Perlakuan Kosentrasi 

Ekstrak 

(mg/ml) 

Vol. 

Ekstrak 

(µL) 

Saline 

(µL) 

Volume 

Adjuvant 

(µL) 

Vol. 

Akhir 

(µL) 

Kose

ntrasi 

Akhir 

(µg) 

1 P0 (D. 

Mentah) 

16,6 12 1.000 1.000 2.000 200 

2 P1 (60 °C) 2,8 72 1.000 1.000 2.000 200 

3 P2 (70 °C) 1,5 133 1.000 1.000 2.000 200 

Vaksinasi dilakukan sebanyak 3 kali dengan jarak 10 hari sekali. Volume 

vaksin yang digunakan yaitu 2000 µL dengan konsentrasi akhir 200 µg. Vaksin 

disuntikkan secara subcutan pada bagian punggung pada 10 titik sebanyak 100 µL 

per titik, kemudian sisa vaksin sebanyak 1000 µL disuntikkan pada rongga perut atau 

intra peritonial (IP). 
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Pengambilan Darah dan Purifikasi Antibodi 

Pengambilan darah kelinci dilakukan melalui pembuluh vena auricularis dan 

pembuluh vena femoralis, pengambilan darah rutin dilakukan yaitu 1 jam sebelum 

vaksinasi. Hasil dari pengambilan darah ditampung dalam tabung kaca steril, 

disentrifus dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit untuk memperoleh serum. 

Serum yang telah diperoleh kemudian dipindahkan kedalam tabung mikro. 

Selanjutnya, disimpan pada suhu -20ºC sampai saat dilakukannya purifikasi serum. 

Purifikasi antibodi dilakukan dengan metode pengendapan menggunakan 

amonium sulfat. Serum darah P0-P2 pasca boster ke- II diambil 300 µL, diletakkan 

pada tabung mikro ukuran 1,5 ml, dan ditambahkan amonium sulfat sebanyak 30 µL, 

kemudian digetarkan selama 30 menit pada suhu kamar. Selanjutnya, tabung 

disentrifugasi 12.000 rpm selama 10 menit, supernatannya ditampung pada mikrotube 

yang baru dan ditambahkan 300 µL amonium sulfat jenuh untuk mendapatkan 

kosentrasi amonium sulfat 50%. Larutan kemudian, dicampur dengan cara digetarkan 

selama 30 menit pada suhu kamar, dan hasil campuran disentrifugasi 12.000 rpm 

selama 10 menit. Supernatan dibuang dan pellet yang terbentuk dilarutkan 

menggunakan PBS sebanyak 250 µL. Dialisis menggunakan spectrapor membran 

tubing dalam PBS 300 ml pada suhu 4°C selama 12 jam dengan 3 kali penggantian 

PBS. Sampel P0-P2 yang telah di dialisis dikeluarkan dan dipindahkan pada tabung 

mikro, kemudian dibaca konsentrasi proteinnya menggunakan spectrophotometer 

nanodrop pada OD280 nm. 

Uji Produksi Antibodi dengan Metode Immunodot-blot 

Membran nitroselulose dibuat desain 4 strip masing-masing berukuran sekitar 1 

x 6 cm, diberi kode K (-) (untuk serum tanpa vaksinasi), Ab P0 (untuk serum hasil 

vaksinasi dengan ekstrak daging mentah), Ab P1 (untuk serum hasil vaksinasi dengan 

ekstrak daging pemanasan suhu 60ºC) dan Ab P2 (untuk serum hasil vaksinasi 

dengan ekstrak daging pemanasan 70ºC). Masing-masing strip diteteskan sebanyak 2 

µl dari 3 jenis ekstrak daging (antigen) untuk setiap membran nitroselulose dengan 

kode Ag P0 (untuk ekstrak daging mentah tanpa pemanasan), Ag P1 (untuk ekstrak 
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daging yang dipanaskan pada suhu 60ºC), Ag P2 (untuk ekstrak daging yang 

dipanaskan pada suhu 70ºC), dan P3 (serum normal darah kelinci sebagai kontrol 

positif). Selanjutnya, ditambahkan 2μl ponceaus 0,1 % pada setiap bagian yang sudah 

diteteskan antigen/serum. Strip membran masing-masing perlakuan dikeringkan dan 

diblocking dengan larutan PBST+Susu skim 4% pada suhu 4°C semalaman, 

kemudian dishaker dan dicuci 4× setiap 3 menit dengan PBST. Setelah itu, strip 

diinkubasi dengan antibodi masing-masing perlakuan Ab P0, Ab P1, Ab P2 dan K- 

dengan kosentrasi antibodi 1 mg/ml selama 1 jam pada suhu 37ºC, kemudian dishaker 

dan dicuci 4× setiap 3 menit dengan PBST, dan diinkubasi selama 1 jam pada suhu 

37ºC. Selanjutnya ditambahkan secondary antibodi kemudian dicuci dengan PBST. 

Membran nitroselulose ditempelkan dikertas perekat yang telah ditempelkan 

dipermukaan cawan petri, dan diteteskan larutan Developer-dot blot pada strip 

nitroselulose, setelah itu dihentikan reaksi menggunakan dH2O/ aquades, setiap 2 

menit, hasil diamati. 

Data dianalisis secara deskriptif dan data kualitatif berkaitan dengan intensitas 

warna pada hasil analisis dot-blot diberi nilai (scoring). Data kuantitatif seperti 

konsentrasi protein, diolah dengan penghitungan arithmetic sederhana. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses Ekstraksi Daging Babi (Sus vittatus) 

Pada penelitian ini proses ekstraksi daging babi dari sampel P0 (ekstrak tanpa 

pemanasan), P1 (ekstrak daging yang dipanaskan pada suhu 60ºC) dan P2 (ekstrak 

daging yang dipanaskan pada suhu 70ºC), dimana daging yang tidak dipanaskan 

mempunyai warna yang agak keruh dibandingkan daging yang dipanaskan pada suhu 

60ºC dan 70ºC. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan perlakuan pemanasan 

pada daging yang menyebabkan denaturasi protein dan berpengaruh pada fraksi 

protein didalamnya dan mengakibatkan adanya warna pada sampel daging.  
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Tabel 2. Konsentrasi Protein Ekstrak Daging Babi 

 

No. 

 

Sampel Daging Babi 

 

Konsentrasi Protein (mg/ml) 

1. P1 (Tanpa Pemanasan) 16,6 

2. P2 (Pemanasan pada suhu 60ºC) 2,8 

3. P3 (Pemanasan pada suhu 70ºC) 1,5 

 

Pada Tabel 2, nampak bahwa konsentrasi protein daging babi mentah/tanpa 

pemanasan lebih tinggi dibandingkan dengan daging babi yang dipanaskan pada suhu 

60ºC maupun 70ºC. Perbedaan konsentrasi protein yang terdapat dalam daging tanpa 

pemanasan masing-masing sekitar 5,9 dan 11 kali lebih besar/tinggi dibandingkan 

dengan pemanasan pada suhu 60ºC dan 70ºC. Adanya perbedaan pada konsentrasi 

protein tersebut dikarenakan pada saat ekstraksi daging mentah tidak terjadi 

denaturasi protein daging sehingga konsentrasi proteinnya tinggi. Sedangkan dengan 

perlakuan pemanasan dapat mengakibatkan terjadinya denaturasi protein sehingga 

konsentrasi protein total terlarut menjadi lebih rendah (Wahniyati et al., 2005). 

Pembuatan Vaksin dan Vaksinasi 

Dalam penelitian ini vaksin dibuat dengan menggunakan campuran ekstrak 

daging babi yaitu P0, P1 dan P2 yang ditambahkan CFA (Complette Freund’s 

Adjuvant), vico oil dan margarin sampai terjadi emulsi atau penggumpalan. Menurut 

Burgess (1995) peningkatan respon imun pada hewan coba dipicu dengan 

menambahkan adjuvant pada antigen sebelum disuntikkan. CFA yang mengandung 

Mycobacterium tubercolosium akan memberikan stimulasi dan mempertinggi respon 

imun yang spesifik terhadap antigen. 

Vaksinasi dilakukan dengan menyuntikan pada bagian punggung sebanyak 100 

μl pada 10 titik secara Subcutan (SC). Menurut Hendriksen dan Hau, (2003) injeksi 

dilakukan secara subkutan yaitu penyuntikan dibawah kulit agar antigen yang 

diinjeksikan tidak langsung lepas kedalam peredaran darah, serta adanya adjuvant ini 

menyebabkan antigen dilepas secara pelan-pelan ke peredaran darah karena antigen 

terperangkap dalam emulsi adjuvant sehingga respon imun terjadi lebih lama. 
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Selanjutnya, penyuntikan pada bagian rongga perut sebanyak 1000 μl secara Intra 

peritoneal (IP), vaksinasi melalui IP lebih efektif karena vaksin langsung diserap oleh 

pembuluh darah kapiler pada bagian peritoneum dan dapat berefek langsung pada 

hewan percobaan (Johnny et al., 2014). Efektivitas vaksinasi menggunakan kedua 

injeksi/penyuntikan ini dikarenakan dengan cara ini antigen masuk ke dalam tubuh 

secara sistemik yaitu melalui pembuluh darah dan beredar ke seluruh tubuh (Roberts, 

1993). 

Pengambilan Darah dan Pemurnian Antibodi 

Pengambilan darah sebelum dan sesudah vaksinasi dengan menggunakan 4 

macam serum darah yaitu K(-) merupakan serum darah sebelum dilakukan vaksinasi 

pada kelinci sedangkan 1, 2 dan 3 merupakan serum darah kelinci pasca booster ke II/ 

setelah disuntikan vaksin sebanyak 2 kali. Pada penelitian ini terdapat perbedaan 

warna pada masing-masing serum, adanya perbedaan warna tersebut disebabkan 

karena saat pengambilan darah pada bagian telinga, darah sulit diperoleh, sehingga 

terjadi lisis pada darah yang diambil. Selanjutnya, pemurnian antibodi dengan 

menggunakan amonium sulfat menyebabkan terjadinya endapan. Metode 

pengendapan menggunakan garam amonium sulfat dapat mengendapkan hampir 

seluruh protein sesuai konsentrasi atau molaritas ammonium sulfat, sementara 

amonium sulfat tidak akan ikut terendapkan saat sentrifugasi protein, serta pada 

proses pelarutan akan menghasilkan panas pelarutan yang rendah sehingga protein 

tidak terdenaturasi (Scopes, 1994). 

Setelah dilakukan pengendapan dengan amonium sulfat, dilakukan proses 

dialisis dengan Phosphate Buffered Saline. Dialisis merupakan metode untuk 

meningkatkan kemurnian suatu molekul dalam tahap purifikasi. Penelitian ini 

menggunakan tabung selofan yang memiliki ukuran pori-pori yang kecil, semi 

permiabel, sehingga protein tidak dapat keluar dari tabung selofan. Menurut Scopes 

(1994) tabung dialisis memiliki pori berukuran ≤ 11 kDa , sehingga molekul yang 

berukuran kecil akan melalui pori sedangkan molekul besar tidak dapat melewatinya. 
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Setelah itu, Kadar konsentrasi protein serum darah kelinci hasil pemurnian diukur 

dengan spektrofotometer nanodrop OD280 nm dan disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Konsentrasi Protein Hasil Pemurnian Menggunakan Amonium Sulfat 

(NH4)2SO4 dari Serum Darah Kelinci Sebelum dan Sesudah Vaksinasi 

No. Sampel Serum Darah Konsentrasi Protein 

(mg/ml) 

1. K(-) (sebelum vaksinasi) 5,833 

2. P0 (hasil vaksinasi tanpa pemanasan)  1,527 

3. P1 (hasil vaksinasi pemanasan pada suhu 60ºC) 1,885 

4. P2 (hasil vaksinasi pemanasan pada suhu 70ºC) 1,493 

 

Dari Tabel 3 nampak bahwa permurnian serum darah menggunakan amonium 

sulfat sebelum dilakukan vaksinasi memiliki konsentrasi protein paling tinggi yakni 

sebesar 5,833 mg/ml, dibandingkan dengan serum darah hasil vaksinasi tanpa 

pemanasan maupun dengan pemanasan 60ºC dan 70ºC. Hal ini menunjukkan masih 

banyaknya protein lain selain antibodi target yang terdapat pada serum darah yang 

belum divaksinasi. Burges (1995) mengatakan kemurnian antibodi dapat ditingkatkan 

dengan menghilangkan protein serum yang tidak diinginkan. Umumnya makin murni 

antibodi maka makin spesifik antibodi tersebut, tetapi antibodi yang murni relatif 

tidak memiliki kadar yang tinggi. 

Uji Imunodot-Blot terhadap Ekstrak Daging Babi 

Dalam penelitian ini analisis antibodi dilakukan dengan menggunakan uji 

immunodot-blot dengan menggunakan membrane nitroseluluse. Sebelum dilakukan 

uji-imunodot-blot membrane/dot-blot diwarnai dengan ponceaus dan nampak 

menunjukan terdapat protein dari masing-masing perlakuan ekstrak daging babi (Ag 

P0, tanpa pemanasan; Ag P1, suhu 60ºC; Ag P2, suhu 70ºC), dan P3, serum kelinci 

sebagi kontrol positif, yang diteteskan pada membran nitroselulose berupa dot blot 

berwarna merah. Hasil ini memungkinkan untuk digunakan pada proses pengujian 

antibodi daging babi tanpa pemasanan maupun dengan pemanasan pada suhu 60ºC 

dan 70ºC, menggunakan metode imunodot-blot. 
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Dot blot pada penelitian ini menggunakan 4 macam antibodi dari serum kelinci 

yaitu k(-) (serum sebelum vaksinasi, atau diperkirakan tidak mengandung antibodi 

terhadap daging babi), Ab P0 (serum hasil vaksinasi tanpa pemanasan), Ab P1 (serum 

darah hasil vaksinasi pemanasan dengan suhu 60
o
C dan Ab P2 (serum darah hasil 

vaksinasi pemanasan dengan suhu 70
o
C). Serta menggunakan 3 macam Antigen yang 

diteteskan pada membrane nitroselulose yakni Ag P0 (vaksin dari ekstrak daging 

mentah), Ag P1 (vaksin dari ekstrak daging pemanasan pada suhu 60
o
C), Ag P2 

(vaksin dari ekstrak daging pemanasan pada suhu 70
o
C), dan P3 (serum normal 

kontrol positif, karena dapat bereaksi positif dengan antibodi sekunder komersial 

yakni “goat anti rabbit IgG”-konjugat peroksidase) seperti Gambar 1 di bawah ini: 

 

Gambar 1. Hasil Uji Dot Blot Reaksi Spesifikasi Antigen Antibodi pada Membran 

Nitroselulose 

Keberadaan antibodi poliklonal ekstrak daging babi didalam serum darah 

kelinci dapat dilacak menggunakan teknik dot-blot yang ditandai dengan noktah 

berwarna ungu/ hitam seperti Gambar 1. Menurut Pertiwi et al., (2009), intensitas 

warna dot blot yang ditampilkan pada dot-dot menunjukkan seberapa tinggi kadar 

antibodi terhadap antigen yang dilapiskan pada membran nitroselulosa. Pada 

penelitian ini intensitas warna yang terbentuk pada masing-masing dot-blot dinilai 
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(scoring) dengan kode bintang(*) (Tabel 4). Semakin banyak kode bintang (*) pada 

setiap blot menunjukkan intensitas warna yang semakin tinggi. 

Tabel 4. Penilaian atau Scoring untuk Uji Immunodot-Blot 

 Serum (K-) Ab P0 Ab P1 Ab P2 

Ag P0 * ** ** ** 

Ag P1 * ** ** ** 

Ag P2 - * * * 

Ag P3 *** *** *** *** 

 

Keterangan : *** = Positif Sangat Kuat 

** = Positif Kuat 

 *  = Positif Lemah 

 -  = Negatif 

Dari Tabel 4 untuk penilaian reaksi antibodi P0, P1 dan P2 terhadap Antigen 

P0 dan P1 memiliki ikatan yang kuat. Hal ini dikarenakan adanya ikatan kuat antara 

antigen dengan antibodi primer yang kemudian berikatan dengan antibodi sekunder 

yang dicerminkan timbulnya dot-dot yang berwarna keunguan. Dengan demikian 

antibodi primer hasil vaksinasi dengan ekstrak daging babi tanpa pemanasan dan 

dipanaskan pada suhu 60ºC dan 70ºC dapat mendeteksi antigen daging babi tanpa 

pemanasan maupun yang dipanaskan pada suhu 60
o
C. Semantara itu untuk serum 

kontrol negatif (serum kelinci tanpa vaksinasi) ternyata menunjukkan ada reaksi 

positif lemah atau mampu mendeteksi Ag P0, Ag P1 secara positif lemah namun 

berbeda dengan Ag P2 yang tidak dapat terdeteksi sama sekali. Hal ini menunjukkan 

adnya reaksi non spesifik, atau kemungkinan kelinci kontrol sempat terpapar 

komponen ternak babi. Hal ini perlu diteliti lebih lanjut.  

Ag P3 yang merupakan serum darah kelinci normal menunjukkan hasil reaski 

yang positif sangat kuat (***) dengan secondary antibodi. Hasil reaksi ini memang 

diharapkan untuk menunjukkan bahwa secondary antibodi komersial yang digunakan 

dalam penelitian ini masih aktif. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penelitian ini telah berhasil 

menghasilkan antibodi poliklonal terhadap ekstrak daging babi tanpa pemanasan 

(P0), ekstrak daging babi yang dipanaskan pada suhu 60ºC (P1), dan ekstrak daging 

babi yang dipanaskan pada suhu 70ºC (P2). Antibodi terhadap ekstrak daging babi 

tanpa pemanasan (Ab P0), antibodi hasil vaksinasi ekstrak daging pada suhu 60ºC 

(Ab P1) dan antibodi terhadap hasil vaksinasi dengan ekstrak daging babi yang 

dipanaskan pada suhu 70ºC (Ab P2) dapat mendeteksi antigen dari ekstrak daging 

babi tanpa pemanasan maupun yang dipanaskan pada suhu 60ºC (Ag P1) masing-

masing secara positif kuat dan positif lemah dalam mendeteksi ekstrak daging babi 

yang dipanaskan pada suhu 70ºC (Ag P2). 
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