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Fasciolosis merupakan penyakit dengan tingkat prevalensi sangat tinggi di 

Indonesia dan NTB khususnya yang disebabkan oleh Fasciola gigantica. Penyakit 

ini biasanya bersifat kronis dan akut yang menyebabkan kerugian bagi peternak 

seperti penurunan berat badan, penurunan produktifitas bahkan kematian. 

Diagnosis umumnya ditegakkan dengan pemeriksaan adanya telur cacing dalam 

feses, namun metode konvensional tersebut memiliki banyak sekali kekurangan. 

Diagnosa dini (deteksi awal) tidak dapat dilakukan dengan metode konvensional 

karena cacing dalam tubuh inang mulai bertelur pada umur 8-12 minggu masa 

patensi. Saat ini metode deteksi berdasarkan prinsip reaksi antibodi-antigen 

menggunakan cairan yang diekskresikan/disekresikan cacing F.gigantica dewasa, 

diyakini dapat digunakan untuk deteksi dini Fasciolosis. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengkarakterisasi komponen antigenik cairan ekskretori sekretori (ES) 

cacing F. gigantica yang dapat digunakan sebagai kandidat vaksin atau 

pengembangan diagnostik untuk deteksi awal Fasciolosis. Cairan ES dipisahkan 

dengan PEG4000 berbagai konsentrasi (8%, 16%, 24%), kemudian endapan (pellet) 

hasil pemisahan didialysis dan dikarakterisasi dengan SDS PAGE dan Western 

blotting. Dari hasil SDS PAGE didapatkan 18 pita protein dengan berat molekul 

berkisar antara 7-70 kDa. Berdasarkan hasil Western blotting didapatkan protein 

antigenik dengan kisaran berat molekul 50, 25, 20 kDa pada konsentrasi PEG 8%, 

25 kDa dan 50 kDa pada konsentrasi PEG 16%, 25 kDa pada PEG konsentrasi 

24%.  

   

Kata Kunci. Fasciolosis, F. gigantica, PEG4000, antigenik, imunogenik 

 

 

 

 

 

 



 

  

  4 

 

ABSTRACT 

By 

 

Yendri Junaidi 

B1D010180 

 

Fasciolosis is a disease with a very high prevalence rate in Indonesia and 

in particularly in West Nusa Tenggara which is caused by Fasciola gigantica. The 

disease is usually chronic and acute and causing losses to farmers such as weight 

loss, decreased productivity and even death. The diagnosis usually is performed 

by detection of worm eggs presence in the feces, but this conventional method has 

many shortcomings. Early diagnosis (early detection) can not be performed by 

conventional methods because the worms in the host's body begin to lay eggs at 

the age of 8-12 weeks of patency. The current detection method that is based on 

antibody-antigen reactions using liquid excreted/secreted by adult F.gigantica, is 

believed to be used for the early detection of Fasciolosis. This study aimed to 

characterize the antigenic components of F.gigantica extretory/secretory product 

that can be used as a vaccine candidate or development of diagnostics for early 

detection of Fasciolosis. Excretory secretory products were separated by PEG4000 

at various concentrations (8 %, 16 %, 24 %), then precipitates (pellets) obtained 

were dialyzed and characterized using SDS-PAGE and Western blotting. Results 

from SDS PAGE show that there were 18 proteins bands with a moleculer 

weights of 7-70 kDa. Western blotting results using pellets derived from PEG 

separation at various concentrations affirm that the proteins of 50, 25 and 20 kDa 

were antigenic at 8% PEG concentration, the 25 kDa and 50 kDa were antigenic at 

16% PEG concentrations and the 25 kDa was antigenic at 25% PEG concentration 

 

Key Word. Fasciolosis, F. gigantica, PEG4000, antigenic, ES liquid 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Salah satu penyakit yang banyak menyerang ternak sapi adalah 

Fasciolosis yang disebabkan oleh cacing Fasciola spp (F. gigantica dan F. 

hepatica) dengan indikasi zoonosis yang sangat tinggi (Suryana, 2009). Mitchell 

(2007) melaporkan bahwa infeksi Fasciola spp terutama F. gigantica 

menyebabkan terjadinya penurunan berat badan, lajur pertumbuhan dan daya 

tahan tubuh serta kerusakan hati dan empedu. Di Indonesia prevalensi cacing hati 

F. gigantica mencapai 90% (Abidin, 2002). Di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

(NTB) prevalensi mencapai 100% dibeberapa daerah (Astiti et al., 2011). Dengan 

angka prevalensi terjadinya penyakit yang cukup tinggi, kerugian di Indonesia 
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mencapai $107 juta/tahun (Spithill et al., 1999). Selain kerugian materi dengan 

sifat infeksi F. gigantica yang menyebabkan zoonosis, diperkirakan 2,4 hingga 17 

juta orang di berbagai belahan dunia menderita Fasciolosis termasuk Asia (WHO, 

2009). 

Menurut Estuningsih et al. (2009) upaya untuk menekan kerugian 

ekonomis dan angka kesakitan akibat infeksi cacing hanya akan berhasil melalui 

program pengendalian yang didasarkan pada diagnosa dini. Dengan diagnosa dini 

maka keberadaan cacing dalam tubuh dapat diketahui sebelum menimbulkan 

perubahan patologis. Diagnosa Fasciolosis umumnya ditegakkan dengan cara 

konvensional, yang didasari pada pemeriksaan telur cacing pada feses. Akan 

tetapi metode ini memiliki kelemahan yaitu tidak mampu mendeteksi infeksi F. 

gigantica pada masa prepaten (8-10 minggu masa infeksi), serta sensitifitas yang 

rendah (Estuningsih et al., 2009).  

Kekurangan ini mendorong untuk pengembangan metode imunodiagnosis 

Fasciolosis terutama F. gigantica agar didapatkan hasil diagnosis yang lebih cepat 

dan akurat diantaranya dengan metode serologi. Laula et al. (2007) 

mengemukakan, teknik Western blotting merupakan suatu metode pemeriksaan 

serologi yang sering digunakan karena mampu mengkarakterisasi protein dengan 

sifat antigenik dan imunogenik secara spesifik. 

Saat ini, pemeriksaan serologi F. gigantica, didasarkan pada pendeteksian 

antibodi terhadap antigen cacing yang terdapat dalam cairan ekskretori sekretori 

(ES).  Anonim (2011) melaporkan bahwa ES merupakan antigen protektif yang 

dapat memicu tanggap kebal inang definitif. Antigen ES mempunyai sifat yang 

dapat lebih dikenali oleh sistem tanggap kebal (Chowdhuly and Tada 1994) dan 

(Bird, 1991). Sahebab et al. (1999) melaporkan bahwa kehadiran cairan ES 

menjadi indikasi infeksi aktif cacing yang masih hidup. Untuk menghasilkan 

protein cairan ES perlu dilakukan proses pemisahan dari komponen lain yang 

diekskresi oleh cacing.  

Pemisahan protein cairan ES dapat menggunakan pelarut protein seperti 

Polyethilen Glicol (PEG). Harris (1992) melaporkan PEG adalah molekul 

sederhana dengan struktur molekul linier atau bercabang. PEG dengan berat 

molekul 700-900 berbentuk semi solid dan PEG dengan bobot molekul 900-1000 
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atau lebih berbentuk padat pada suhu ruang. Bobot molekul <1000 bersifal kental, 

cair tak berwarna. Sedangkan PEG dengan bobot molekul yang lebih >1000 

bersifat lilin dan berbentuk padat putih. Jumlah dari etilen glikol menentukan 

berat molekul PEG yang dihasilkan. PEG yang umum digunakan untuk agen 

seleksi sifat ketahanan gen adalah PEG dengan berat molekul, 4000 dan 6000 

(Yuliana,  2010). 

Muliawati (2012) melaporkan bahwa jumlah penambahan komposisi PEG 

berpengaruh terhadap ukuran pori-pori membran. Semakin banyak jumlah PEG, 

ukuran pori-pori semakin kecil dan seragam. Selain itu laporan Xi et al. (2006) 

bahwa penggunaan PEG memiliki keuntungan sebagai pelarut protein karena 

dapat mempresipitasi reagen cukup baik untuk pemurnian protein dari berbagai 

sumber. Di samping itu menurut Dewi et al. (2012) pengendapan protein dengan 

PEG tidak mempengaruhi tahap pemurnian berikutnya. Berdasarkan hal tersebut 

penelitian ini dilakukan untuk mendeteksi keberadaan protein-protein penyusun 

cairan ES F. gigantica hasil pemisahan dengan konsentrasi PEG yang berbeda, 

dan menyeleksi protein-protein dengan sifat antigenik/imunogenik 

 

 

MATERI DAN METODE 

 

Isolasi cairan eksretori sekretori  (ES) 

Cacing hati F. gigantica dewasa dikoleksi dari RPH Majeluk Mataram dan 

RPH Lembar Lombok Barat. Sejumlah 20 ekor cacing kemudian dimasukkan ke 

dalam beaker glass yang berisi 10 ml Phospat Buffer Saline (PBS) kemudian 

diamkan selama 20 menit. Hasil regurgitan pertama dibuang, selanjutnya diganti 

dengan PBS baru sejumlah 10 ml, dilakukan sejumlah 3 kali. Cacing dewasa 

diinkubasi salama 1 malam pada suhu 37 
0
C. Cairan yang mengandung protein ES 

disentrifuge dengan kecepatan 2.500 rpm pada suhu 4 
0
C selama 15 menit dan 

disaring dengan filter 0,22 µm. Isolasi protein dilakukan dengan tingkat 

konsentrasi PEG (8%, 16% dan 24%). Kemudian 10 ml cairan ES dithawing, 5 ml 

disisihkan kedalam tabung falcon lain. PEG ditambahkan kedalam cairan ES 

secara bertahap sambil divortek. Sisa cairan ES ditambahkan sampai volume 
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mencapai 10 ml atau 800 mg/10 ml, divortek selama 30 menit secara perlahan dan 

sentrifugasi dengan kecepatan 10.000 rpm, suhu 4 
0
C selama 5 menit. Pellet 

dibiarkan tetap didalam tabung (Fraksi I). Proses  yang sama dilakukan sejumlah 

3 kali terhadap fraksi II, fraksi III dan fraksi III 

 

Dialysis protein eksretori sekretori (ES) 

Sampel (supernatan 8%, 16%, 18 % dan pellet 8%, 6%, 24% serta 

supernatan final) didialysis menggunakan PBS (Phospat Bufer Saline) (NaCL 

87,2 gr, Na2HPO412H2O 392,2 gr, KH2PO4 52,0 gr) dan saline (174 gr NaCl ). 

Membran tubing dengan cut off  11.000 dalton dipersiapkan dan dialysis masing-

masing sampel selama 2-3 jam pada suhu 4 
0
C.  

 

Karakterisasi protein cairan ES dengan SDS-PAGE  

Preparasi gel diawali dengan merekatkan dua lempeng kaca dan diberi 

pemisah. Kemudian digunakan sebagai cetakan gel (mini slab gel). Resolving gel 

dibuat terlebih dahulu dengan campuran buffer, SDS 10%, akrilamid, TEMED 

dan akuades. Campuran dimasukkan dalam mini slab gel, bagian yang tidak diisi 

gel, diberi aquadest. Kemudian gel dibiarkan mengalami polimerisasi selama 30 

menit. Lapisan air di atas gel dikeringkan dengan tisu. Gel atas (stacking gel) 

dengan campuran buffer, SDS 10%, akrilamid, TEMED dan akuadest dibuat 

setelah resolving gel terbentuk. Larutan gel atas di pipet dan dimasukkan ke 

dalam mini slab hingga mencapai puncak  plat. Sisir gel dipasang dengan cepat, 

selanjutnya dilakukan preparasi sampel dengan ditambahkan loading buffer 2 kali 

dan dH2O.  Setelah itu sampel selanjutnya dipanaskan pada suhu 100 
0
C selama 3 

menit. Proses electrophoresis dilakukan dengan bahan berupa buffer elektroda 

(3% tris, 1,44% Glycine dan 0,1% SDS). Sampel kemudian dimasukkan ke dalam 

sumuran-sumuran gel, dan  di running selama 2-3 jam. Setelah komplit, gel dicuci 

3 kali menggunakan aquadest. Gel diwarnai menggunakan pewarna CBB 

kemudian dishaker selama 1 jam. Lakukan pencuci (destaining) gel yang telah 

diwarnai dalam 150 ml asam asetat. 
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Analisa profil protein ES dengan teknik Western blotting. 

 

Sampel berupa pellet hasil tiap fraksi diperisapkan. Setelah siap, SDS-

PAGE mulai dilakukan, diikuti dengan Western blotting Gel hasil SDS-PAGE 

direndam dalam teransfer buffer selama 20 menit. Kemudian membran 

nitrocellulosa (NC) direndam dalam dH2O selama 2 menit. Membran NC 

direndam kembali kedalam transfer buffer selama 10 menit. Susun bahan Western 

blotting pada alat dengan urutan (filter paper, membran NC, gel hasil SDS-PAGE 

dan bagian atas filter paper). Power pac dipasang pada mesin Western blotting 

dengan tegangan 5 volt, 0,10 ampere, 1 watt selama 45 menit. Alat dilepas dan 

filter paper bagian atas yang menempel pada gel diangkat. Kertas NC diangkat 

dan dipindahkan keatas papan yang sudah dilapisi dengan plastik bening. Setelah 

itu membran dipotong sesuai batasan lajurr bentukan pita yang diinginkan. 

Blocking dengan menggunakan TBS Tween yang sudah ditambahkan dengan 5% 

skim milk dan serta disimpan selama semalam pada suhu 4 
0
C. Sampel diinkubasi 

menggunakan antibodi primer (1
st
 Ab) berupa skim milk dengan penambahan 

serum sapi positif dan negatif Fasciolosis pengenceran 1:200 dan antibodi 

skunder (2
nd

 Ab) berupan skim milk dengan penambahan Anti bovine IgG- HRP 

pengenceran 1:8000 dan masing-masing diikubasi delama 2 jam. Terakhir 

penambahan substrat, deteksi dan visualisasi hasil. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Profil protein cairan ES F.gigantica hasil SDS-PAGE 

Dalam penelitian ini cairan ES diisolasi dari cacing F. gigantica, 

kemudian digunakan sebagai kandidat antigen untuk mendeteksi Fasciolosis pada 

ternak khususnya sapi. Untuk mendapatkan protein penyusunnya, cairan ES 

dipisahkan dengan menggunakan PEG4000 dengan beberapa tingkatan konsentrasi 

yaitu 8% (fraksi I), 16% (fraksi II) dan 24% (fraksi III). Hasil pencampuran 

cairan ES dengan berbagai konsentrasi PEG, menunjukkan perubahan tingkat 

kekeruhan larutan dan volume (fraksi 1) 10 ml, (fraksi II) 9,5 ml dan (fraksi III) 8 

ml. Guna mengetahui  profil molekul protein dan berat molekul dari masing-
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masing fraksi selanjutnya dilakukan proses SDS-PAGE. Laporan Garfin (2003) 

dan Wibowo (2010) menyebutkan bahwa SDS-PAGE dapat digunakan untuk 

mengetahui seberapa kompleks protein penyusun sampel pada sampel yang 

dipurifikasi. Hasil karakterisasi molekul protein menggunakan gel acrylamide 

terlihat pada (Gambar 2). 

  

Gambar 2. Hasil SDS-PAGE  (10%) profil pita protein dan berat molekul protein cairan ES dengan 

pemisahan menggunakan PEG4000: (1) Marker, (2) profil supernatan 8% (fraksi I), (3) profil 

supernatan 16% (fraksi II),  (4) profil supernatan final (fraksi IV), (5) profil supernatan 24%, 

(6) profil pellet 8% (fraksi I), (7) profil pellet 16% (fraksi II), (8) profil pellet 24% (fraksi 

III), (9) profil lysosim, (10) Cairan ES Murni 

 

Gambaran profil protein cairan ES cacing F. gigantica hasil pemisahan 

dengan berbagai konsentrasi PEG4000 (6%, 18% dan 24%) menggunakan gel 

electrophoresis 10% pada Gambar 2, menunjukkan bahwa berat molekul utama 

penyusun protein cairan ES dari tiap fraksi berkisar antara 7-70 kDa.  Hasil 

tersebut didapatkan dari hitungan berdasarkan nilai Rf (Retardition factor). Hasil 

hitungan Rf dan Log BM pada marker diperoleh persamaan garis regresi linear 

Y= -1,5248x + 1, 9916 (R
2
=0,9964) . 

Berdasarkan hasil hitungan dan pengamatan, profil pita protein dari 

supernatan dan pellet dengan konsentrasi PEG 8%, 16%, dan 24% cukup 

bervariasi dari yang tebal sampai tipis. Lastuti et al. (2008) melaporkan bahwa 

tibal tipisnya pita protein yang terwarnai merupakan gambaran banyaknya protein 

dan juga dikarenakan perbedaan dari genetik protein yang didapat. Hasil 

karakterisasi protein menggunakan SDS-PAGE pada penelitian ini menunjukkan 

bahwa terdapat 18 pita protein dengan berat molekul  60,58 , 58,71 , 48,38 , 40,59 

, 39,36 , 27,20 , 26,37 , 25,57 , 24,80 , 24,05 , 19,99 , 17,67 , 13,39 , 11,48 , 10,79 

, 8,44 , 8,18 dan 7,93 kDa, dengan kisaran berat molekul 7-70 kDa. Penelitian ini 
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sejalan dengan penelitian  Marcodo (1989) yang menyebutkan bahwa terdapat 18 

pita protein dari cairan ES F.gigantica dengan kisaran berat 14-96 kDa 

berdasarkan hasil SDS-PAGE. Menurut Meshgi et al. (2007) bahwa pada uji 

karakterisasi protein ES terdapat 3 molekul umum dengan kisaran berat 24, 33 

dan 42 kDa. Dan dalam penelitian ini ketiga molekul tersebut selalu nampak 

sehingga dikatakan juga sejalan dengan hasil penelitian Mashagi et al 2007. 

Peneliti lain melaporkan perbedaan jumlah maupun ukuran berat molekul 

penyusun cairan ES. Kusnoto (2008) melaporkan bahwa berdasarkan hasil 

preparasi protein ES cacing Fasciola spp dengan teknik SDS-PAGE dan Western 

blotting diperoleh beberapa protein spesifik antara lain 130, 108, 58, 45,40, 35, 

26, 27, 25, 18, 15 dan 8 kDa. Kemudian Soulsby (1986) juga menambahkan 

bahwa antigen F. gigantica dari sapi memiliki 20 pola pita dengan berat molekul 

14-156 kDa. Hasil penelitian El-Rahimy (2012) menunjukkan bahwa terdapat 13 

protein cairan ES F. gigantica berdasarkan hasil SDS-PAGE dengan kisaran berat 

molekul 9,1 sampai 35,7 kDa. 

Perbedaan hasil SDS-PAGE tersebut ditafsirkan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti pelarut protein yang digunakan, topografi tempat hidup 

ternak, jenis ternak, umur dari cacing yang digunakan, maupun jarak pita dan 

panjang gel yang digunakan. Kusnoto (2013) menerangkan bahwa pada 

perhitungan dengan menggunakan regresi linier menyebabkan kemungkinan 

perbedaan relatif jarak pita protein maupun panjang dan awal pengukuran gel. 

Estuningsih dan Widjajanti (1998) juga menyebutkan bahwa pada tiap tingkatan 

umur yang berbeda, cacing F. gigantica juga mengeksresikan jenis protein dan 

berat molekul yang berbeda pula. Di dalam hasil SDS-PAGE ini, terdapat dua 

protein dengan indikasi sifat dominan yaitu dengan berat 8 kDa dan 25 kDa, 

kerena selalu muncul pada tiap tingkatan fraksinasi yang digunakan, baik pada 

pellet maupun supernatan. 

 

Profil protein Antigenik cairan ES cacing F. gigantica hasil Western  blotting 

Proses Western bloting dilakukan dengan membandingkan reaksi antigen 

ES pada pellet hasil fraksinasi dengan antibodi dari sapi yang positif (+) dan 

negatif (-) Fasciolosis. Pellet digunakan untuk analisa Western blotting didasari 
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dari hasil SDS-PAGE bahwa pita protein pellet yang terlihat lebih kontras dan 

berat molekul proteinnya lebih beragam. Hasil Western blotting disajikan pada  

(Gambar  3) 

  

Gambar 3. Profil pita protein antigenik pada membran NC hasil western blotting terhadap 3 tingkatan 

konsentrasi PEG (8%, 16%, 24%).  A (1 Marker), B (2 PEG konsentrasi 8%, 3 PEG konsetrasi 

16%, 4 PEG konsentrasi 16%, menggunakan serum sapi negatif Fasciolosis), C (5 PEG 

konsentrasi 8%, 6 PEG konsentrasi 16%, 7 PEG konsentrasi 24%, menggunakan serum sapi 

positif Fasciolosis), D (8 PEG konsentrasi 8%, 9 PEG konsentrasi 16%, 10 PEG konsentrasi 

24%, menggunakan serum sapi positif Fasciolosis) 

 

Secara visual lajurr 2, 3 dan 4 tidak memperlihatkan adanya pita protein, 

dikarenakan serum sapi yang digunakan merupakan serum sapi yang negatif (-) 

Fasciolosis, dengan artian bahwa ikatan antibodi dan antigen tidak terjadi. 

Sedangkan sifat antigenik dari antigen protein ES yang diperlakukan dengan 

serum sapi positif (+) lajurr 5 dan 8 memperlihatkan 3 pita protein dengan berat 

molekul antigenik yaitu 50 kDa, 25 kDa dan 20 kDa. Kemudian lajurr 6 dan 9 

menunjukkan pita protein antigenik dengan kisaran berat 50 kDa dan 25 kDa. 

Serta lajurr 7 dan 10 menunjukan pita protein antigenik dengan kisaran berat 

masing-masing 25 kDa. 

Data keseluruhan pada Gambar 15 menunjukkan bahwa didapatkan satu 

pita protein kisaran berat 25 kDa yang selalu jelas terlihat pada tiap lajurr baik 

pada hasil Western blotting maupun SDS-PAGE, sehingga mengindikasikan 

bahwa pemisahan dengan PEG tidak mempengaruhi struktur protein antigenik, hal 

tersebut terbukti dengan masih dikenalinya protein antigenik/imunogenik 25 kDa 

bahkan semakin murni pada konsentrasi PEG 24%.  

Data sifat antigenik cairan ES hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian Sriasih et al. (2013) bahwa berat molekul antigenik cairan ES cacing F. 
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gigantica isolat di Pulau Lombok adalah 7-25 kDa. Kemudian menurut Farghally 

et al. (2009), komponen  protein Fasciola dengan sifat antigenik memiliki berat 

molekul 29 kDa, kemudian diikuti oleh 27 kDa dan selanjutnya 25 kDa. 

Begitupun hasil penelitian Mohamed et al. (2004) antigen-antigen yang bersifat 

imunoreaktif terhadap serum pasien terinfeksi Fascilosis adalah 29 kDa, 25 kDa 

dan 12 kDa. Rivera-Marrero et al. (1988) juga melaporkan bahwa pita protein 

dengan berat 25 kDa dan 30 kDa dari cairan ES F. gigantica merupakan protein 

dengan sifat spesifik untuk Fasciolosis akut dan kronis pada kelinci, sapi dan 

domba. Sama halnya dengan hasil penelitian Priago (2006) terhadap cacing F. 

gigantica dan F. hepatica, profil protein yang dominan  muncul dengan berat 

molekul 29.3, 25, dan 19 kDa.  

Namun beberapa hasil yang dilaporkan oleh peneliti lain seperti 

Estuningsih dan Widjajanti (1998) yang melaporkan bahwa sifat antigenik cairan 

ES ditemukan pada protein dengan berat 46 kDa dan 47 kDa. Kemudian 

Naverrete et al. (1993) melaporkan bahwa molekul spesifik ES F.gigantica adalah 

molekul dengan berat 23-37 kDa. Di samping itu penelitian Sari-Mehmeoglu 

(2002) juga menjelaskan perbedaan, yang mana menurut hasil penelitiannya 

bahwa infeksi Fasciolosis menunjukan tiga protein dengan sifat antigenik yaitu 36 

kDa, 29 kDa dan 17 kDa. 

Perbedaan-perbedaan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa hal 

seperti pengaruh individu ternak, pakan dan geografis tempat hidup ternak serta 

pelarut yang digunakan untuk memisahkan komponen protein ES. Xi et al. (2006) 

menjelaskan bahwa penambahan PEG dengan berbagai konsentrasi dapat 

memurnikan berbagai jenis protein tumbuhan dengan tingkat spesifikasi 

kemurnian didapatkan pada konsentrasi PEG yang lebih tinggi (16% dan 24%) 

berdasarkan hasil analisis gel 2 Dimensi yang dilakukan.  Dewi et al. (2012) juga 

menambahkan bahwa pengendapan protein dengan PEG tidak mempengaruhi 

tahap pemurnian berikutnya. Perbedaan umur cacing sebagai material riset juga 

mempengaruhi pola pita-pita protein antigenik (Estuningsih dan Widjajati, 1998). 

Mas-Coma et al. (2005) menjelaskan juga bahwa letak geografis dari tempat 

hidup cacing dapat berpengaruh terhadap antigen yang diekresikan. Pengaruh 

spesies inang terhadap tanggap kebal antigen tertentu dapat berbeda-beda (Sobhon 



 

  

  13 

 

et al., 1996 ; Meshgi et al., 2008). Disamping itu Farghaly (2009) juga 

menekankan bahwa perbedaan hasil dalam beberapa penelitian dapat dipengaruhi 

oleh metode dan jalannya penelitian terutama dalam pengambilan dan preparasi 

sampel. 

 

KESIMPULAN  

 

Hasil SDS-PAGE untuk karakterisasi profil pita protein penyusun cairan 

ES F.gigantica menunjukkan adanya 18 pita protein dengan berat molekul  

berkisar antara 7-70 kDa. Dari 18 pita tersebut setelah dilakukan uji sifat 

antigenik menggunakan teknik Western blotting didapatkan protein dengan 

kisaran berat 20-50 kDa dan satu pita dengan berat 25 kDa sebagai indikasi 

protein dengan sifat antigenik yang sangat baik. Pemisahan protein ES dengan 

PEG tidak mempengaruhi tahap pemurnian berikutnya karena pita protein dengan 

berat 25 kDa masih terlihat pada konsentrasi PEG lebih tinggi bahkan semakin 

spesifik. 
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